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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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). 

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). 

Capsulitis adhesive ditandai dengan adanya keterbatasan luas gerak 

sendi glenohumeral yang nyata, baik gerakan aktif maupun pasif. Ini adalah 

suatu gambaran klinis yang dapat menyertai tendonitis, infark miokard, 

diabetus mellitus, fraktur immobilisasi lama, atau redukulus cervicalis (Heru P 

kuntono, 2004). 

Penyakit ini biasanya timbul pada saat bangun tidur pada pagi hari. 

Penderita tidak sanggup menggosok gigi dan menyisir rambut karena 

pergelangan bahunya terasa sakit bila diangkat atau digerakkan. Bila tidak 

diobati tentu akan membatasi gerakan bahu dan bila penyakit menahun maka 

perlu dilakukan tindakan operasi (Abidin, 2005). 
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Pada kasus frozen shoulder, fisioterapi berperan untuk mengurangi 

nyeri, mencegah kekakuan / keterbatasan sendi lebih lanjut, meningkatkan 

kekuatan otot sekitar bahu, dan membantu mengembalikan aktivitas 

fungsional pasien.  Modalitas fisioterapi yang dapat digunakan untuk 

memberikan terapi pada kasus ini adalah short wave diathermy, micro wave 

diathermy, terapi latihan, infra red, transcutaneous electrical nerve 

stimulation, dan terapi manipulasi.  

Short Wave Dhiatermy (SWD) merupakan alat terapi yang 

menggunakan energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus bolak-balik 

frekuensi tinggi. Frekuensi yang diperbolehkan pada pemakaian Short Wave 

Dhiatermy (SWD) adalah 13,66 MHz,  27,33 MHz, dan  40,98 MHz. 

Frekuensi yang sering digunakan adalah 27, 33 MHz dengan panjang 

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

dkk, 2002). 

Pemberian terapi manipulasi atau mobilisasi sendi bertujuan untuk 

mengembalikan fungsi sendi normal dan tanpa nyeri. Secara mekanis, tujuan 

mobilisasi sendi adalah memperbaiki joint play sehingga dapat memperbaiki 

roll-gliding yang terjadi selama gerakan aktif. 

Sedangkan terapi latihan diberikan dengan tujuan untuk 

meningkatkan luas gerak sendi bahu, meningkatkan kekuatan otot sekitar 

bahu, dan meningkatkan kemampuan fungsional sendi bahu pasien. Dalam 

pelaksanaannya, terapi latihan didesain sesuai dengan kondisi pasien. 

Terapi latihan juga memperbaiki system peredaran darah tepi dan getah 
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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. Rumuan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas diperoleh beberapa 

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 shoulder. 

 

 

. 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini antara lain : 

1. Bagi Penulis  

Memperdalam ilmu pengetahuan dan penatalaksanaan fisioterapi 

pada kasus Frozen Shoulder dengan modalitas SWD (Short Wave 

Diathermy), terapi manipulasi dan terapi latihan. 

 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat umum serta 

mengetahui tentang peran fisioterapi pada kondisi Frozen Shoulder. 

3. Bagi Institusi 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang fisioterapi bagi 

institusi pendidikan fisioterapi. 

4. Bagi Pendidikan 

Memberikan wawasan, ilmu pengetahuan dan pemahaman 

fisioterapi bagi dunia pendidikan mengenai kasus Frozen Shoulder. 

 


