
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 

A. Latar Belakang 
 

Pada hakikatnya cita-cita pembangunan bangsa Indonesia adalah 

pembangunan manusia seutuhnya, jasmani, dan rohani yang dilakukan secara 

terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkesinambungan dalam rangka untuk 

mencapai taraf hidup dan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Untuk 

mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut secara terpadu dicapai melalui 

berbagai aspek kehidupan, salah satu aspek tersebut adalah dibidang kesehatan 

(Depkes RI, 2000). Semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat akan baik 

pula kualitas hidup manusia tersebut dan sebaliknya. Pada susunan 

perencanaan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yang ditujukan 

pada Indonesia Sehat 2010 dan paradigma sehat yang baru yaitu lebih 

menekankan pada upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) 

tanpa mengabaikan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemeliharaan 

(rehabilitatif) (Depkes RI, 2000). Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 

(2009), tentang kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
 

Anggota gerak atas memiliki keterlibatan yang sangat penting dalam 

semua aktivitas .Tangan dan legan sebagai peran utama sehinnga bila ada 

gangguan tentu akan mengganggu mobilitas dan kegiatan manusia. Gangguan 

bahu mungkin terjadi karena penempatan tangan yang salah, maka mobilitas 

bahu berdampak terhadap kinerja tugas penting untuk hidup sehari-hari 

(misalnya berpakaian, kebersihan pribadi, makan dan bekerja). Selain itu, nyeri 

bahu sering dikaitkan dengan gangguan kemampuan untuk tidur, sehingga 

mempengaruhi suasana hati dan konsentrasi. Orang-orang dengan nyeri bahu 

telah terbukti menunjukkan penurunan yang cukup besar dari nilai normal pada 

SF-36 (ukuran standar kesehatan umum) untuk fungsi fisik, fungsi sosial, fisik 
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fungsi peran, fungsi peran emosional dan nyeri. Biasanya nyeri berkurang dan 

gerakan meningkat, tetapi pada beberapa kasus setelah beberapa tahun gerakan 

tidak kembali secara lengkap dan masih ada sedikit kekakuan yang tersisa 

(American Academy of Orthopedic Surgeons, 2007) karena anggota gerak atas 

memiliki keterlibatan yang sangat penting dalam semua aktivitas .Tangan dan 

legan sebagai peran utama sehinnga bila ada gangguan tentu akan mengganggu 

mobilitas dan kegiatan manusia 
 

Frozen shoulder adalah suatu kondisi yang menyebabkan nyeri dan 

keterbatasan gerak pada sendi bahu yang sering terjadi tanpa dikenali 

penyebabnya. Frozen shoulder menyebabkan kapsul yang mengelilingi sendi 

bahu menjadi mengkerut dan membentuk jaringan parut ( Cluett, 2007). 
 

Kondisi ini mempengaruhi antara 2% dan 5% dari populasi di beberapa 

titik dalam aktivitas dan biasanya terjadi pada orang dewasa antara 40 dan 65 

tahun .Fozen shoulder ini lebih banyak mengenai perempuan dibanding laki-

laki. Hal ini mungkin karena adanya perubahan ligament scapulohumeral yang 

berupa thoracic kyphosis. Namun diduga penyakit ini merupakan respon 

autoimun terhadap hasil-hasil rusaknya jaringan lokal, meskipun biasanya 

idiopatik, keadaan seperti ini beberapa kali terjadi setelah hemiplegi atau 

infark. Frozen Shoulder secara pasti belum diketahui penyebabnya. namun 

kemungkinan terbesar penyebab dari frozen shoulder antara lain tendinitis, 

rupture rotator cuff, capsulitis, post immobilisasi lama, trauma serta diabetes 

mellitus. 
 

Berdasarkan PERMENKES RI No. 65 Tahun 2015 untuk mengurangi dan 

membantu penanganan masalah tersebut dibutuhkan peran fisioterapi sebagai 

tenaga medis. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan pada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan 

gerak atau fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dan menggunakan penanganan 

secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, electroterapeutis dan mekanis), 

pelatihan fungsi dan komunikasi. Fisioterapi juga merupakan pengobatan aktif dan 

bukan pasif, dan biasanya memfokuskan untuk menjaga sendi dan otot agar tetap 

bergerak. Seperti untuk meredakan nyeri 
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punggung, fisioterapi juga dapat digunakan untuk sejumlah besar gangguan 

umum lainnya (Bull dan Archard, 2007). 
 

Intervensi fisioterapi yang saya akan berikan untuk mempertahankan dan 

mengembalikan gangguan fungsional Frozen Shoulder Et causa Capsulitis 

Adhesiva dengan menggunakan Ultrasound (US), Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation (TENS), dan terapi latihan. Tujuannya adalah mengurangi 

nyeri, mengurangi spasme otot dan membantu menguatkan otot yang mengalami 

kelemahan .Oleh sebab itu, penulis memilih judul KTIA “Penatalaksanaan 

Fisioterapi pada kondisi Frozen Shoulder Et Causa Capsulitis Adhesiva”. 

B. Rumusan masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah adalah bagaimana “Penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Frozen 

Shoulder Et Causa Capsulitis Adhesiva “? 
 

C. Tujuan penulisan 
 

Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah diantaranya terdiri dari dua hal yaitu 

tujuan umum dan khusus. 
 

1. Tujuan umum 
 

Untuk mengetahui Penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Frozen 

Shoulder Et Causa Capsulitis Adhesiva 
 

2. Tujuan khusus 
 

a. Untuk mengetahui problematik pada kondisi Frozen Shoulder Et 

Causa Capsulitis Adhesiva 
 

b. Untuk mengetahui patofisiologi terjadinya Frozen Shoulder Et Causa 

Capsulitis Adhesiva 
 

c. Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas 

TENS, Ultrasound dan Terapi Latihan pada kondisi Frozen Shoulder 

Et Causa Capsulitis Adhesiva 
 

D. Terminologi Istilah 
 

Adapun terminologi medis/bahasa khusus pada medis yang digunakan 

penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 
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1. Frozen Shoulder adalah suatu kondisi yang menyebabkan nyeri dan 

keterbatasan gerak pada sendi bahu yang sering terjadi tanpa dikenali 

penyebabnya. Frozen shoulder menyebabkan kapsul yang mengelilingi 

sendi bahu menjadi mengkerut dan membentuk jaringan parut (Cluett, 

2007). 
 

2. Capsulitis Adhesiva adalah kondisi umum di mana sendi bahu dan jaringan 

ikat di sekitar glenohumeral joint terjadi inflamasi dan kaku yang 

menyebabkan rasa sakit di scapulohumeral dan hilangnya gerak terjadi 

kekakuan dan gangguan keterbatasan gerak (Ewald, Anthony. 2011) 
 

3. Ultrasound (US) adalah suatu bentuk terapi dengan menggunakan getaran 

mekanik gelombang suara dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz, yang 

digunakan dalam fisioterapi adalah 0,5 MHz sampai 5 MHz dengan tujuan 

untuk menimbulkan efek terapeutik melalui proses tertentu (Partono & 

Sugijanto, 2006) 
 

4. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) adalah suatu metode 

pengobatan nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri. Tens bisa digunakan 

untuk mengurangi nyeri akut maupun nyeri kronik (Dowswell et al, 2011). 
 

5. Terapi Latihan merupakan program sistematis yang menekankan pada 

program remediasi untuk kelemahan fisik, peningkatan fungsi fisik dan 

memperbaiki fungsi fisik, mencegah penurunan factor resiko kesehatan 

dan optimalisasi seluruh status kesehatan atau kebugaran, meningkatkan 

kondisi otot, tulang, jantung, dan paru-paru agar menjadi lebih baik dan 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif 

(Kisner, 2007) 


