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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hampir setiap orang pernah memiliki masalah bahu dibeberapa titik 

dalam hidupnya. Kebanyakan orang berfikir masalah bahu hanya terjadi pada 

olahragawan seperti pemain baseball dan perenang. Namun, sekitar 14 juta 

orang datang mengunjungi dokter setiap tahun karena masalah bahu. Banyak 

orang beranggapan masalah bahu hanya masalah kecil yang dapat sembuh 

dengan sendirinya, akan tetapi rasa sakit itu dapat menyebabkan kecacatan. 

Seringakali, timbulnya masalah bahu diabaikan sampai beberapa waktu yang 

menyebabkan keterbatasan gerak dan nyeri tak tertahankan (Knopf:2010). 

Capsulitis adhesive  merupakan hilangnya mobilitas aktif dan pasif 

dari sendi glenohumeral secara insidious (tidak jelas pemunculannya) dan 

progresif akibat kontraktur kapsul sendi. Prevalensi penyakit ini adalah 

sekitar 2% dari populasi umum dan 10 – 29 % pada penderita diabetes di 

Amerika (Scarlat, 2000 dalam Walmsley et al, 2009). Allexander dalam 

Kennedy dkk (2006) mengungkapkan kasus frozen shoulder terjadi pada usia 

35-65 tahun dari 2-5% populasi 60% kasus frozen shoulder lebih banyak 

mengenai wanita dari pada pria. Penelitian dari Luine, dkk (2004) dalam 

Kennedy, dkk (2006) mendapatkan data kenaikan jumlah orang yang 

mengalami keluhan bahu rata-rata sebesar 6,9% hingga 26%,  kenaikan setiap 

1 bulan rata-rata sebesar 18,6% hingga 31%, kenaikan 4,7% hingga 46,7% 
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setiap tahunnya, dan kenaikan rata-rata untuk beberapa tahun sebesar 6,7% 

hingga 66,7%. Tanda khusus adhesive capsulitis adanya keterbatasan pola 

kapsuler sendi glenohumeral ke segala arah. Dimana pada gerakan eksorotasi 

yang paling terbatas diikuti abd/fleksi dan endorotasi. 

Menurut Teys et al (2008) bahwa adanya peningkatan kemampuan 

fungsional yang signifikan dengan mobilisasi sendi dan adanya peningkatan 

mobilisasi pasif dalam satu minggu perlakuan. Mobilisasi sendi dalam hal ini 

dapat berbentuk terapi manipulasi. Salah satu mobilisasi yang dapat 

digunakan dalam kasus ini adalah menggunakan teknik mobilisasi yang 

dikembangkan oleh Mulligan pada tahun 1993 yaitu mobilization with 

movement (Yang et al., 2007). 

Hasil penelitian oleh Kazmi et al (2013) membandingkan mobilization 

with movement dan end range mobilization lebih efektif menggunakan 

mobilization with movement dalam meningkatkan kemampuan fungsional 

bahu. Dibuktikan dengan hasil rata-rata dari keduanya yaitu mobilization with 

movement sebesar 63% dan end range mobilization sebesar 37%. Hasil ini 

didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya (Yang et al, 2007; Mulligan, 

2003; Vermeulen et al, 2006; Teys et al, 2008; Kachingwe et al, 2008; Kumar 

et al, 2012) menunjukkan perbaikan setelah diberikan mobilization pada 

frozen shoulder.  

Mengingat luasnya gerakan sendi bahu merupakan faktor yang sangat 

penting kaitannya dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas gerak dan 

fungsi, maka usaha dan peningkatan merupakan salah satu tujuan dari 
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fisioterapi, dengan berbagai macam modalitas diharapkan tercapainya tujuan 

utama jangka panjang untuk mengembalikan aktifitas fungsional seperti 

semula. Menurut Bhargav dan Murrel (2004) menyatakan bahwa modalitas 

panas dapat membantu mengurangi keluhan nyeri bahu pada stadium awal. 

Modalitas fisioterapi untuk adhesive capsulitis yang paling sering digunakan 

adalah pemanasan (heating), antara lain dengan short wave diathermy 

(SWD), inframerah atau ultrasound. Selain itu juga ada beberapa latihan yang 

dapat mendukung peningkatan kemampuan fungsional bahu salah satunya 

adalah latihan codman pendular. 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Salim dan Siahaan tahun 2010 

tentang penambahan manual therapy pada latihan pendulum codman kepada 

beberapa pasien frozen shoulder hasilnya ROM sendi glenohumeral dan 

kemampuan fungsional pada bahu meningkat cepat. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan 

meneliti tentang pengaruh mobilization with movement dan latihan codman 

pendular terhadap kemampuan fungsional bahu pasien capsulitis adhesive 

menggunakan indeks SPADI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan topik diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh mobilization with movement terhadap kemampuan 

fungsional bahu pasien capsulitis adhesive? 
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2. Apakah ada pengaruh latihan codman pendular terhadap kemampuan 

fungsional bahu pasien capsulitis adhesive? 

3. Apakah ada beda pengaruh mobilization with movement dan latihan 

codman pendular terhadap kemampuan fungsional bahu pasien capsulitis 

adhesive? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui adakah beda pengaruh mobilization with movement  

dan  latihan codman pendular terhadap kemampuan fungsional bahu 

pasien capsulitis adhesive. 

2. Tujuan Khusus 

a.  Untuk mengetahui adakah pengaruh mobilization with movement 

terhadap kemampuan fungsional bahu pasien capsulitis adhesive. 

b. Untuk mengetahui adakah pengaruh latihan codman pendular terhadap 

kemampuan fungsional bahu pasien capsulitis adhesive. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan dasar informasi ilmiah tentang pengaruh mobilization 

with movement dan latihan codman pendular terhadap kemampuan 

fungsional bahu pasien capsulitis adhesive. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai pendalaman ilmu kesehatan sebelum terjun langsung 

dalam masyarakat. 

b. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Dari penelitian ini dapat menambah aplikasi dalam penerapan 

kesehatan, terutama pada lingkup muskuloskeletal. 


