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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. 

Pemelihara kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan 

gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan 

perawatan. Semakin tinggi derajat masyarakat akan baik pula kualitas hidup 

manusia tersebut dan sebaliknya. Pada susunan rencana pembangunan jangka 

panjang bidang kesehatan yang ditujukan pada Indonesia sehat 2010 dan 

paradigm sehat yang baru yaitu lebih menekankan pada upaya peningkatan 

(promotif) dan pencegahan (preventif) tanpa mengabaikan penyembuhan 

(kuratif) dan pemeliharaan (rehabilitative) (Depkes RI, 2001). 

Pelayanan fisioterapi merupakan bagian integral dari Sistem Kesehatan 

Nasional. Oleh karena itu, pelayanan fisioterapi harus tanggap pada proses dan 

perubahan pada tuntutan pelayanan kesehatan oleh masyarakat yang semakin 

meningkat (Hastono, 2002). 

Fisioterapi merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ikut berperan 

dalam proses pembangunan dibidang kesehatan. Menurut UU Kesehatan No. 

23 tahun 1992 pembangunan kesehatan merupakan salah satu dari upaya 

pembangunan nasional yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemajuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan yang optimal (Riasmini, 2006). 

Fisioterapi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 
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memulihkan gerak dan fungsi selama daur kehidupan dengan menggunakan 

dua penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, dan komunikasi (Menkes, 

2001). 

Tendinitis Bicipitalis adalah peradangan pada tendon di sekitar head 

long biceps tendon atau caput otot bicep. Tendinitis bicipitalis disebabkan 

iritasi dan inflamasi tendon bicep. Pada umumnya penderita mengeluh nyeri 

bahu sepanjang otot bicep yang menjalar kelengan bawah dan nyeri tekan 

pada daerah sulkus bicipitalis (Sianturi. 2003). Tendinitis bicipitalis biasanya 

disertai dengan SLAP (superior labrum anterior ke posterior) lesi (Hsu, 2008). 

Pasien dengan tendinitis bicipitalis biasanya mengeluh nyeri 

mendalam, sakit berdenyut-denyut dibahu depan. Gerak overhead lengan yang 

berulang memulai atau bahkan memperburuk gejala, yang paling umum 

temuan klinis terisolasi pada tendinitis bicipitalis adalah bicipital groove titik 

nyeri dengan lengan 10 derajat internal rotasi. Manajemen konservatif 

tendinitis bicipitalis terdiri dari istirahat, kompres es, analgesic oral, terapi 

fisik atau suntikan kortosteroid kedalam selubung tendon bicep. Bedah harus 

dipertimbangkan jika tindakan konservatif gagal setelah tiga bulan, atau jika 

ada kerusakan parah pada tendon bicep (Churgay CA, 2009). 

Kebanyakan pasien dengan tendinitis bicipitalis belum mengalami 

cedera traumatic akut. Namun, sebagai trauma pecahnya tendon bicep telah 

dijelaskan dan dapat terjadi dalam kombinasi dengan tendinitis yang 

mendasarinya. Pada pasien tanpa cedera traumatis akut, pecahnya tendon 

bicep biasanya didahului oleh riwayat nyeri bahu yang berulang-ulang. 

Dalam kasus ini fisioterapi mempunyai peran untuk mengurangi nyeri, 

menjaga kekuatan otot dan mencegah kekakuan sendi yang lebih lanjut dan 

dapat membantu mengembalikan aktivitas fungsional pasien. Pada kasus 

tendinitis bicipitalis penyebabnya adalah peradangan tendon dan iritasi tendon 
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bicep. Tes spesifik yang digunakan untuk kasus tendinitis bicipitalis adalah tes 

yergason. Lengan dalam posisi abduksi dan fleksi siku, lakukan eksorotasi 

dari lengan bawah serta diberi tahanan, maka rasa sakit akan timbul pada 

tendon biceps (Guanche, 2003). 

Dari penggunaan aplikasi Micro Wave Diathermy (MWD) pada 

kondisi tendinitis bicipitalis diharapkan akan mempengaruhi pengurangan 

nyeri dengan cara meningkatkan elestisitas pembungkus jaringan saraf dan 

meningkatkan aktivitas neurotansmiter serta ambang rangsang saraf (Frintice 

& Quillen, 2005). 

Ultra Sound (US) diharapkan efek micromassage dan heating dapat 

mengurangi nyeri, dimana panas dan gosokan yang dihasilkan dapat 

membantu meningkatkan kelenturan jaringan lemak sehingga menurunnya 

nyeri regang dan proses percepatan regenerasi jaringan (Priatna, 2008). 

Terapi Latihan merupakan salah satu modalitas fisioterapi yang 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh  baik secara aktif maupun pasif 

untuk pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan dan kemampuan 

kardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas, stabilitas, relaksasi, koordinasi, 

keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kisner, 2002). 

B. Rumusan Masalah 

Pasien dengan kondisi tendinitis bicipitalis memiliki permasalahan 

yang sering dikeluhkan diantaranya nyeri, keterbatasan gerak dan penurunan 

fungsi, nilai kekuatan otot sendi bahu serta terjadi penurunan kemampuan 

fungsional. Permasalahan yang muncul pada penderita tendinitis bicipitalis 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah manfaat micro wave diathermy (MWD) & Ultra Sound (US) 

terhadap pengurangan nyeri pada kondisi tendinitis bicipitalis sinistra? 
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2. Adakah manfaat micro wave diathermy (MWD) & Ultra Sound (US) 

terhadap pengurangan spasme otot pada kondisi tendinitis bicipitalis 

sinistra? 

3. Adakah manfaat terapi latihan terhadap peningkatan kekuatan otot pada 

kondisi tendinitis bicipitalis sinistra? 

4. Adakah manfaat terapi latihan terhadap peningkatan lingkup gerak sendi 

pada kondisi tendinitis bicipitalis sinistra? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulis menyusun karya tulis ilmiah adalah: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Fisioterapi Diploma 

III. 

b. Untuk mendapatkan gambaran manfaat micro wave diathermy (MWD) 

& Ultra Sound (US) dalam mengurangi nyeri dan spasme otot. 

c. Untuk mendapatkan gambaran manfaat terapi latihan untuk 

meningkatkan kekuatan otot dan peningkatan lingkup gerak sendi 

bahu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat Micro Wave diathermy (MWD) dan Ultra 

Sound (US) terhadap penurunan nyeri dan pengurangan spasme otot. 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan terhadap peningkatan 

kekuatan otot serta peningkatan lingkup gerak sendi bahu. 
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D. Manfaat 

1. Bagi penulis 

Laporan studi kasus ini ditulis untuk menambah pemahaman dalam 

melaksanakan proses fisioterapi pada kondisi tendinitis bicipitalis sinistra. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai refrensi dan karya tulis tambahan untuk lebih memahami 

penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi tendinitis bicipitalis sinistra. 

3. Bagi Fisioterapis 

Untuk mendapatkan cara metode terapi yang benar dan bermanfaat 

dalam melakukan penanganan pada kondisi tendinitis bicipitalis sinistra. 

4. Bagi Masyarakat 

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang peran fisioterapi 

pada kondisi tendinitis bicipitalis sinistra, dan menjadi pertimbangan 

dalam menangani kasus ini agar tidak terjadi malpraktek akibat kurangnya 

pemahaman tentang kondisi tersebut. 

 

 

 

 

 


