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PENDAHULUAN 

 

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional 

pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai 

kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk untuk mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal dan merupakan andil yang besar bagi pengembangan dan pembinaan 

Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Nasional (Rodiah & Priatna, 

1997). 

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah menuju Indonesia sehat 2010 

yaitu dengan meningkatkan mutu sumber daya masyarakat yang sehat, cerdas dan 

produktif, serta mampu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

disertai komitmen yang tinggi terhadap kemanusiaan, etika dan dilaksanakan dengan 

semangat pemberdayaan maka pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan 

prioritas pada upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan 

(kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi). 

Pelaksanaan dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama antara 

tenaga medis termasuk fisioterapi. Fisioterapi sebagai tenaga kesehatan profesional 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 

tahun 1996 bertanggung jawab atas kesehatan kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional fisik sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan turut serta dalam 

upaya peningkatan derajat kesehatan (Rodiah & Priatna, 1997). 
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A. LATAR BELAKANG 

Adanya pergeseran pola penyakit yang semula penyakit infektif ke penyakit 

degeneratif memberikan dampak tersendiri bagi fisioterapis dalam melakukan 

tindakan atau intervensi profesinya. Salah satu penyakit degeneratif yang dapat 

mengubah gaya hidup dan interaksi individu atau masyarakat terhadap lingkungan 

serta mempengaruhi kapasitas fisik dan kemampuan fungsional adalah osteoartritis 

sendi lutut (Rodiah & Priatna, 1997). 

Osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan 

kerusakan kartilago sendi. Prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia adalah 

osteoartritis lutut, yaitu mencapai 10,5% pada pria dan 15,7% pada wanita. Penderita 

osteoartritis biasanya mengeluh nyeri pada waktu melakukan aktifitas atau jika ada 

pembebanan pada sendi yang terkena. Pada derajat yang lebih berat nyeri dapat 

dirasakan terus menerus sehingga sangat mengganggu mobilitas penderita. Karena 

prevalensi yang cukup tinggi dan sifatnya yang chronic progresive, osteoartritis 

mempunyai dampak sosio ekonomi yang besar, baik di negara maju maupun di negara 

berkembang. Diperkirakan 1 sampai 2 juta orang lanjut usia di Indonesia menderita 

cacat karena osteoartritis. Pada abad mendatang tantangan dampak osteoartritis akan 

lebih besar karena semakin banyaknya populasi yang berumur tua (Soeroso, 2001). 

Gejala akhir dari kondisi osteoartritis ini antara lain: adanya rasa nyeri yang 

semakin dirasakan, deformitas pada sendi karena pembentukan osteofit dan fibrosis 

pada daerah periartikular. Deformitas yang terjadi berupa kontrakturjaringan lunak, 

terutama pada posisi fleksi. Namun bila pembatasan gerakan sendi disebabkan karena 

adanya osteofit maka untuk mengatasinya perlu adanya tindakan operasi atau 

atroskopi (Rodiah & Priatna, 1997). 
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Osteoartritis bukan merupakan ancaman hidup namun dapat menurunkan 

kualitas hidup seseorang akibat nyeri yang diderita serta gangguan gerak sendi yang 

dialaminya. Bila tidak dilakukan tindakan pengobatan maka penderita dengan 

osteoartritis lanjut dapat menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan fungsional. 

 

 

                                             B. RUMUSAN MASALAH 

Osteoartritis (OA) merupakan jenis artritis yang paling sering di jumpai baik di 

Indonesia maupun di seluruh dunia. Pasien osteoartritis mempunyai keluhan antara 

lain nyeri sendi, nyeri tekan, pembengkakan, keterbatasan lingkup gerak sendi, 

spasme, krepitasi, kelemahan otot, dan deformitas. Sehingga penulis akan 

memaparkan masalah-masalah yang meliputi: 

1. Apakah IR(Infra Red), TENS, dan terapi latihan berpengaruh dalam mengurangi 

nyeri pada kondisi osteoartritis genu sinistra? 

2. Apakah IR(Infra Red), TENS dan Terapi latihan berpengaruh mengurangi spasme 

pada otot ektensor,pada kondisi osteoartritis genu sinistra? 

3. Apakah terapi latihan,IR(Infa Red) dan TENS berpengaruh untuk peningkatan 

lingkup gerak sendi lutut pada kondisi osteoartritis genu sinistra? 

4. Apakah terapi latihan,IR(Infra Red) dan TENS berpengaruh untuk peningkatan 

kekuatan otot pada kondisi osteoartritis genu sinistra? 

5. Apakah IR(Infra Red, TENS dan terapi latihan berpengaruh untuk peningkatan 

kemampuan fungsional? 
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C. TUJUAN 

1.  Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian pada kasus osteoartritis sendi lutut, 

yaitu untuk mengertahui manfaat IR(Infra Red),TENS dan terapilatihan pada 

pasien OA genu sinistra. 

 2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah: 

(1)  Mengetahui manfaat IR(Infra Red), TENS dan terapi latihan dalam 

mengurangi nyeri. 

(2)  Mengetahui manfaat IR(Infra Red), TENS dan terapi latihan dalam 

mengurangi spasme. 

(3)  Mengetahui manfaat terapi latihan,IR(Infra Red) dan TENS dalam 

meningkatkan lingkup gerak sendi. 

(4)  Mengetahui manfaat terapi latihan, IR(Infra Red) dan TENS dalam 

meningkatkan kekuatan otot.  

(5)  Mengetahui manfaat IR(Infra Red), TENS dan tempi latihan dalam 

meningkatkan kemampuan fungsiona 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

5 
 

D. MANFAAT 

Manfaat dari penelitian pada kasus osteoartritis sendi lutut:  

(1) Terhadap institusi pendidikan 

Mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di Institusi Pendidikan 

khususnya fisioterapi tentang penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi osteoartritis 

sendi lutut. 

 

(2) Terhadap institusi rumah sakit 

Membagi pengalaman dan informasi dengan pihak rumah sakit tentang 

penatalaksanaan fisioterapi pada osteoartritis sendi lutut.  

(3) Terhadap penulis 

Menambah informasi dan pemahaman tentang penatalaksanaan fisioterapi 

pada osteoartritis sendi lutut. 

(4) Terhadap ilmu pengetahuan 

Ikut serta dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai 

penatalaksanaan fisioterapi pada osteoartritis sendi lutut.  

(5) Terhadap pasien 

Menambah kepercayaan diri dan mengurangi permasalahan kapasitas fisik 

serta meningkatkan kemampuan fungsional pasien secara bertahap. 

(6) Terhadap masyarakat 

Membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi 

akibat osteoartritis sendi lutut sehingga informasi yang disebarluaskan bermanfaat 

bagi mereka. 

 


