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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sendi bahu merupakan sendi yang komplek terdiri dari beberapa sendi 

antara lain yaitu : (1) sendi glenohumeral, (2) sendi acromioclavicular, (3) sendi 

sternoclavicularis, (4) sendi scapulothoracalis, dimana gerakannya saling 

ketergantungan satu dengan yang lainnya (Wibowo,2009).  

Gerakan abduksi sendi glenohumeralis dilakukan oleh m. Deltoideus dan 

bekerja sama dengan otot-otot rotator cuff terutama oleh m.supraspinatus. Bila 

terjadi injury pada otot rotator cuff akan berakibat gerakan abduksi lengan sampai 
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0
 akan sangat berat dilakukan serta memerlukan tenaga ekstra (Kuntono, 2004). 

Tendon otot m.supraspinatus sebelum berinsersio pada tuberkulum majus 

humeri, akan melewati terowongan pada bahu yang dibentuk oleh kaput humeri 

(dengan bungkus kapsul sendi glenohumeral) sebagai alasnya, dan akromion 

serata ligamentum coraco akromiale sebagai penutup bagian atasnya. 

Tendon ini sering mengalami cedera olahraga dimana lengan harus 

digerakkan melampaui kepala secara berulang, bisa menyebabkan puncak dari 

tulang lengan bergesekan dengan sebagian sendi bahu dan tendon sehingga 

menyobek serat-seratnya. Tendinitis adalah suatu peradangan pada tendon. 

Tendon mengirimkan kekuatan otot untuk kerangka. Dengan demikian, tendon 
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diberikan beban mekanik berulang yang dirasakan menjadi faktor penyebab utama 

dalam pengembangan tendinopati (Kuntono, 2004). 

Tendinitis Supraspinatus merupakan peradangan pada tendon otot 

supraspinatus. Tendinitis pada bahu, rotator cuff dan tendon biceps bisa terjadi 

radang biasanya sebagai akibat dari terjepitnya struktur-struktur yang ada di 

sekitarnya. Tendinitis Supraspinatus adalah penyebab tersering keluhan nyeri 

bahu (Hasibuan, 2007). Tendinitis Supraspinatus ini disebabkan oleh kerusakan 

akibat gesekan atau penekanan yang berulang-ulang dan berkepanjangan oleh 

tendon otot bisep dalam melakukan gerakan lengan (Sidharta,1984).  

Adapun modalitas fisioterapi yang dapat diberikan pada kondisi tendinitis 

supraspinatus antara lain yaitu micro wave diathermy dan terapi latihan. Efek dari 

micro wave diathermy akan mengurangi nyeri dan terapi latihan akan 

meningkatkan luas gerak sendi (Rochman, 1989). 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas diperoleh beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi tendinitis 

supraspinatus dextra terhadap penurunan nyeri?  

2. Adakah manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi tendinitis 

supraspinatus dextra terhadap peningkatan lingkup gerak sendi dan 

peningkatan kemampuan aktivitas fungsional? 
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C. Tujuan  

 

Tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain : 

1. Untuk mengetahui manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi tendinitis supraspinatus dextra terhadap penurunan nyeri. 

2. Untuk mengetahui manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi tendinitis supraspinatus dextra terhadap peningkatan 

lingkup gerak sendi dan peningkatan  aktivitas fungsional. 

 

D. Manfaat  

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan menambah wawasan dalam 

melaksanakan proses fisioterapi pada kondisi tendinitis 

supraspinatus. 

2. Bagi fisioterapi 

Untuk mendapatkan metode yang tepat dan bermanfaat 

dalam melakukan penanganan pada kondisi tendinitis 

supraspinatus. 

 


