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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI 
PADA KONDISI FROZEN SHOULDER DEXTRA DI RSUD SUKOHARJO 

 ( Eva Emawatti, 2013, 69 halaman ) 
 

ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Frozen shoulder adalah suatu kondisi yang menyebabkan 
keterbatasan gerak pada sendi bahu yang sering terjadi tanpa dikenali penyebabnya, 
sehingga pemberian terapi menggunakan  modalitas SWD (Short Wave Diathermy) 
dan Terapi Latihan diharapkan dapat membantu mengurangi nyeri, meningkatkan 
lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan aktivitas 
fungsional pada kondisi Frozen Shoulder Dextra.  
Tujuan: Untuk mengetahui manfaat pemberian terapi SWD (Short Wave 
Diathermy)terhadap nyeri, dan  Terapi Latihan pada kasus Frozen Shoulder Dextra 
guna mencapai tujuan fisioterapiberupa penanganan dan pencegahan permasalahan 
yang berhubungan dengan bahu.  
Hasil: Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil penilaian awal,  nyeri 
diam T1 : 3 menjadi T6 : 1, nyeri tekan T1 : 4 menjadi T6 : 4, nyeri gerak T1 : 6 
menjadi T6 : 4, kekuatan otot fleksi, T1 : 3 menjadi T6 : 4, ekstensi,  T1 : 3 menjadi 
T6 : 4, abduksi T1 : 2 menjadi T6 : 3, adduksi T1 - T6 : 4, eksorotasi T1-T6 : 3, 
endorotasi T1: 3 menjadi T6 : 4, kemampuan fungsional T1 : 50% menjadi T6 : 25% 
lingkup gerak sendi T1 : S ( 35˚-0˚-90˚ ) menjadi T6 : S ( 45˚-0˚-120˚ ), T1 : F ( 80˚-
0˚-30˚ ) menjadi T6 : ( 95˚-0˚- 45˚ ), T1 : T ( 35˚-0˚(0˚ ) menjadi T6 : ( 45˚-0˚-50˚ )  
Kesimpulan: Pemberian terapi SWD (Short Wave Diathermy), dan Terapi Latihan 
dapat meningkatkan kekuatan otot, menggurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak 
sendi bahu, dan meningkatan kemampuan aktivitas fungsional pada kondisi Frozen 
Shoulder 
Kata kunci: Frozen Shoulder Dextra, Short Wave Diathermy (SWD), Terapi Latihan 
(TL). 
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MANAGEMENT PHYSIOTHERAPY IN THE CASEOF FROZEN 

SHOULDER DEXTRAIN HOSPITAL SUKOHARJO  
 (Eva Emawatti, 2013, 69 pages)  

 
ABSTRACT 

 
Background: Frozen shoulder is a condition that causes limitation of motion in the 
shoulder joint that of tenoccurs with no identifiable cause,so that therapy using 
modalities SWD(Short WaveDiathermy)and exercise therapy is expected to help 
reduce pain, increase range of motion, increase muscle streng than dimprove activity 
functional on Frozen Shoulder dextra condition. 

Objective: To determine the benefit of Short Wave Diathermy therapy treatment of 
pain, and Treatment Frozen Shoulder Exercise on the case in order to achieve the 
objective in the form of physiotherapy treatment and prevention of problems related 
to the shoulder.  

Results: After treatment for 6 times the results obtained initial assessment, pain 
silent T1: 3 to T6: 1, tenderness T1: 4 to T6: 4, motion pain T1: 6 to T6: 4, flexion 
muscle strength, T1: 3 to T6: 4, extensions, T1: 3 to T6: 4, abduction T1: 2 to T6: 3, 
adduction T1 - T6: 4, eksorotasi T1-T6: 3, endorotasi T1: 3 to T6: 4, functional 
ability T1 : 50% to T6: 25% range of motion T1: S (35 ˚ -0 ˚ -90 ˚) to T6: S (45 ˚ -0 ˚ 
-120 ˚), T1: F (80 ˚ -30 ˚ -0 ˚) to T6 (95 ˚ -0 ˚ - 45 ˚), T1: T (35 ˚ -0 ˚ (0 ˚) to T6 (45 ˚ 
-0 ˚ -50 ˚).  
Conclusions: Provision of therapy SWD (Short Wave Diathermy), and Therapeutic 
Exercise can increase muscle strength, relieve pain, increase range of motion of the 
shoulder joint, and improve functional ability in condition Frozen Shoulder.  
Keywords: Frozen Shoulder Dextra, Short Wave Diathermy (SWD), Exercise 
Therapy (TL). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Frozen shoulder adalah suatu kondisi yang menyebabkan keterbatasan gerak 

pada sendi bahu yang sering terjadi tanpa dikenali penyebabnya. Frozen shoulder 

menyebabkan kapsul yang mengelilingi sendi bahu menjadi mengkerut dan 

membentuk jaringan parut. Kemungkinan terbesar penyebab dari frozen shoulder 

antara lain tendinitis, rupture rotator cuff, capsulitis, post immobilisasi lama, trauma 

serta diabetes mellitus (Cluett, 2007). 

Pemberian modalitas berupa SWD (Short Wave Dhiatermy) diharapkan dapat 

membantu mengurangi nyeri pada bahu kanan. Beberapa survei terhadap pasien 

dengan nyeri menetap diperoleh hasil bahwa beberapa bentuk pemanasan menduduki 

rangking tertinggi setelah pemberian obat analgetik (Low, Reed, & Dyson, 2000).  

Hal ini berarti pemberian SWD (Short Wave Dhiatermy) dengan intensitas 

sesuai level normalitas atau hangat dapat menyebabkan peningkatan temperatur lokal 

dan vasodilatasi pembuluh darah sehingga aliran darah meningkat dan pengangkutan 

zat-zat  sisa metabolisme dan zat-zat perangsang nyeri seperti prostaglandin, 

bradikinin dan histamin akan menjadi lebih lancar dan rangsangan pada nociseptor 

akan berkurang dan hilang. Efek lain dari SWD adalah dapat menurunkan tonus otot, 

meningkatkan elastisitas jaringan untuk persiapan latihan dan menimbulkan relaksasi 

otot (Sujatno, 2002). 

Terapi latihan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan luas gerak sendi 

bahu, meningkatkan kekuatan otot sekitar bahu, dan meningkatkan kemampuan 
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fungsional sendi bahu pasien, selain itu terapi latihan juga memperbaiki system 

peredaran darah tepi dan getah bening sehingga bisa mengatasi terjadinya 

pembengkakan yang dapat mengganggu gerakan dan fungsi sendi ( Sujono, 2000 ). 

Melihat latar belakang diatas maka penulis mengambil judul tentang Frozen 

Shoulder Dexstra di RSUD Sukoharjo. Semoga karya tulis ilmiah ini berguna bagi 

penulis dan masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

 (1)Apakah Short Wave Diathermy (SWD) dapat mengurangi nyeri pada 

kasus frozen shoulder?, (2)Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot 

serta meningkatkan  aktifitas fungsional pasien pada kasus frozen shoulder? 

 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain (1)Untuk mengetahui manfaat 

Short Wave Diathermy (SWD) untuk mengurangi nyeri pada kasus frozen shoulder, 

(2)Untuk mengetahui apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot-otot 

bahu serta meningkatkan aktifitas fungsional dan meningkatkan luas lingkup gerak 

sendi pada kasus frozen shoulde 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 
 

1. Definisi Frozen Shoulder 

Frozen shoulder atau capsulitis adhesiva adalah suatu kondisi yang 

menyebabkan keterbatasan gerak sendi bahu yang sering terjadi tanpa dikenali 

penyebabnya. Frozen shoulder menyebabkan kapsul yang mengelilingi sendi 

bahu menjadi mengkerut dan membentuk jaringan parut (Cluett, 2007). Frozen 

shoulder adalah semua gangguan pada sendi bahu yang menimbulkan nyeri dan 

keterbatasan luas gerak sendi (Kuntono, 2004). 

2. Etimologi 

Menurut Cluett (2007), frozen shoulder sering terjadi tanpa didahului 

cedera atau penyebab nyata. Ada pasien yang mengalami frozen shoulder setelah 

trauma shoulder, tetapi ini bukan penyebab yang lazim. Faktor etiologi  frozen 

shoulder antara lain : 

a. Usia dan jenis kelamin 

Frozen shoulder paling sering terjadi pada orang yang berusia antara 

40–60 tahun dan biasanya wanita lebih banyak daripada pria.  

b. Gangguan endokrin  

Penderita diabetes militusberisiko tinggi mengalami frozen shoulder. 

Gangguan endokrin yang lain misalnya masalah Thyroiddapat juga 

mencetuskan kondisi ini. 

c. Trauma sendi bahu 
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Pasien yang mengalami cedera atau menjalani operasi pada bahu dan 

disertai imobilisasi sendi bahu dalam waktu lama akan berisiko tinggi 

mengalami frozen shoulder.  

3. Patologi 

Frozen shoulder terjadi pada orang berumur 40–60 tahun, kadang ada yang 

memiliki riwayat trauma, seringkali ringan serta diikuti sakit pada bahu dan 

lengan. Nyeri secara berangsur-angsur bertambah berat dan pasien sering tidak 

dapat tidur pada sisi yang terkena. Setelah beberapa bulan, nyeri mulai berkurang 

tetapi sementara itu kekakuan semakin menjadi, berlanjut terus selama 6–12 

bulan setelah nyeri menghilang. Secara berangsur-angsur pasien dapat bergerak 

kembali tetapi tidak lagi normal (Apley & Solomon, 1995). 

Frozen shoulder terdiri dari 3 fase yaitu : the freezing (painful phase),the 

frozen (stiff phase), danthe thawing (recovery phase) 

a. Fase I _ the freezing (painful phase) 

Gejala awal biasanya nyeri, kekakuan, dan keterbatasan gerak. Nyerinya 

khas yaitu memburuk pada malam hari dan saat tidur dipengaruhi oleh posisi 

miring ke sisi sakit. Fase I akan berakhir dalam 2-9 bulan (Patient UK, 2006). 

b. Fase II _ the frozen (stiff phase) 

Pada fase ini derajat nyeri berkurang tapi kekakuan dan keterbatasan 

gerak masih tersisa dan dapat memburuk. Semua gerakan bahu dipengaruhi 

oleh timbulnya nyeri, tapi gerakan yang paling berat adalah gerak eksorotasi. 

Otot sekitar bahu akan menurun kekuatan ototnya karena tidak digunakan. 

Fase II akan berakhir dalam 4-12 bulan (Patient UK, 2006). 
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c. Fase III _ the thawing (recovery phase) 

Pada fase ini derajat kekakuan berkurang dan kemampuan gerak 

kembali normal atau mendekati normal. Fase III akan berakhir dalam 5 – 24 

bulan (Patient UK, 2006). 
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BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

A. Proses Fisioterapi 

 

Pasien bernama Tn. S, berumur 60 tahun, jenis kelaminlaki-laki, agama Islam, 

pekerjaan pensiunan PNS, dan beralamat Pendem, Kedung Jambal, Tawang Sari – 

Sukoharjo, dengan diagnosa Frozen Shoulder Dextra.Telah dilakukan pemeriksaan 

nyeri, kekuatan otot, lingkup gerak sendi dan aktivitas fungsional bahu kanan. 

1. Impairment  

a. Adanya nyeri tekan dan nyeri gerak pada bahu kanan 

b. Penurunan kekuatan otot pada bahu kanan 

c. Ada keterbatasan LGS bahu kanan 

d. Penurunan kemampuan fungsional 

2. Functional Limitation 

Terjadinya gangguan aktifitas fungsionalseperti mengangkat benda berat, 

mengosok punggung saat mandi. 

3. Disability 

Adanyahambatan dalam melakukan aktivitas sosial antara pasien dengan 

keluarga dan masyarakat serta aktifitas sehari – hari 

 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

 

Disini teknik atau terapi latihan yang dilakukan adalah : 

1. SWD (Short Wave Diathermy) 
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Short Wave Dhiatermy(SWD) merupakan alat terapi yang menggunakan 

energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus bolak-balik frekuensi 

tinggi.Frekuensi yang sering digunakan adalah 27, 33 MHz dengan panjang 

gelombang 11m atau sering disebut energi elektromagnetik 27 MHz (Sujatno 

dkk, 2002). 

Teori vaskular menyatakan bahwa aplikasi terapi panas dapat menginduksi 

vasodilatasi, kemudian terjadi peningkatan aliran pembuluh darah hingga 30ml 

per 100 gram dari jaringan lunak (Michel, 2003).  

2. Terapi latihan 

Terapi latihan ini merupakan salah satu tindakan yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif. 

(Kisner, 2007).Terdiri dari : 

a. Passive Exercise 

Passive exercise adalah suatu latihan yang dilakukan dengan gerakan 

yang  dihasilkan dengan tenaga atau kekuatan dari luar tanpa adanya 

kontraksi otot (Kisner, 2007).Gerakan yang termasuk dalam latihan passive 

exercise yaitu : 

1) Relax passive movement yaitu gerakan pasif dimana gerakan hanya 

terbatas sampai rasa nyeri. 

2) Forced passive movement yaitu gerakan dengan memberikan penguluran 

selama gerakan tersebut terjadi, pemberian fiksasi dan penekanan yang 

mantap pada akhir gerakan. 

b. Active Exercise 
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Active Execise adalah latihan gerak aktif dengan menggerakkan suatu 

segmen tubuh yang dilakukan karena adanya kekuatan otot dari tubuh itu 

sendiri.Gerakan yang termasuk dalam latihan ini yaitu : 

1) Assistive active exercise yaitu gerakan yang terjadi oleh karena adanya 

kerja dari otot yang bersangkutan, melawan pengaruh gravitasi dan dalam 

melakukan kerja dibantu oleh kekuatan dari luar. 

2) Free active exercise yaitu gerakan yang dilakukan sendiri oleh pasien 

tanpa adanya bantuan dimana gerak yang dihasilkan adalah kontraksi otot 

dengan melawan gaya gravitasi. 

 

c. Fingger Ladder 

Finger ladder adalah alat untuk memfasilitasi pasien dengan penguatan 

obyektif dan memotivasi pasien melakukan latihan untuk meningkatkan LGS 

bahu pada gerakan fleksi dan abduksi. 

3. Edukasi 

Beberapa bentuk edukasi diberikan pada pasien frozen shoulder dextra 

yaitu: Saat berjalan, pasien dianjurkan untuk mengayunkan lengannya dan 

hindari posisi tangan kanan untuk diam dalam waktu yang lama, Pasien dapat 

melakukan kompres hangat pada bahu kanannya ± 15 menit jika nyeri timbul, 

dianjurkan untuk melibatkan lengan kanannya dalam beraktifitas sehari-hari 

sebatas toleransi pasien. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Hasil yang diperoleh penulis seteleh 6 kali terapi adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi nyeri dengan VDS 

2. Evaluasi LGS dengan goniometer 

3. Evaluasi kekuatan otot dengan MMT 

4. Evaluasi kemampuan fungsional 

 

a. Evaluasi nyeri dengan VDS  (Verbal Descriptive Scale) 
 

Nyeri Hasil Pemeriksaan 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri Diam 3 3 2 2 2 1 

Nyeri Tekan 4 4 3 3 2 2 

Nyeri  Gerak 6 6 5 5 4 4 

 

b. Evaluasi Lingkup Gerak Sendi dengan goneometer 

Sendi Gerakan 
Hasil Pengukuran 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Bahu 

kanan 

Aktif 

S:350-0-900 

F:800-0-300 

R:35⁰-0-30⁰ 

S:350-0-950 

F:800-0-300 

R:35⁰-0-35⁰ 

S:400-0-950 

F:850-0-350 

R:35⁰-0-35⁰ 

S:450-0-1150 

F:850-0-400 

R:40⁰-0-45⁰ 

S:450-0-1150 

F:900-0-400 

R:40⁰-0-50⁰ 

S:450-0-1200 

F:1050-0-450 

R:45⁰-0-50⁰ 

Pasif 

S:400-0-950 

F:850-0-300 

R:40⁰-0-35⁰ 

S:400-0-1000 

F:850-0-300 

R:40⁰-0-35⁰ 

S:450-0-1000 

F:900-0-350 

R:45⁰-0-40⁰ 

S:450-0-1200 

F:950-0-400 

R:45⁰-0-55⁰ 

S:500-0-1200 

F:1050-0-400 

R:45⁰-0-55⁰ 

S:500-0-1250 

F:1100-0-450 

R:50⁰-0-60⁰ 
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c. Evaluasi kekuatan otot dengan pengukuran MMT 

No 
Gerakan Bahu 

Dextra 

Hasil Pengukuran 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1. Fleksi 3 3 3 4 4 4 

2. Ekstensi 3 3 4 4 4 4 

3. Abduksi 2 2 2 3 3 3 

4. Aduksi 3 3 3 4 4 4 

5. Eksorotasi 3 3 3 4 4 4 

6. Endorotasi 3 3 3 3 3 4 

 

d. Evaluasi pemeriksaan kemampuan fungsional 

Jenis aktivitas T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Keramas 5 5 5 4 4 3 3 

Menggosok punggung saat mandi 6 5 5 5 4 4 3 

Memakai dan melepas baju 4 4 4 3 3 2 2 

Mengkancingkan  kemeja 4 3 3 2 2 1 1 

Memakai  celana  4 3 3 2 2 1 1 

Mengambil benda diatas 7 6 6 5 5 4 4 

Mengangkat beban 10 pon 7 6 6 5 5 4 4 

Mengambil benda disaku belakang 3 3 3 3 2 2 2 

Jumlah 40/8 35/8 34/8 28/8 27/8 21/8 20/8 

Nilai SPADI : 50% 43,75% 42,5% 35% 33,75% 26,25% 25% 

 

 

B.Pembahasan Kasus 

 

 Setelah dilakukan tindakan fisioterapi dan evaluasi dari kasus frozen shoulder 

dextra diperoleh hasil bahwa terdapat pengurangan nyeri, peningkatan lingkup gerak 

sendi, peningkatan kekuatan otot, dan peningkatan kemampuan aktivitas fungsional 

bahu sebelah kanan. 
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1. Nyeri  

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan akibat dari 

rusaknya jaringan pada tubuh (Sudart & Brunner, 2001). 

Pemberian SWD (Short Wave Dhiatermy) dengan intensitas sesuai level 

normalitas atau hangat dapat menyebabkan peningkatan temperatur lokal dan 

vasodilatasi pembuluh darah sehingga aliran darah meningkat dan pengangkutan 

zat-zat  sisa metabolisme dan zat-zat perangsang nyeri seperti prostaglandin, 

bradikinin dan histamin akan menjadi lebih lancar dan rangsangan pada 

nociseptor akan berkurang dan hilang. Efek lain dari SWD adalah dapat 

menurunkan tonus otot, meningkatkan elastisitas jaringan untuk persiapan latihan 

dan menimbulkan relaksasi otot (Sujatno, 2002). 

 

2. Lingkup gerak sendi 

Latihan pasif bertujuan untuk melatih otot-otot secara pasif yang berasal 

dari terapis. Latihan pasif ini meliputi gerak rileks pasif. Untuk gerak rileks pasif 

bertujuan untuk melatih otot secara pasif sehinga otot yang dilatih menjadi rileks 

yang dapat berakibat pada pengurangan nyeri akibat incise dan mencegah 

terjadinya keterbatasan gerak dan menjaga elastisitas otot (Kisner, 2007). 

Peningkatan luas gerak sendi bahu kanan diharapkan terjadi dengan pemberian 

terapi manipulasi dan terapi latihan berupa ladder finger, shoulder wheel, 

overhead pulley untuk memperbaiki gerakan fleksi dan abduksi sendi bahu. 

Terapi manipulasi berupa traksi dan gliding ke arah gerakan yang terbatas. 

Secara mekanis, pemberian mobilisasi sendi dengan terapi manipulasi adalah 
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untuk memperbaiki joint play dan dengan demikian akan memperbaiki roll-

gliding yang terjadi selama gerakan aktif (Mudatsir, 2002).  

 

3. Kekuatan otot 

Pada kasus frozen shoulder penurunan kekuatan otot disebabkan karena 

immobilisasi. Terapi latihan secara active resisted movement dan hold relax akan 

meningkatkan recruitment motor unit. Dengan bertambahnya motor unit yang 

terangsang maka semakin banyak serabut-serabut otot yang ikut berkontraksi 

sehingga kekuatan otot meningkat (kisner, 2006). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa setelah dilakukan terapi latihan resisted active movement dapat 

meningkatkan kekuatan otot dan ada peningkatan kekuatan otot. 

 

4. Kemampuan aktivitas fungsional 

Terapi latihan yang dilakukan secara bertahap dengan metode latihan free 

active exercise, active resisted exercise, relaxed passive movement,, overhead 

pulley, dan finger ladder menyebabkan penguluran struktur jaringan lunak seperti 

otot dan tendon yang nantinya akan memelihara fleksibilitas dari jaringan 

tersebut sehingga mempengaruhi peningkatan lingkup gerak sendi dan 

peningkatan kemampuan fungsional(Priatna, 1985). Dari pemberian SWD (Short 

Wave Dhiatermy) dan terapi latihan diperoleh penurunan nyeri, peningkatan LGS 

maka secara tidak langsung terjadi peningkatan juga pada kemampuan aktivitas 

fungsional pasien (Davidson M. dan Keating J. , 2001). Hal ini disebabkan 

karena nyeri berkurang sehingga Lingkup Gerak Sendi mengalami peningkatan 

maka akan dapat meningkatkan kooerdinasi dan motor skill dalam kemampuan 

fungsional (Kisner, 2007). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Setelah dilakukan tindakan fisioterapi sebanyak 6x pada pasien didapatkan 

hasil: 

1. Adanya penurunan nyeri dengan menggunakan modalitas terapi SWD (Short 

Wave Diathermy). 

2. Adanya Peningkatan Kekuatan Otot, peningkatan LGS, dan peningkatan 

Aktivitas Fungsional dengan Terapi Latihan. 

 

B. Saran 
 

Dalam hal ini keberhasilan ditentukan oleh tim medis dan penderita sendiri. 

Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan program fisioterapi yang telah ditetapkan 

maka latihan di rumah sesuai dengan yang dianjurkan terapis seperti gerakan 

menjemur pakaian, gerakan aktifitas seperti menyisir rambut, makan, menggosok 

gigi, mandi, berpakaian.  

Dalam melakukan pemberian tindakan, fisioterapi tidak dapat bekerja sendiri 

dan diperlukan kerjasama antara dokter dan tim medis lainnya demi keberhasilan 

penyembuhan pasien. 
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1. Bagi Penderita 

Penulis memberikan saran kepada pasien dengan kondisi frozen shoulder 

dekstra agar sering latihan seperti yang sudah diajarkan oleh terapis sesuai edukasi 

yang telah diberikan.Pasien dan keluarganya juga harus tetap memperhatikan hal-

hal yang dapat memperberat dan memperingan penyakit.  

2. Bagi Terapis 

Hendaknya benar-benar melakukan tugasnya secara professional, yaitu 

melakukan pemeriksaan dengan teliti sehingga dapat menegakkan diagnosa, 

menentukan problematik, menentukan tujuan terapi yang tepat, untuk menentukan 

jenis modalitas fisioterapi yang tepat dan efektif buat penderita serta tidak ragu-

ragu dalam menangani pasien dengan kasus frozen shoulder dikarenakan pasien 

pasti mengalami permasalahan seperti disebutkan diatas. 

3. Bagi Instalasi Rumah Sakit 

Bagi Institusi Rumah Sakitsebagai bahan acuan dalam pemberian tindakan 

terapi, maka perlu  adanya alat yang prima serta pelayanan yang prima terhadap 

pasien. Hal ini selain bertujuan untuk kesembuhan pasien secara optimal juga 

berpengaruh pada peningkatan kualitas dan kuantitas kita bersama. 
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