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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sendi bahu merupakan sendi yang paling luas gerakannya dalam tubuh 

manusia. Bentuk permukaan sendi bahu me mungkinkan terjadinya gerakan ke 

semua bidang gerak. Luasnya lingkup gerak ini memberikan kemudahan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari yang sangat banyak melibatkan sendi bahu. 

Namun dibalik kemudahan ini tersembunyi potensi cidera atau gangguan sendi 

yang cukup besar (Kuntono,2003 ). 

Cidera sendi bahu yang paling sering terjadi adalah cidera struktur 

miofascial. Beberapa jenis cidera yang cukup populer antara lain tennis shoulder , 

bursitis atau tendinitis. Gejala umum cidera-cidera ini hampir sama yaitu keluhan 

utamanya nyeri bahu yang disertai dengan keterbatasan gerak. Pola gejala yang 

mirip ini kadang membingungkan dalam penentuan diagnosis kausatifnya. 

Sehingga bagi dokter atau tenaga medis yang kurang menguasai patofisiologi dan 

teknik pemeriksaan bahu sering mendiagnosis keluhan ini sebagai frozen 

shoulder.  

Diagnosis frozen shoulder bagi dokter tidak terlalu menimbulkan masalah 

karena tindakan medis, khususnya medikamentosa, yang diberikan tidak jauh 

berbeda. Pemberian obat analgesik – antiinflamas i sudah cukup manjur untuk 

mengurangi keluhan nyeri pasien. Sedangkan untuk keterbatasan gerak yang ada, 

biasanya akan dirujuk ke fisioterapis. Di sinilah sering muncul permasalahan 

karena ada sebagian fisioterapis yang belum mau dan mampu melakukan 



intervensi terapi yang tepat sesuai kausanya. Dampak yang paling merugikan 

tentu dialami pasien karena proses terapi menjadi lebih lama dan memerlukan 

biaya yang lebih besar. Dengan pemeriksaan yang teliti dan sistematis akan 

ditemukan kausa yang tepat sehingga bisa ditentukan tindakan terapi yang efektif.  

 Frozen shoulder sering dijadikan diagnosis untuk segala keluhan nyeri dan 

keterbatasan gerak sendi bahu. Hal ini tidak sepenuhnya tepat karena ada 

beberapa kondisi patologis yang memiliki gejala seperti itu. Menurut Vermeulen 

et al (2000), adhesive capsulitis adalah 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 (Shickling dan 

Walsh, 2001).  

Tanda dan gejala khusus yang membedakan adhesive capsulitis dari kasus 

frozen shoulder lainnya adalah adanya keterbatasan gerak pola kapsuler sendi 

glenohumeral ke segala arah. Keterbatasan gerak pola kapsuler sendi 

glenohumeral adalah eksorotasi paling terbatas, diikuti oleh abduksi/fleksi dan 

endorotasi.  

Problem yang ditimbulkan oleh adhesive capsulitis cukup kompleks karena 

umumnya melibatkan aktivitas perawata n diri penderita. Misalnya, menyisir 

rambut, memakai baju, mengaitkan tali bra atau membuka risleting baju di bagian 

punggung. Nyeri, keterbatasan gerak dan fungsi sendi bahu inilah yang sering 

membuat penderita mencari pengobatan dengan mengunjungi dokter atau 

fisioterapis. 



Intervensi fisioterapi untuk adhesive capsulitis yang paling sering digunakan 

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

inframerah atau ultrasound. Namun karena kurangnya kesadaran dan pemahaman 

terapi maupun penderita, biasanya penderita sudah cukup puas apabila sudah 

diberi pemanasan. Hal ini masih diperdebatkan di kalangan peneliti tentang 

efektivitas modalitas pemanasan untuk kasus nyeri bahu. Penelitian Kurtais et al 

(2004) menyimpulkan bahwa aplikasi ultrasound tidak memberikan manfaat 

dalam terapi gangguan jaringan lunak sendi bahu. Menurut Bhargav dan Murrel 

(2004) menyatakan bahwa modalitas panas dapat membantu mengurangi keluhan 

nyeri bahu pada stadium awal. 

Modalitas fisioterapi yang sering dite liti dan terbukti bermanfaat untuk 

adhesive capsulitis adalah mobilisasi sendi. Menurut Zimmerman et al (2007), 

Vermeulen et al (2000), Hsu dan Chang (2002) dan Yang et al (2007) 

membuktikan efektivitas mobilisasi sendi untuk memperbaiki keterbatasan gerak 

dan kemampuan fungsional sendi bahu. 

Hal-hal di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini dengan 

mengambil judul “Perbedaan Pengaruh Intervensi Short Wave Diathermy   Dan 

Manipulasi Traksi – Translasi Kaudal Dengan Short Wave Diathermy  Dan 

Latihan Pendulum Dalam Meningkatkan Lingkup Gerak Fleksi Sendi 

Glenohumeral Penderita Adhesive Capsulitis”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Problem utama penderita adhesive capsulitis adalah nyeri dan keterbatasan 

gerak sendi bahu. Keluhan nyeri biasanya muncul pada stadium awal dan secara 



bertahap akan berkurang dengan sendirinya, sedangkan keterbatasan gerak akan 

semakin memburuk bila tidak mendapatkan intervensi terapi yang tepat. 

Keterbatasan gerak yang berlangsung lama akan berpengaruh terhadap kekuatan 

otot, koordinasi gerakan dan kemampuan fungsional sendi bahu. 

Adhesive capsulitis berbeda dengan kasus nyeri dan keterbatasan gerak sendi 

bahu yang lain karena memiliki pola keterbatasan gerak yang spesifik yaitu pola 

kapsuler. Keterbatasan gerak ini muncul akibat pemendekan kapsul sendi secara 

menyeluruh. Pola kapsuler adhesive capsulitis sendi bahu adalah eksorotasi lebih 

terbatas dari abduksi lebih terbatas dari endorotasi. Namun demikian, keterbatasan 

gerak yang sering dikeluhkan penderita  adalah justru fleksi sendi bahu karena 

gerakan ini banyak berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. 

Intervensi SWD menghasilkan efek terapeutik berupa peningkatan 

ekstensibilitas (kemampuan untuk memanjang) jaringan lunak. Namun SWD 

tidak mampu menambah panjang jaringan secara la ngsung sehingga harus 

dikombinasikan dengan mobilisasi sendi. Mobilisasi dapat dilakukan secara aktif 

maupun pasif. Mobilisasi pasif dapat diberikan dengan peregangan otot -otot 

rotator cuff atau manipulasi dengan traksi –  translasi. Mobilisasi aktif diberikan 

melalui terapi latihan, salah satu latihan yang cukup populer adalah pendular 

exercise (latihan pendulum).  

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Problem yang dialami penderita adhesive capsulitis cukup kompleks. 

Problem utama yaitu nyeri dan keterbatasan gerak sendi bahu akan menimbulkan 

keterbatasan kemampuan fungsional yang menghambat aktivitas sehari-hari 



penderita. Dengan adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka penelitian 

ini dibatasi hanya untuk mengetahui perbedaan pengaruh intervensi SWD dan 

manipulasi sendi dengan SWD dan latihan pendulum dalam meningkatkan 

lingkup gerak fleksi sendi bahu pada penderita adhesive capsulitis di Poliklinik 

Fisioterapi RSUD Pati. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

1. Adakah pengaruh pemberian SWD dan manipulasi traksi –  translasi 

kaudal dalam meningkatkan lingkup gerak fleksi pada adhesive 

capsulitis sendi bahu? 

2. Adakah pengaruh pemberian SWD dan latihan pendulum dalam 

meningkatkan lingkup gerak fleksi pada adhesive capsulitis sendi 

bahu? 

3. Adakah perbedaan pengaruh pemberian SWD dan manipulasi traksi – 

translasi kaudal dengan SWD dan latihan pendulum dalam 

meningkatkan lingkup gerak fleksi pada adhesive capsulitis sendi 

bahu? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengaruh pemberian SWD dan manipulasi 

traksi – translasi kaudal dengan SWD dan latihan pendulum dalam 

meningkatkan lingkup gerak fleksi pada adhesive capsulitis sendi bahu. 

 



2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui pengaruh pemberian SWD dan manipulasi traksi – 

translasi kaudal dalam meningkatkan lingkup gerak fleksi pada 

adhesive capsulitis sendi bahu. 

b. Mengetahui pengaruh pemberian SWD dan latihan pendulum 

dalam meningkatkan lingkup gerak fleksi pada adhesive capsulitis 

sendi bahu. 

c. Mengetahui perbedaan pengaruh pemberian SWD dan manipulasi 

traksi – translasi kaudal dengan SWD dan latihan pendulum dalam 

meningkatkan lingkup gerak fleksi pada adhesive capsulitis sendi 

bahu.  

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti tentang adhesive capsulitis dan 

penatalaksanaan fisioterapinya. 

2. Bagi profesi fisioterapi 

Menambah pengetahuan ilmiah fisioterapi tentang modalitas fisioterapi 

untuk kasus adhesive capsulitis sendi bahu. 

3. Bagi institusi pelayanan 

Meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi.  

4. Bagi masyarakat/penderita 

Mendapatkan tindakan terapi yang efektif sesuai problem yang dialami 

dan telah didukung bukti ilmiah. 




