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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Shoulder complex adalah sendi yang paling kompleks pada tubuh 

manusia. Gerakan shoulder complex (shoulder girdle) saling mempengaruhi, 

dengan pengertian jika salah satu mengalami gangguan gerak (terbatas) 

maka dapat dilakukan aktifitas fungsional dengan cara kompensasi dan 

gerak sendi yang lain (Maskun, 2002). 

Frozen shoulder merupakan rasa nyeri yang mengakibatkan 

keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) pada bahu. Mungkin timbul karena 

adanya trauma, mungkin juga timbul secara perlahan-lahan tanpa tanda-

tanda atau riwayat trauma. Keluhan utama yang dialami adalah nyeri dan 

penurunan kekuatan otot penggerak sendi bahu dan keterbatasan LGS terjadi 

baik secara aktif atau pasif. Frozen shoulder secara pasti belum diketahui 

penyebabnya. Namun kemungkinan terbesar penyebab dari frozen shoulder 

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

trauma serta diabetes mellitus. Respon autoimmunal terhadap rusaknya 

jaringan lokal yang diduga menyebabkan penyakit tersebut (Appley,1993).  

Frozen shoulder juga dapat disebabkan oleh trauma langsung pada 

bahu, immobilisasi atau disuse dalam jangka waktu lama misalnya terjadi 

fraktur disekitar bahu yang pada fase penyembuhannya tidak diikuti dengan 
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gerak aktif yang dilakukan secara teratur pada bahunya, disamping itu juga 

karena faktor immunologi serta hubungannya dengan penyakit lain 

misalnya: TB paru, hemiparase, ischemic heart desease, bronchitis kronis 

dan DM. Diduga ini merupakan respon autoimun karena rusaknya jaringan 

lokal (Appley, 1997). 

Frozen shoulder terjadi pada 2-5% dari populasi yang ada, 60% 

diantaranya adalah wanita dan 5% diantaranya mengidap diabetes mellitus. 

Umumnya berusia sekitar 40-60. 

Diantara beberapa faktor yang menyebabkan frozen shoulder  adalah 

capsulitis adhesiva. Keadaan ini disebabkan karena suatu peradangan yang 

mengenai kapsul sendi dan dapat menyebabkan perlengketan kapsul sendi 

dan tulang rawan, ditandai dengan nyeri bahu yang timbul secara perlahan-

lahan, nyeri yang semakin tajam, kekakuan dan keterbatasan gerak. Pada 

pasien yang menderita capsulitis adhesiva  menimbulkan keluhan yang sama 

seperti pada penderita yang mengalami peradangan pada jaringan disekitar 

sendi yang disebut dengan periarthritis, keadaan ini biasanya timbul gejala 

seperti tidak bisa menyisir karena nyeri disekitar depan samping bahu. Nyeri 

tersebut terasa juga lengan diangkat untuk mengambil sesuatu dari saku 

kemeja, ini berarti gerakan aktif dibatasi oleh nyeri. Tetapi bila mana gerak 

pasif diperiksa ternyata gerakan itu terbatas karena adanya suatu yang 

mena han yang disebabkan oleh perlengketan. Gangguan sendi bahu sebagian 

besar didahului oleh adanya rasa nyeri, terutama rasa nyeri timbul sewaktu 

menggerakan bahu, penderita takut menggerakan bahunya. Akibat 
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imobilisasi yang lama maka otot akan berkurang kekuatannya (Shidarta, 

1984). 

Masalah-masalah yang sering ditemui pada kondisi capsulitis 

adhesiva adalah keterbatasan gerak dan nyeri, oleh karena itu dalam 

keseharian sering ditemukan keluhan-keluhan seperti tidak mampu untuk 

menggosok punggung saat mandi, menyisir rambut, kesulitan dalam 

berpakaian, mengambil dompet dari saku belakang serta kesulitan memakai 

breast holder (BH) bagi wanita dan gerakan-gerakan lain yang melibatkan 

sendi bahu (Appley, 1993).  

Pada kondisi ini frozen shoulder akibat post ca mamae yang 

menyebabkan capsulitis adhesiva, fisioterapis berperan penting dalam 

mengurangi nyeri dan mencegah kekakuan lebih lanjut dan mengembalikan 

aktifitas fungsional pasien. Untuk mengatasinya banyak modalitas fisioterapi 

yang dapat digunakan disini penulis mengambil modalitas fisioterapi berupa 

penggunaan Transcutaneus Elektrical Nerve Stimulation (TENS), terapi 

latihan.  
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B. Rumusan Masalah  

1.  Apakah dengan Transcutaneus Elektrical Nerve Stimulation  (TENS) 

dapat mengurangi nyeri ? 

2.  Apakah dengan Terapi Manipulasi dapat memperluas lingkup gerak 

sendi ? 

3.  Apakah dengan Terapi Latihan menggunakan active exercise , Codman 

pendular exercise,  overhead pulley dan shoulder wheel dapat 

meningkatkan kekuatan otot ? 

4.  Apakah dengan tindakan yang dilakukan fisioterapi dapat 

meningkatkan kemampuan aktifitas fungsional ? 

 

C. Tujuan Penulisan  

1.  Tujuan umum: 

Untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Studi Pendidikan DIII 

Fisioterapi.  

2.  Tujuan khusus: 

Untuk mengetahui bagaimana manfaat TENS, terapi latihan dan terapi 

manipulasi terhadap pengurangan nyeri, peningkatan LGS, MMT dan 

meningkatkan kemampuan fungsional. 


