
KARYA TULIS ILMIAH 

PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA PENDERITA 

FROZEN SHOULDER DEXTRA 

 

 
 

Disusun oleh :  

 

HENDRO DWI LAKSONO 
NIM : J 10006044 

 

 

 

 

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Fisioterapi 

 

PROGRAM STUDI D III FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2009 

 



1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Pemerintah Republik Indonesia pada saat ini telah menyusun kebijakan 

pembangunan Nasional berwawasan kesehatan sebagai strategi Nasional menuju 

Indonesia sehat 2010. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan , jiwa dan 

sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi (UU Kesehatan No 23,1992). Oleh karena itu kesehatan merupakan hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mendasari peningkatan 

kualitas dan kuantitas hidup dalam masyarakat. Kesehatan harus terus 

ditingkatkan agar dapat  mencapai target Indonesia Sehat 2010. 

Upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bidang 

kesehatan di masa sekarang sangatlah penting. Untuk itu upaya yang  dapat 

dilakukan antara lain dengan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), 

penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Pembangunan kesehatan 

dalam upaya peningkatan kesehatan seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh 

dan berkesinambungan. Upaya ini akan berjalan sukses apabila terdapat kerjasama 

yang baik antara masyarakat dan pemerintah. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

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

dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.(UU No.1363,2001) 
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A.  Latar Belakang Masalah 

Banyak orang yang mengeluh nyeri  saat menggerakkan untuk kegiatan 

self care seperti menyisir rambut, mengonde rambut, mengancingkan dan 

membuka BH, serta mengambil dompet dari saku celana belakang (Sidharta, 

1984). Frozen shoulder merupakan suatu istilah yang digunakan untuk semua 

gangguan pada sendi bahu yang berupa keterbatasan lingkup gerak sendi bahu ke 

segala arah baik secara aktif maupun pasif oleh karena adanya rasa nyeri yang 

dapat mengakibatkan gangguan aktivitas kerja sehari-hari. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siegel, Cohen dan Gall di 

Chicago Utara pada tahun 1999, kasus frozen shoulder terjadi pada 2-3% populasi 

dan sering terjadi pada orang yang berusia lebih dari 40 tahun, terutama wanita 

berusia 50 tahun. 15% pasien akan mengalami frozen shoulder bilateral (Siegel, 

Cohen & Gall, 1999). 

Penyebab frozen shoulder belum diketahui secara pasti tetapi sering 

didahului dengan lesi rotator cuff atau trauma ringan pada bahu, immobilisasi 

dalam jangka waktu lama misal fraktur yang pada fase penyembuhannya tidak 

diikuti gerakan aktif dari penderita, disamping itu juga dikarenakan faktor 

immunologi dan penyakit lain seperti Diabetes Militus, Tuberkulosis paru, 

hemiparesis, angina pectoris, post operasi, penyembuhan darah koroner. Frozen 

shoulder diduga respon autoimun terhadap rusaknya jaringan lokal (Appley, 

1995). Frozen shoulder terdiri dari tiga tingkatan yaitu : freezing, frozen, tawing 

(Cluett, 1997). 
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Pada kasus frozen shoulder, fisioterapi sangat berperan antara lain untuk 

mengurangi nyeri, mencegah kekakuan / keterbatasan lingkup gerak sendi lebih 

lanjut, meningkatkan kekuatan otot sekitar bahu, dan membantu mengembalikan 

aktivitas fungsional.  

Modalitas yang di gunakan penulis pada kasus ini adalah dengan 

penggunaan Micro Wave Diatermy ( MWD),adalah merupakan suatu gelombang 

elektromagnetik yang dihasilkan arus listrik bola-balik dengan frekuensi 2450 

MHz dan panjang gelombang 12,25 cm yang digunakan untuk pengobatan 

(Foster, 1981). Dengan tujuan untuk mengurangi nyeri pada bahu yaitu dengan 

pemberian efek termal yang diberikan akan memberikan efek sedatif yang dapat 

meningkatkan ambang rangsang nyeri juga dapat meningkatkan elastisitas 

jaringan lunak disekitar sendi, terjadinya vasodilatasi yang kemudian 

meningkatkan sirkulasi darah sehingga dapat mengurangi nyeri dengan adanya 

pembuangan zat kimiawi penyebab nyeri (Michlovitz, 1990), pelaksanaan terapi 

manipulasi yang bertujuan untuk meningkatkan  Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

sendi bahu dan  pemberian terapi latihan juga diharapkan mampu meningkatkan 

kekuatan otot dan  meningkatkan aktifitas fungsional. Alat bantu yang dapat 

digunakan untuk terapi latihan yaitu : shoulder wheel,overhead pulley, fingger 

ladder, codman pendular exercise dan hold relax. Terapi latihan sebaiknya 

dilakukan secara teratur untuk mendapatkan kesembuhan yang optimal. 
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B.  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas diperoleh beberapa 

rumusan masalah : 

1. Apakah Micro Wave Diathermy (MWD)  dapat mengurangi nyeri pada kasus 

frozen shoulder karena capsulitis adhesiva ? 

2. Apakah Terapi Latihan dapat bermanfaaat untuk meningkatkan kekuatan otot 

pada bahu serta meningkatkan  aktifitas fungsional pasien pada kasus frozen 

shoulder karena capsulitis adhesiva?  

3. Apakah Terapi Latihan dan Terapi Manipulasi dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) pada kondisi frozen shoulder 

karena capsulitis adhesive?. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum : 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mempelajari, 

mengidentifikasi masalah-masalah, menganalisa dan mengambil suatu 

kesimpulan tentang kondisi frozen shoulder. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Untuk mengetahui manfaat Micro Wave Diathermy (MWD), Terapi 

Manipulasi dan Terapi Latihan dalam mengurangi nyeri pada kasus frozen 

shoulder karena capsulitis adhesiva. 
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b. Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan dalam meningkatkan kekuatan 

otot-otot pada bahu serta meningkatkan aktifitas fungsional  pada kondisi 

frozen shoulder karena capsulitis adhesiva.. 

c. Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan dan Terapi Manipulasi dalam 

meningkatkan  Lingkup Gerak Sendi (LGS) pada kondisi frozen shoulder 

karena capsulitis adhesiva. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Menambah pemahaman dalam melaksanakan  proses fisioterapi pada 

kondisi frozen shoulder. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi 

pada kondisi frozen shoulder. 

3. Bagi Fisioterapis 

Untuk mendapatkan metode terapi yang tepat dan bermanfaat dalam 

melakukan penanganan pada kasus pada kondisi frozen shoulder. 

4. Bagi masyarakat   

Sebagai pertimbangan bagi masyarakat mengenai peran fisioterapi  pada 

kondisi frozen shoulder, sehingga dapat mencegah masalah atau keluhan 

yang lebih lanjut akibat kurangnya pengetahuan masyarakat pada kasus 

tersebut.  




