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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan di bidang kesehatan adalah penyelenggaraan upaya 

kesehatan mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar 

terwujud derajat kesehatan yang optimal. Hidup sehat pada dasarnya adalah 

suatu keadaan yang tidak hanya terhindar dari rasa sakit ataupun penyakit, 

cacat dan kelemahan, tetapi suatu keadaan yang meliputi sehat secara fisik, 

mental dan sosial. Upaya kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan 

penderita, berkembang ke arah kesatuan upaya kesehatan untuk seluruh 

masyarakat yang mencakup upaya peningkatan (promosi), pencegahan 

(preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang bersifat 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (SKN, 1991). 

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengam tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan 

dilaksanakan secara sistematis dan be rkesinambungan ( Depkes, 2005 ).  

Fisioterapi adalah suatu bentuk layanan kesehatan yang di tunjukan 

kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak fungsi selama daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi komunikasi ( MENKES, 

2001). 



B. Rumusan Masalah  

 (1) Apakah dengan Transcutaneus Elektrical Nerve Stimulation (TENS) 

dapat mengurangi nyeri pada kasus frozen shoulder akibat post ca mamae ? (2) 

Apakah dengan Terapi Manipulasi dapat memperluas lingkup gerak sendi pada 

kasus frozen shoulder akibat post ca mamae ? (3) Apakah dengan Terapi Latihan 

menggunakan active exercise, Codman pendular exercise,  overhead pulley dan 

shoulder wheel dapat meningkatkan kekuatan otot pada kasus frozen shoulder 

akibat post ca mamae ? (4) Apakah dengan tindakan yang dilakukan fisioterapi 

dapat meningkatkan kemampuan aktifitas fungsional pada kasus frozen shoulder 

akibat post ca mamae ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh 

Transcutaneus Elektrical Nerve Stimulation  (TENS) terhadap nyeri sendi bahu 

dalam kasus frozen shoulder akibat post ca mamae. (2) pengaruh Terapi 

Manipulasi terhadap peningkatan lingkup gerak sendi pada kasus frozen shoulder 

akibat post ca mamae.  (3) apakah dengan pemberian Terapi Latihan menggunakan 

active exercise, Codman pendular exercise,  overhead pulley dan shoulder wheel 

dapat memperluas lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot serta 

mengembalikan aktifitas fungsional pada kasus frozen shoulder akibat post ca 

mamae. 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Definisi Frozen Shoulder 

Istilah frozen shouder hanya digunakan untuk penyakait yang sudah 

diketahui dengan baik yang ditandai dengan nyeri dan kekakuan progresif bahu 

yang berlangsung 18 bulan. Proses peradangan dari tendonitis kronis tapi 

perubahan-perubahan peradangan kemudian menyebar melibatkan seluruh cuff 

dan capsul (Appley, 1993).  

Frozen merupakan kelanjutan lesi rotator cuff, karena degenerasi yang 

progresif. Jika berkangsung lama otot rotator akan tertarik serta memperlengketan 

serta memperlihatkan tnada-tanda penipisan dan fibrotisasi. Penimbunan pertama 

kali ditemukan pada tendon lalu kepermukaan dan menyebar keruang bawah 

bursa subdeltoid sehingga terjadi rardang bursa, terjadi berulang-ulang karena 

tekanan terus -menerus menyebabkan penebalan dinding bursa, pengentalan cairan 

bursa, perlengketandinding dasar dengan bursa sehingga timbul pericapsulitis 

adhesive akhirnya terjadi frozen shoulder (Mayo, 2007).  Frozen shoulder dibagi 2 

Klasifikasi: primer/ idiopetik frozen shoulder dan sekunder frozen shoulder. 

a) Anatomi Fungsional 

1.   Struktur anatomi sendi bahu 

Sendi bahu merupakan sendi yang komplek pada tubuh manusia dibentuk 

oleh tulang-tulang yaitu : scapula (shoulder blade), clavicula (collar 

bone), humerus (upper arm bone), dan sternum. 

 



2. Biomekanika sendi glenohumeral 

Sendi glenohumeral merupakan sendi synovial, termasuk klasifikasi sendi 

“ball and socket” dan mempunyai kebebasan gerak yang lebih luas dari 

pada hip.  

b) Etiologi 

Etiologi dari frozen shoulder akibat capsulitis adhesiva  masih belum diketahui 

dengan pasti.  

c) Patologi 

Immobilisasi yang lama pada lengan karena nyeri merupakan awal terjadinya 

frozen shoulder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pasien bernama Ny. H, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama 

Islam, pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga, alamat Moyudan, Yogyakarta  

dengan diagnosis frozen shoulder e/c Ca mamae.  Pasien mengeluhkan pasien 

merasakan kaku, rasa nyeri dan kemeng pada bahu kiri terutama saat lengannya 

digerakkan ke segala arah.   Dari pemeriksaan palpasi dapat diketahui bahwa (1) 

tidak ditemukan adanya oedem, (2) adanya spasme otot -otot upper trapesius, 

pectoralis mayor, deltoid , (3) suhu lokal sendi bahu kiri normal. Edukasi yang 

diberikan pada pasien denga kondisi frozen shoulder  akibat ca mamae antara lain : 

(1) pasien diminta melakukan kompres panas/dingin (jika pasien tahan) ± 15 

menit pada bahu yang sakit untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul, (2) pasien 

dianjurkan agar tetap meggunakan lengannya dalam batas toleransi pasien untuk 

menghindari posisi immobilisasi yang lama yang dapat memperburuk kondisi 

frozen shoulder, (3) latihan sesuai metode Codman pendular exercise di rumah 

dengan beban minimal dan dapat ditambah secara bertahap, (4) latihan 

merambatkan jari lengan yang sakit ke dinding (walking finger), (5) menghindari 

posisi menetap yang lama yang dapat memicu rasa nyeri, (6) latihan dengan 

handuk, posisi lengan seperti huruf  “S” terbalik kedua lengan memegang handuk 

kemudian bahu yang sehat menarik ke atas sampai lengan yang sakit tertarik, (7) 

latihan penguatan dengan prinsip Codman pendular exercise  yang dilakukan di 

dalam kolam atau bak mandi dengan melawan tahanan air. Parameter pengukuran 

meliputi: evaluasi dalam kasus frozen shoulder akibat ca mamae, antara lain : 

VDS, goneometer, MMT, Shoulder Pain and Disability Indeks (SPADI). 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Penurunan Derajat Nyeri 
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2.  Peningkatan Kekuatan Otot Penggerak Sendi Bahu 

TABEL 4.3 

Hasil Pemeriksaan Kekuatan Otot 

No Group otot penggerak 
bahu kiri 

Nilai 
T1 

Nilai 
T2 

Nilai 
T3 

Nilai 
T4 

Nilai 
T5 

Nilai 
T6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ekstensor  
Fleksor 
Abduktor  
Adduktor  
Eksorotator  
Endorotator  

4 
4 

 4- 
4 

 4- 
 4- 
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4 
4 
4 

 4- 
 4- 

4 
4 
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 4+ 
 4- 
 4- 

4+ 
4+ 
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3.  Peningkatan Kemampuan Fungsional 

TABEL 4.4 

HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL 

(DISABILITY SCALE) 

No Aktifitas  T1 T3 T6 

1 Mencuci rambut (keramas)  7 5 4 

2 Menggosok punggung saat mandi 6 5 5 

3 Memakai dan melepas kaos dalam (T-shirt) 10 8 7 

4 Memakai kemeja berkancing 4 3 2 

5 Memakai celana 3 2 1 

6 Mengambil benda di atas 7 6 6 

7 Mengangkat benda berat  (lebih dari 10 pounds) 6 5 5 

8 Mengambil benda di saku belakang celana  7 6 6 

            JUMLAH 50 40 36 

 

 

 

 

 



B. Pembahasan 

1.  Penurunan Nyeri 

Penurunan derajat nyeri hasil dari pemeriksaan menggunakan skala VDS 

terutama pada nyeri gerak  yang dirasakan pasien saat pertama kali terapi 

sampai dengan terapi ke enam mengalami kemajuan. Tetapi dari terapi ke 

tiga sampai terapi ke lima tidak mengalami kemajuan.. Pada pemeriksaan 

terapi ke enam diperoleh hasil nyeri tidak begitu berat. Pada pemeriksaan 

nyeri tekan juga ditemukan hasil dengan perubahan yang sama dengan 

pemeriksaan nyeri gerak seperti yang ditunjukkan pada grafik 4. 1 di atas. 

Pada pemeriksaan nyeri gerak didapatkan penurunan nyeri yang stabil dari 

terapi pertama didapatkan hasil nyeri ringan kemudian pada terapi ke tiga 

didapatkan hasil nyeri sangat ringan dan pada terapi ke enam sudah tidak 

dirasakan adanya keluhan nyeri.  

2.  Peningkatan Kekuatan Otot Penggerak Sendi Bahu 

Pemberian terapi pertama sampai ke -enam menunjukkan adanya 

peningkatan kekuatan otot penggerak sendi bahu. Dengan pemberian 

modalitas terapi latihan khususnya pemberian pembebanan menggunakan 

over head pulley selain dapat mempertahankan kekuatan otot yang sudah 

ada juga dapat meningkatkan kekuatan otot yang mengalami penurunan 

kekuatan.pembebanan ini diberikan sebatas kemapuan pasien dan dapat 

ditingkatkan sesuai kemampuan pasien. Peningkatan kekuatan otot ini juga 

merupakan efek dari adanya pengurangan nyeri, karena nyeri sudah mulai 



berkurang sehingga pasien dapat lebih aktif untuk menggerakkan sendi 

bahunya sehingga dapat mempengaruhi kekuatan otot. 

3.  Peningkatan Kemampuan Fungsional 

Ada kenaikan kemampuan fungsional walaupun kenaikannya sangat 

perlahan dengan perubahan yang cukup baik. Dilihat dari rata -rata dari 

jumlah hasil total semua pertanyaan dari setiap evaluasi menggunakan 

SPADI terutama disability scale menunjukakan adanya kenaikan 

kemampuan fungsional yang mampu dilakukan pasien. Pada T1 dengan 

rata-rata 6,25 sedangkan pada T3 hasil rata -rata adalah 3 dan pada T6 

dengan rata-rata 4,5. Hal ini dapat terjadi bersamaan dengan penurunan 

rasa nyeri dan peningkatan lingkup gerak sendi serta adanya kenaikan 

kekuatan otot yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang 

melibatkan sendi bahu, tetapi kemampuan fungsional ini belum optimal, 

hal ini disebabkan adanya lingkup gerak sendi yang belum maksimal dan 

adanya rasa nyeri pada akhir gerakan serta kekuatan otot penggerak bahu 

yang belum maksimal 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Masalah-masalah yang muncul pada kasus frozen shoulder  sinistra yang 

dialami Ny. H antara lain berupa adanya keterbatasan bahu kiri baik pada gerak 

aktif maupun pasif dan nyeri pada daerah anterolateral sendi bahu kiri terutama 

saat digunakan untuk melakukan gerakan tertentu seperti menggosok punggung 

dan memakai kaos. Masalah-masalah ini mengakibatkan terjadinya penurunan / 

keterbatasan fungsi sendi bahu yang terkena. Pada pemeriksaan awal terhadap 

kekuatan otot-otot bahu kiri diperoleh informasi bahwa tidak ada penurunan 

kekuatan otot-otot bahu kiri, sehingga nilai kekuatan ototnya adalah 4, tetapi 

pemeriksaan tersebut dilakukan dengan disertai adanya keterbatasan gerak bahu 

kiri. 

1. Masalah-masalah tersebut di atas sangat kompleks. Apabila tidak 

mendapatkan penanganan yang tepat maka akan dapat menimbulkan terjadinya 

komplikasi sehingga kondisi akan semakin memberat dan potensial terjadi 

deformitas sendi bahu. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut perlu diberikan 

penanganan yang tepat. Penanganan yang dapat diberikan pada kasus ini antara 

lain Transcutaneus Electrical nerve stimulation (TENS), terapi manipulasi berupa 

traksi dan translasi (caudal, anteromedial, dan posterolateral), serta terapi latihan 

berupa overhead pulley, shoulder wheel, finger ladder, dan hold relax.  



Setelah  terapi diberikan sebanyak 6x pada pasien dengan diagnosis frozen 

shoulder sinistra menggunakan modalitas-modalitas tersebut di atas di Poliklinik 

Fisioterapi RSUP. Dr Sardjito, yogyakarta, diperoleh hasil berupa nyeri gerak 

pada sendi bahu kiri sudah mengalami penurunan, ada peningkatan lingkup gerak 

sendi bahu kiri tapi masih terdapat keterbatasan gerak, serta terjadi peningkatan 

kemampuan fungsional bahu kiri tapi belum sampai normal (masih ada 

keterbatasan fungsional terutama menggosok punggung saat mandi dan memakai 

kaos / sweater). 

 

B. Saran  

1. Saran untuk pasien 

Selain menjalani terapi dengan modalitas-modalitas fisioterapi selama di 

rumah sakit, pasien sebaiknya juga melakuka n latihan-latihan di rumah seperti 

yang diajarkan oleh fisioterapis untuk mendukung keberhasilan terapi yang 

diberikan. Apalagi bahu pasien yang sakit adalah bahu kanan, padahal sesuai 

dengan budaya masyarakat Indonesia, bahu kanan merupakan bahu yang dominan 

digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara fisioterapis dan pasien 

agar terapi yang diberikan efektif sehingga tidak menimbulkan gangguan yang 

lebih kompleks. Latihan-latihan yang dapat dilakukan di rumah antara lain: 

a. Towel exercise (latihan dengan handuk) : kedua tangan masing-masing 

memegang ujung handuk, tangan sakit memegang ujung atas 

(bergantian) kemudian handuk digerakan seperti saat menggosok 

punggung dengan handuk.  

b.  Wall climbing : jari II dan III sebelah kiri merayap di tembok (posisi 

pasien menghadap dan menyamping terhadap tembok).  



c. Pasien tidur terlentang, jari-jari tangan saling menganyam di belakang 

kepala kemudian lengan atas dan lengan bawah disentuhkan ke bantal.  

d.  Berdiri membelakangi meja, tangan kiri memegang meja kemudian 

pasien melangkah ke depan, tangan kiri tetap memegang meja.  

2. Saran untuk teman-teman fisioterapis 

Untuk mendapatkan hasil terapi yang maksimal dalam menangani kasus-

kasus fisioterapi seperti frozen shoulder, seorang fisioterapis dituntut untuk 

melakukan proses fisioterapi secara profesional sesuai dengan prosedur yang 

sudah ditentukan dimulai dari pemeriksaan baik subyektif maupun obyektif 

sampai pemberian terapi. Dengan pemeriksaan yang tepat dan sistematis maka 

diagnosis dan problematik fisioterapi dapat ditegakkan dengan benar sehingga 

program penanganan / terapi yang diberikan benar-benar berdasarkan 

permasalahan pasien. 

3. Saran untuk masyarakat umum 

Setelah mengetahui pengertian, tanda dan gejala, serta permasalahan-

permasalahan yang timbul akibat frozen shoulder, masyarakat diharapkan dapat 

menghindari faktor-faktor risiko, misalnya melakukan aktivitas sendi bahu sesuai 

dengan prinsip ergonomi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih peka 

terhadap munculnya gejala -gejala frozen shoulder, sehingga apabila mengalami 

kondisi tersebut seseorang akan mendapatkan penanganan secara dini, karena 

penanganan yang dilakukan sedini mungkin pada kasus frozen shoulder akan 

memberikan hasil yang lebih maksimal.  
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