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PENATALAKSANAAN IASTM (INSTRUMENT ASSISTED SOFT TISSUE 

MOBILIZATION) DAN TAPE UNTUK MENGURANGI NYERI DAN 

MENINGKATKAN LINGKUP GERAK SENDI BAHU PADA KASUS 

FROZEN SHOULDER ET CAUSA TENDINITIS SUBSCAPULARIS 

UNILATERAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI 

GUNUNG KIDUL 

Abstrak 

Frozen Shoulder et causa Tendinitis Subscapularis merupakan timbulnya rasa nyeri 

hebat dan keterbatasan dalam melakukan gerakan fungsional bahu yang diakibatkan 

adanya peradangan pada tendon otot subscapularis. Otot subscapularis termasuk 

dalam grup otot rotator cuff yang memiliki fungsi sebagai penggerak bahu, 

timbulnya peradangan pada otot subscapularis akibat terjadinya cedera bahu atau 

imobilisasi seperti robekan pada tendon otot tersebut. Untuk mengetahui 

pelaksanaan IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) dan Tape untuk 

mengurangi nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi bahu pada kasus Frozen 

Shoulder et causa Tendinitis Subscapularis Unilateral di Rumah Sakit Umum 

Daerah Wonosari Gunung Kidul. Setelah dilakukan terapi selama 3 kali didapatkan 

hasil penilaian nyeri pada nyeri diam T0 : 0,9, menjadi T3 : 0,3, nyeri tekan T0 : 

2,5, menjadi T3 : 1, nyeri gerak T0 : 8,2, menjadi T3 : 5,2, peningkatan lingkup 

gerak sendi secara aktif S : T0 : 30-0-110, menjadi T3 : 45-0-125, F : T0 : 110-0-

45, menjadi T3 : 125-0-45, R (F=0) : T0 : 45-0-60, menjadi T3 : 70-0-60, 

peningkatan lingkup gerak sendi secara pasif  S : T0 : 35-0-115, menjadi T3 : 45-

0-140, F : T0 : 115-0-45, menjadi T3 : 125-0-45, R (F=0) : T0 : 45-0-60, menjadi 

T3 : 70-0-60. Pemberian Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM) dan 

Tape pada kasus Frozen Shoulder et causa Tendinitis Subscapularis dapat 

mengurangi nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) pada regio bahu 

kiri pasien. 

Kata kunci : Frozen Shoulder et causa Tendinitis Subscapularis, Instrument 

Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM), Tape. 

Abstract 

Frozen Shoulder et causa Subscapularis tendinitis is the emerge of severe pain and 

limitations in carrying out functional movements of the shoulder caused by 

inflammation of the subscapularis muscle tendon. Subscapularis muscle belongs to 

the rotator cuff muscle group that functions as a shoulder’s movement inflammation 

of the subscapularis muscle due to shoulder injury or immobilization such as tears 

in the muscle tendon. To find the implementation of IASTM (Instrument Assisted 

Soft Tissue Mobilization) and Tape to decrease pain and increase the range of 

motion of the shoulder joint in the case of Frozen Shoulder et causa Subscapularis 

Tendinitis Unilateral at Wonosari Regional General Hospital, Gunung Kidul. After 

treatment for 3 times the results of pain assessment in painful silence T0: 0,9, 

became T3: 0,3, tenderness T0: 2,5, became T3: 1, motion pain T0: 8,2, became T3: 

5.2, increasing the range of motion in active movement S: T0: 30-0-110, becomes 

T3: 45-0-125, F: T0: 110-0-45, becomes T3: 125-0-45, R (F = 0): T0: 45-0-60, 
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becomes T3: 70-0-60, increasing the range of motion in passive movement S: T0: 

35-0-115, becomes T3: 45-0-140, F : T0: 115-0-45, becomes T3: 125-0-45, R (F = 

0): T0: 45-0-60, becomes T3: 70-0-60. Giving Instrument Assisted Soft Tissue 

Mobilization (IASTM) and Tape in the case of Frozen Shoulder et causa 

Subscapular tendinitis can decrease pain and increase the range of motion (ROM) 

in the region of the patient's left shoulder. 

Keywords : Frozen Shoulder et causa of Subscapular Tendinitis, Instrument 

Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM), Tape. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas sehari-hari pastinya melibatkan anggota gerak tubuh dalam 

membantu melakukan aktivitas fisik seseorang. Anggota gerak atas maupun 

anggota gerak bawah yang saling terlibat dalam satu koordinasi. Misalnya 

seperti anggota gerak atas yang memiliki banyak peran. Sendi bahu 

merupakan sendi yang memiliki rentang gerak paling luas pada tubuh 

manusia. Melakukan aktivitas fisik yang berlebih diluar kemampuan 

individu akan mempengaruhi pada pertahanan atau kondisi tubuh individu, 

seperti datangnya suatu penyakit atau keluhan pada dirinya (Suharti et al., 

2018). 

Datangnya suatu penyakit pada setiap individu tentunya adalah 

kehendak Allah SWT. Adapun kehendak Allah SWT untuk menetapkan 

suatu penyakit pada hamba Nya hanya semata-mata cara Allah SWT untuk 

mengetahui tingkatan pada hamba Nya, adapun berikut tanda Allah SWT 

menyayangi hamba Nya. Berikut merupakan salahsatu janji Allah SWT 

yang diberikan pada hamba Nya melalui lisan Rasulullah SAW 

“Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya 

ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan 

menguji mereka. Siapa yang ridha, baginya ridha (Nya), namun siapa yang 

murka, maka baginya kemurkaan (Nya).” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

Seorang muslim yang ditimpa penyakit harus meyakini bahwa setiap 

penyakit datangnya dari Allah SWT begitupun dengan kesembuhan. 

Penyembuhan medis hanyalah sebagai jalan ikhtiar seorang individu. 

Sebagaimana janji Allah SWT yang disampaikan melalui Rasulullah SAW 
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“Tidaklah Allah Subhanallahu Wa Ta’ala menurunkan suatu penyakit, 

melainkan Dia turunkan penyembuhnya.” (HR. Al-Bukhari dan Ibnu 

Majah). Maka dari itu, proses penyembuhan medis fisioterapi termasuk 

salahsatu ikhtiarnya. 

Hasil dari salahsatu penelitian pada tahun 2005 yang bertempat di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tercatat dari 360 pasien yang 

dirujuk ke poliklinik fisioterapi, terdapat 11,67% pasien terdiagnosa frozen 

shoulder. Demikian terjadinya peningkatan pada jumlah pasien yang 

terdiagnosa frozen shoulder di poliklinik fisioterapi RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar setelah diadakannya survei peneliti kembali. 

Peningkatannya yaitu dari 587 pasien pada tahun 2007, meningkat menjadi 

730 pasien pada tahun 2008, dan meningkat kembali menjadi 802 pasien 

pada tahun 2009 (Suharto et al., 2016). Maka dari itu perlu adanya tindakan 

untuk mengatasi atau mengurangi jumlah pasien yang mengeluhkan pada 

bahunya yang telah terdiagnosa dalam kasus frozen shoulder tersebut. 

Jumlah pasien yang terdiagnosa frozen shoulder memiliki penyebab 

yang berbeda sesuai dengan yang dikeluhkan. Keluhan yang timbulnya 

karena sering dikaitkan dengan suatu penyakit atau kondisi lain seperti 

diabetes mellitus, ini disebut dengan frozen shoulder primer. Kemudian 

keluhan yang timbul karena adanya hubungan dengan immun pada setiap 

individu atau yang disebut dengan frozen shoulder sekunder. Frozen 

shoulder sekunder dapat terjadi setelah terjadinya cedera bahu atau 

imobilisasi, salahsatunya seperti biceps tenosynovitis (Salim, 2014). 

Tenosynovitis atau disebut juga tendinitis adalah kondisi peradangan 

pada tendon. Tendinitis subscapularis merupakan kondisi medis dimana 

terdapat peradangan pada tendon otot subscapularis yang mengakibatkan 

penderita merasakan nyeri hebat di bahu dan keterbatasan dalam melakukan 

gerakan fungsional bahu. Terjadi disebabkan salahsatunya karena trauma 

lengan akibat jatuh dengan bahu yang terkena cedera (Kerkar, 2018). 

Intervensi yang diaplikasikan pada kasus frozen shoulder et causa 

tendinitis subscapularis diantaranya adalah Instrument Assisted Soft Tissue 
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Mobilization (IASTM) untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan lingkup 

gerak sendi. IASTM merupakan sebuah instrumen atau alat baru dengan 

teknik yang diaplikasikan yaitu sebuah tekanan, yang memungkinkan dapat 

membantu dalam mengobati individu yang terdiagnosa gangguan 

muskuloskeletal maupun disfungsi jaringan lunak. Secara efektif IASTM 

memecah batasan fasia dan jaringan parut yang terbentuk di jaringan lunak, 

kemudian memindahkan kembali jaringan parut dari jaringan lunak yang 

terluka akibat kondisi peradangan pada tendon otot yang mengakibatkan 

rasa nyeri (Kim et al., 2017). Efek dari pengaplikasian IASTM ini akan 

memungkinkan mengurangi nyeri dan membantu lingkup gerak sendi 

(Cheatam, 2016). 

Dalam pengaplikasian intervensi, IASTM dikombinasikan dengan 

Tape yang menggunakan metode untuk mengurangi nyeri serta 

meningkatkan lingkup gerak sendi. Tape yang memiliki karakter elastis; 

kohesif; ringan; dan ventilasi yang memiliki manfaat diantaranya membantu 

menangani disfungsi jaringan lunak; melindungi fungsional sendi; dan 

mengurangi rasa panas yang didapat dari peradangan tersebut. Sifat tape 

yang diterapkan seperti perekat yang dapat menempel dengan erat pada 

kulit. Dengan hasil yang dapat meningkatkan ruang di bawah kulit dan 

jaringan lunak, sehingga didapatkan ruangan gerak yang meluas. Begitupun 

dengan sirkulasi darah dan cairan getah bening dapat difasilitasi atau 

ditingkatkan, yang nantinya akan mempengaruhi dalam proses 

penyembuhan jaringan (Wei Ting Wu et al., 2015). 

1.2 Tujuan 

Mengetahui pengaruh Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization 

(IASTM) dan Tape untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan lingkup 

gerak sendi (LGS) pada kasus Frozen Shoulder et causa Tendinitis 

Subscapularis. 

2. METODE 

Penatalaksanaan fisioterapi yang dilaksanakan di RSUD Wonosari Gunung 

Kidul dengan pasien bernama Ny. CA berusia 67 tahun, jenis kelamin 
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perempuan, dengan diagnosa frozen shoulder et causa tendinitis subscapularis. 

Intervensi yang diaplikasikan diantaranya IASTM (Instrument Assisted Soft 

Tissue Mobilization) dan Tape. Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization 

(IASTM) untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi. 

IASTM merupakan sebuah instrumen atau alat baru dengan teknik yang 

diaplikasikan yaitu sebuah tekanan, yang memungkinkan dapat membantu 

dalam mengobati individu yang terdiagnosa gangguan muskuloskeletal maupun 

disfungsi jaringan lunak (Kim et al., 2017). Tape yang menggunakan metode 

untuk mengurangi nyeri serta meningkatkan lingkup gerak sendi. Tape yang 

memiliki karakter elastis; kohesif; ringan; dan ventilasi yang memiliki manfaat 

diantaranya membantu menangani disfungsi jaringan lunak; melindungi 

fungsional sendi; dan mengurangi rasa panas yang didapat dari peradangan 

tersebut (Wei Ting Wu et al., 2015). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Berdasarkan laporan status klinis pasien bernama Ny. CA, usia 67 tahun, 

dengan diagnosa medis Frozen Shoulder et Causa Tendinitis Subscapularis 

yang memiliki beberapa keluhan yaitu pasien mengeluhkan sakit pada 

daerah bahu kiri, terutama pada daerah samping bahu kiri pasien saat 

mengangkat tangan dan saat ingin mengikat rambut. Kemudian terapis 

memberikan intervensi yaitu Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization 

(IASTM) dan Tape yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Wonosari Gunung Kidul. Setelah menjalani terapi sebanyak 3 kali terapi, 

maka didapatkan hasil sebagai berikut  : 
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3.1.1 Hasil Evaluasi Nyeri 

Gambar 1. Grafik Evaluasi Nyeri 

 

3.1.2 Hasil Evaluasi Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Evaluasi LGS secara aktif 

Gambar 2. Grafik Evaluasi Lingkup Gerak Sendi (LGS) aktif 

Evaluasi LGS secara pasif 

Gambar 3. Grafik Evaluasi Lingkup Gerak Sendi (LGS) pasif 

T0 T1 T2 T3
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3.1.3 Hasil Evaluasi Kemampuan Fungsional Shoulder Pain and Disability 

Index (SPADI) 

Gambar 4. Grafik Evaluasi Shoulder Pain and Disability (SPADI) 

3.2 Pembahasan 

Pada bagian pembahasan ini, penulis akan menyampaikan dan menjelaskan 

manfaat dari pengaplikasian intervensi instrument assisted soft tissue 

mobilization (IASTM) dan tape pada pasien yang memiliki problematika 

yang timbul pada kasus frozen shoulder et causa tendinitis subscapularis. 

Pembahasan ini juga akan menyampaikan tercapai atau tidaknya tujuan 

terapis dalam pengaplikasian isntrument assisted soft tissue mobilization 

(IASTM) dan tape. 

3.2.1 Nyeri 

Efek terapeutik dalam pengurangan nyeri dari intervensi instrument 

assisted soft tissue mobilization (IASTM) dapat terlihat pada terapi 

pertama sampai dengan terapi ketiga pada Gambar 4.1 evaluasi nyeri. 

IASTM merupakan sebuah instrumen atau alat baru dengan teknik 

sebuah tekanan, yang memungkinkan dapat membantu dalam 

mengobati individu yang terdiagnosa gangguan muskuloskeletal 

maupun disfungsi jaringan lunak. Secara efektif IASTM memecah 

batasan fasia dan jaringan parut yang terbentuk di jaringan lunak, 

kemudian memindahkan kembali jaringan parut dari jaringan lunak 

yang terluka akibat kondisi peradangan pada tendon otot yang 

T0 T1 T2 T3

Pain Scale 76% 60,00% 54% 52%

Disability Scale 73,75% 62,50% 55% 53,75%

Jumlah Skor SPADI 74,60% 61,50% 54,60% 53,07%
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mengakibatkan rasa nyeri (Kim et al., 2017). Efek dari pengaplikasian 

IASTM ini akan memungkinkan membantu dalam pengurangan nyeri 

dan proses peningkatan lingkup gerak sendi (Cheatam, 2016). 

Pengombinasian intervensi IASTM dengan tape tentunya saling 

membantu dalam tercapainya tujuan terapis untuk mengurangi nyeri 

pada pasien. Tape pada teknik limfatik ini dapat memfasilitasi 

perluasan ruang pada jaringan lunak agar membantu dalam sirkulasi 

cairan jaringan, menambah sirkulasi darah, menambah sirkulasi getah 

bening, dan meningkatkan drainase limfatik subkutan. Karena tape 

terdapat sifat menarik kulit yang dapat menciptakan lebih banyak 

ruang antara lapisan dermis dan fasia. Adanya reaksi kompensasi pada 

tape yang akan membantu dalam proses pemulihan (Malicka et al., 

2014). 

3.2.2 Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Dapat terlihat dari Gambar 4.4 evaluasi LGS secara aktif dan Gambar 

4.5 evaluasi LGS secara pasif, keduanya menunjukkan adanya 

peningkatan setelah menerapkan terapi sebanyak tiga kali. 

Pengaplikasian IASTM pada pasien tentunya dapat membantu dalam 

meningkatkan LGS bahu yang mengalami keterbatasan, timbulnya 

rasa nyeri pada pasien yang mempengaruhi adanya keterbatasan pada 

LGS. IASTM yang memungkinkan dapat membantu dalam proses 

pengurangan nyeri pada kondisi peradangan. Efek ini ketika rasa nyeri 

mengurang maka LGS pada bahu yang mengalami nyeri akan terbantu 

dalam peningkatan kemampuan LGS (Cheatam, 2016). 

IASTM yang diaplikasikan dapat meningkatkan fungsi jaringan 

lunak dengan memberikan perluasan pada daerah batasan fasia, ketika 

proses pengaplikasian terdapatnya efek panas pada permukaan yang 

dihasilkan dari gesekan yang diberikan oleh instrumen tersebut. Pada 

proses ini dapat mempengaruhi viskositas jaringan menurun. Secara 

fisiologis pada keadaan viskositas menurun, maka dapat 

meningkatkan LGS (Kim et al., 2017). Sementara itu, dapat juga dapat 
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dijelaskan dari hasil hipotesis yang berikaitan dengan sistem saraf. 

Ketika aplikasi IASTM berupa tekanan mekanik diberikan pada fasia 

otot, mekanoreseptor intrafascial akan terstimulasi. Keadaan ini akan 

mempengaruhi pada poses proprioseptif yang dikirim ke saraf pusat, 

yang di dalamnya akan mengubah ketegangan pada unit motor yang 

berhubungan dengan jaringan (Kim et al., 2017). 

Pada pemberian tape ini dapat membantu dalam proses 

peningkatan LGS, tape memiliki manfaat diantaranya melindungi 

fungsional sendi dan mengurangi rasa panas yang didapat dari 

peradangan tersebut. Sifat tape yang diterapkan seperti perekat yang 

dapat menempel dengan erat pada kulit. Dengan hasil yang dapat 

meningkatkan ruang di bawah kulit dan jaringan lunak, sehingga 

didapatkan ruangan gerak yang meluas. Begitupun dengan sirkulasi 

darah dan cairan getah bening dapat difasilitasi atau ditingkatkan, 

yang nantinya akan mempengaruhi dalam proses penyembuhan 

jaringan (Wei Ting Wu et al., 2015). 

4. PENUTUPAN 

4.1 Simpulan 

Pada pasien atas nama Ny. CA berusia 68 tahun dengan diagnosa Frozen 

Shoulder et Causa Tendinitis Subscapularis setalah dilakukan tindakan 

fisioterapi dengan intervensi Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization 

(IASTM) dan Tape sebanyak tiga kali (T1-T3) di RSUD Wonosari Gunung 

Kidul mendapati hasil akhir yang dapat disimpulkan oleh penulis, yaitu : 

Pemberian Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM) dan Tape 

pada kasus Frozen Shoulder et causa Tendinitis Subscapularis dapat 

mengurangi nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) pada regio 

bahu kiri pasien. 
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