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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS  
STIFFNESS ELBOW JOINT SINISTRA DI RSUD SALATIGA 

(Ahmad Sofyan, J100080045,2012) 
 

ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Banyak sekali penyebab penyakit, salah satunya dikarenakan 
oleh trauma yang sering menyebabkan kondisi yang kurang optimal. Akibat dari 
trauma tersebut adalah gangguan dari fungsi gerak. Contoh gangguan dari fungsi 
gerak adalah stiffnes elbow. Banyak metode yang digunakan untuk mengatasi 
stiffnes elbow antara lain infra merah dan terapi latihan. Pada Karya Tulis Ilmiah 
ini akan dijelaskan bagaimana peran fisioterapi dalam pelaksanaan masalah pada 
kasus stiffnes elbow. 
Rumusan Masalah: apakah pemberian infra merah dapat  mengurangi nyeri pada 
kondisi stiffness elbow joint sinistra.apakah ada  pengaruh pemberian terapi 
latihan terhadap kasus  stiffness elbow joint sinistra 
Tujuan: Untuk mengetahui manfaat  pemberian infra merah terhadap 
pengurangan nyeri pada kondisi stiffness elbow joint sinistra, Untuk mengetahui 
manfaat terapi latihan  untuk mengurangi spasme, menambah LGS pada kasus 
stiffness elbow joint. 
Hasil: setelah dilakukan didapatkan hasil adanya pengurangan nyeri gerak dr 80 
menjadi 70,nyeri tekan dari 20 menjadi 10, peningkatan lingkup gerak sendi 
ekstensi 10cm, sedangkan untuk kekuatan otot masih tetap sama. 
Kesimpulan: . Infra merah mampu mengurangi nyeri pada Stiffnes elbow dan 
terapi latihan yaitu active exercise, pasive exercise mampu meningkatkan lingkup 
gerak sendi dan spasme otot pada kondisi stiffnes elbow. 
 
Kata Kunci: Stiffnes elbow, Infra Merah, Terapi latihan. 
 

PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT  IN CASES OF  
STIFFNESS ELBOW JOINT LEFT IN RSUD SALATIGA 

(Ahmad Sofyan, J100080045, 2012) 
 

ABSTRACT 
 

Background: Inordinate disease causing, one of them  because by trauma which 
often cause condition not optimal. A result of trauma was a disturbance of 
function motion. Example disturbance of function motion is stifness elbow. Many 
methods used to overcome stifness elbow among others infrared and therapeutic 
exercise. On a scientific writing this will explain how physiotherapy role in the 
problem in cases stifness elbow. 
Objective: Synthesis issue whether granting infrared can reduce plaining the 
condition of stifness elbow joint sinistra, whether there’s the influence of granting 
therapy exercise against the case of stiffness left elbow joint. 



2 
 

Result: To find out the benefits of granting infra red againts the reduction of oain 
in the condition of stiffness left, elbow joint to know the benefits of therapy 
exercise to reduce spasm, add LGS in cases of stiffness elbow joint. 
Conclusion: Infra red able to reduce pain in stifness elbow and therapeutic 
exercise, namely active exercise pasive exercise able to increase the scope of the 
motion of the joints and spasm of a muscle of the elbows stiffness condition. 
Yield: After conducted obtained the result of the reduction of pain motor from 80 
to 70, pain press from 20 to 10, an increase in the scope of a joint extension 10cm, 
while to muscle power still stay the same. 
 
Key Words: stifness elbow, infra red, exercise theraphy 
 

PENDAHULUAN 

Banyak sekali penyebab penyakit, diantaranaya adalah virus dan bakteri 

yang mampu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Selain itu penyakit dapat 

dikarenakan oleh trauma yang sering menyebabkan kondisi yang kurang optimal. 

Salah satu akibat dari trauma tersebut adalah gangguan dari fungsi gerak. 

Pada kasus kecelakaan banyak terjadi patah tulang ataupun dislokasi sendi. 

Dislokasi sendi dapat terjadi pada semua sendi di bagian tubuh manusia, salah 

satunya sendi siku. Tindakan yang biasa dilakukan di rumah sakit pada kasus 

dislokasi sendi adalah reposisi ataupun dengan pemasangan internal fiksasi. 

Tindakan bedah ini memiliki nilai positif  bagi kejadian dislokasi sendi, antara 

lain : (1) proses reposisi sendi akan lebih cepat, (2) memastikan posisi antar tulang 

dalam keadaan baik, (3) mempercepat proses penyembuhan. Namun, disamping 

nilai positif yang dimiliki tindakan internal fiksasi , terdapat juga kelemahan atau 

masalah yang akan timbul khususnya yang berkaitan dengan fisioterapi, seperti 

adanya oedema, spasme otot, penurunan kekuatan otot, serta kaku sendi yang 

menyebabkan keterbatasan lingkup gerak sendi. 

Keluhan seperti ini lazim terjadi, tetapi dengan penanganan yang tepat dan 

cepat maka akan dapat terselesaikan, sehingga bila sudah terjadi reposisi yang 

sempurna pada tulang penyusun sendi tersebut, selanjutnya dilakukan pelepasan 

implant yang diikuti lagi dengan intervensi yang tepat dan cepat. Maka 

kemungkinan adanya masalah yang tidak diinginkan dapat dihindari. Akhir cerita 

seperti ini akan sangat berbeda jika setelah pemasangan internal fiksasi, pasien 
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kurang mendapat penanganan rehabilitasi yang kurang baik, atau pasien sendiri 

yang tidak kooperatif. Sehingga setelah pelepasan implant, akan timbul masalah 

yang tidak diharapkan, seperti adanya keterbatasan lingkup gerak sendi yang 

patologis. Sehingga untuk menghindari kejadian yang seperti ini, tentu saja 

diperlukan suatu pemikiran yang tepat, cepat, dan akurat yang pada tahap 

selanjutnya diikuti dengan suatu tindakan yang tepat, cepat, dan akurat juga. 

Pada penanganan fisioterapi pada Stiffnes elbow sinistra modalitas infra 

merah dan  terapi latihan bermanfaat untuk mencegah komplikasi yang mungkin 

muncul, juga dapat mengembalikan gangguan gerak dan fungsi sehingga pasien 

dapat beraktifitas dan berproduktif kembali. Oleh karena itu penulis memilih judul  

Penatalaksanaan fisioterapi pada kasus stiffness elbow joint sinistra di RSUD 

Salatiga. 

 Adapun tujuan penulisan pada kasus stiffness elbow joint sinistra adalah: 

1. Untuk mengetahui manfaat  pemberian infra merah terhadap pengurangan nyeri 

pada kondisi stiffness elbow joint sinistra; 2. Untuk mengetahui manfaat terapi 

latihan  untuk mengurangi spasme, menambah LGS pada kasus stiffness elbow 

joint. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kaku sendi adalah gejala ditandai dengan mobilitas yang berkurang atau 

mobilitas yang terhambat dari sendi. Kekakuan sendi dapat terjadi pada satu sendi 

atau bisa juga di beberapa sendi. Kaku sendi siku berarti mobilitas yang berkurang 

atau mobilitas yang terhambat dari sendi siku. 

Problematika yang timbul pada penyakit osteoarthritis sendi lutut  dapat 

dibedakan dalam tiga tingkatan meliputi: 

1. Impairment  

Impairment adalah suatu gangguan setingkat jaringan atau bisa juga 

suatu keluhan yang dirasakan oleh pasien yang berhubungan dengan penyakit 

penderita. Impairment untuk kasus ini adalah keluhan atau gangguan 

langsung.  
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2. Functional limitation  

Functional limitation merupakan suatu masalah berupa penurunan 

atau keterbatasan saat melakukan aktifitas-aktifitas fungsional sebagai akibat 

adanya impairment. Functional limitation pada siku kiri pasien adalah 

kesulitan saat berpakaian dan aktifitas toileting, tetapi masih dapat dilakukan 

secara mandiri. 

3. Participation Restriction 

Participation restriction merupakan suatu problem yang berupa 

tambahan atau ketidak mampuan penderita untuk kembali melakukan aktifitas 

yang berhubungan dengan pekerjaannya semula dan aktifitas sosialisasi 

dengan masyarakat sebagai akibat dari adanya impairment dan functional 

limitation. Saat ini pasien dapat melakukan keiatan sehari – hari seperti 

biasanya missal bermain dengan teman. 

 

METODE PENELITIAN 

Fisioterapi dalam pelayanan harus terdapat unsur pemeriksaan, diagnosa, 

perencanaan, peran aktif (intervensi), dan evaluasi. Pelayanan fisioterapi harus 

berdasarkan pada keadaan pasien, penyebab dari penyakit dan rencana yang 

spesifik dalam pemberian pelayanan. Sebelum memberikan pelayanan harus 

dilakukan assessment yang terdiri dari pengumpulan data, interpretasi data 

melalui pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengetahui masalah yang belum 

terpecahkan. 

Penatalaksanaan untuk kondisi stiffness elbow sinistra yang diberikan 

disini yaitu dengan infra merah, active exercise, pasive exercise, hold relax. 

Edukasi yang diberikan pada pasien Memberi tahu pasien mengenai hal 

yang tidak boleh dilakukan saat sudah keluar dari RS, seperti tidak boleh 

melakukan tumpuan dulu pada lengan kiri, tidak boleh menjinjing barang yang 

berat cukup yang ringan-ringan saja, juga tidak lupa untuk terus melakukan 

latihan seperti yang diajarkan Fisioterapi di rumah sakit seperti latihan menekuk 

dan meluruskan siku secara aktif baik tanpa beban atau dengan beban ringan (saat 

menggunakan beban siku dalam keaadan tersangga). 
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Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari terapi. 

Evaluasi yang dilakukan adalah (1) Evaluasi nyeri dengan VAS, (2) Evaluasi LGS 

dengan goneometer, (3) Evaluasi kekuatan otot dengan MMT dan (4) Evaluasi 

antropometri dengan pita ukur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kasus stiffness elbow joint 1/3 distal sinistra pada awal pemeriksaan 

diperoleh permasalahan berupa nyeri, keterbatasan lingkup gerak sendi dan 

penurunan kekuatan otot. Setelah mendapat penanganan fisioterapi berupa infra 

merah dan terapi latihan yaitu active exercise, pasive exercise, didapatkan hasil 

adanya pengurangan nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi, sedangkan untuk 

kekuatan otot masih tetap sama. 

Pengurangan nyeri dan peningkatan lingkup gerak sendi karena latihan 

berupa active exercise, pasive exercise, seperti yang terjadi selaras dengan 

landasan teori yang digunakan bahwa latihan secara aktif dan pasif  dengan 

berusaha memanjangkan otot dapat menambah lingkup gerak sendi pada 

kekakuan sendi (Bohannon et. al., 2012). 

Hasil Terapi Berupa Penurunan Nyeri 

1. Evaluasi nyeri dengan VAS 

Nyeri Hasil 
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam 
Nyeri tekan 
Nyeri gerak 

0 0 0 0 0 0 0 
80 70 70 60 55 40 40 
20 20 20 20 10 10 0 

Table 4-1 

2. Evaluasi Kekuatan otot dengan MMT 

Grup Otot 
Bagian  Nilai kanan 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Fleksor elbow Sinistra 2- 2- 2 2 2 3+ 3+ 
Ekstensor elbow 2- 2- 2 2 2 3+ 3+ 

Table 4-2 

Tanda bintang memiliki arti hasil yng diperoleh  sama, tetapi secara 

subyektif  pasien merasa kekuatan terasa lebih kuat dari padasebelum latihan 
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3. Evaluasi LGS dengan goneometer 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Aktif  S:0-45-

90 
S:0-45-
90 

S: 0-45-
95 

S: 0-40-
100 

S: 0-35-
110 

S: 0-30-
110 

S: 0-30-
110 

Pasif  S:0-45-
100 

S:0-45-
100 

S: 0-45-
110 

S: 0-45-
110 

S: 0-35-
115 

S: 0-30-
120 

S: 0-30-
120 

Table 4-3 

 

Pembahasan  

Berdasarkan tabel penilaian terapi diatas maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Penurunan nyeri tekan dan gerak 

Grafik 4.1 Hasil Pengukuran Skala Nyeri Dengan VAS 

 
 Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui didapati penurunan nyeri tekan 

berdasarkan skala VAS dari T0=80 manjadi 40 di T6 serta penurunan nyeri 

gerak yang juga pengukuran nyerinya menggunakan VAS dari T0= 20 mnjadi 

0 yang berarti tanpa nyeri di T6 . 

Permasalahan yang timbul dari stiffnes elbow salah satunya adanya 

keluhan nyeri. Untuk mengatasi keluhan nyeri terapi yang digunakan adalah 

infra merah. Dengan pemberian infra merah didapatkan hasil pengurangan 

nyeri, hal ini disebabkan karena efek panas atau hangat dari sinar infra merah. 

Pengaruhnya terhadap jaringan yaitu menghasilkan perubahan volume dari 

sel-sel tubuh sebesar 0,02%, meningkatkan permeabilitas terhadap membrane 

sel-jaringan dan meningkatkan proses metabolisme. Efek panas sinar IR akan 
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menimbulkan vasodilatasi sehingga akan muncul adanya pembebasan zat-zat 

pengiritasi jaringan. Iritasi ini mengakibatan “postexitatory depression” 

sehingga akan meningkatkan sirkulasi darah, relaksasi otot, meningkatkan 

permiabilitas membrane dan kemampuan regenerasi jaringan dan mengurangi 

nyeri. Dari efek panas tersebut akan menimbulkan efek sedatif yang 

menaikkan nilai ambang rangsang nyeri dan perbaikan sirkulasi darah dalam 

jaringan, normalisasi dari tonus otot, berkurangnya tekanan dalam jaringan 

dan derajad keasaman Stimulasi pada syaraf afferent sehingga akan berujung 

pada pengurangan nyeri (Sujatno,1993). 

2. Peningkatan kekuatan otot-otot penggerak elbow 

Grafik 4.2 Hasil Pengukuran Kekuatan Otot Dengan MMT 

 
Dengan terapi latihan, akan terjadi peningkatan kekuatan otot karena 

gerakan pada tubuh selalu disertai oleh kontraksi otot, kekuatan kontraksi itu 

tergantung sistem motor unit. Motor unit merupakan suatu neuron dari group 

otot, jadi semakin banyak motor unit terekrut, maka semakin kuat kontraksi 

otot tersebut. Apabila tahanan diberikan pada otot yang berkontraksi, otot 

akan beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Penyesuaian yang terjadi di dalam 

otot dapat terlewati melalui terapi latihan apabila kemampuan otot secara 

progresif terpelihara. Untuk peningkatan kekuatan otot, maka kontraksi otot 

harus diberikan tahanan ssehingga peningkatan level dari tension akan 

meningkat karena hipertropi pengangkutan motor unit di dalam otot (Kisner, 

1996). 

2‐ 2‐2‐ 2‐2 22 22 2

3+ 3+3+ 3+

flexor elbow sinistra ekstensor elbow sinistra

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6
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Dari data grafik diatas didapati peningkatan kekuatan otot flexor dan 

ekstensor elbow sinistra. Semula dari T1 yakni 2- menjadi 3+ di T6 untuk otot 

fleksor dan pada otot ekstensor dari semula 2- di T1 menjadi 3+ di T6. 

3. Peningkatan lingkup gerak sendi elbow sinistra 

 Dari data tabel 4-3 diperoleh hasil adanya peningkatan luas lingkup gerak 

sendi elbow sinistra yakni untik gerak aktif elbow diperoleh hasil S:0-45-90 

dan pasif  S:0-45-100 di T0 menjadi S: 0-30-110 untuk gerak aktif dan S: 0-

30-120 untuk gerak pasif 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Bahwa pemberian infra merah serta terapi latihan active exercise, pasive 

exercise, bisa mengurangi problematik fisioterapi pada kasus  stiffness elbow 

joint sinistra yang berupa nyeri, keterbatasan lingkup gerak sendi dan 

penurunan kekuatan otot. 

2. Hasil dari penderita stiffness elbow sinistra membutuhkan penanganan multi 

disipliner yaitu penanganan dari dokter dengan pemberian obat-obatan dan 

latihan dari fisioterapi.  

Saran 

1. Bagi fisioterapis, apabila menangani kasus stiffness elbow joint sinistra 

hendaknya diawali dengan pemeriksaan yang teliti, mencatat permasalahan 

pasien, menegakkan diagnosa dengan tepat, memilih modalitas yang sesuai 

dengan permasalahan pasien, melakukan evaluasi dan memberikan edukasi 

pada pasien. Serta ada baiknya bagi seorang fisioterapis melakukan kerjasama 

yang baik dengan tenaga medis lainnya yang terkait dalam memberikan 

pelayanan fisioterapi. 

2. Pasien stiffness elbow joint sinistra selain menjalani terapi dengan rutin, 

disarankan untuk tetap melakukan latihan-latihan yang telah diajarkan terapis 

secara rutin. 
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