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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Osteoartritis (OA) merupakan penyakit sendi yang paling banyak 

ditemukan di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit ini menyebabkan nyeri 

dan disabilitas pada penderita sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO, satu diantara enam (1 : 6) 

orang yang berusia diatas 70 tahun menderita penyakit Osteoarthritis. Secara 

garis besar, untuk usia 15-45 tahun angka kejadiannya hanya 5%, sedangkan 

untuk usia 45-70 tahun keatas angka kejadiannya meningkat menjadi 60%-

90%. Prevalensi OA total 34,3 juta orang di pada tahun 2002 dan 

diprediksikan mencapai 36,5 juta orang pada tahun 2007. Di Amerika serikat 

lebih dari 11% penduduk usia >65 tahun mempunyai tanda dan gejala klinis 

OA, sedangkan di Jawa Tengah prevalensi OA klinis sebesar 5,1% (Kertia, 

2006).  

 Dampak ekonomi, psikologi dan sosial dari osteoartritis sangat besar, 

tidak hanya untuk penderita tetapi juga keluarga dan lingkungannya. 

Diperkirakan biaya nasional untuk semua artritis sebesar 1 persen dari GNP. 

Dampak ekonomi dari osteoarthritis di negara seperti Amerika adalah lebih 

dari 60 miliar dolar AS per tahun. Di Australia, biaya medik yang dikeluarkan 

mencapai 2.700/orang/ tahun (Jofania, 2010).  
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 Osteoartritis lutut secara klinis ditandai dengan rasa nyeri di sekitar 

lutut yang memberat dengan aktifitas dan membaik saat istirahat, kaku pagi 

hari, krepitasi dan keterbatasan gerak sendi (Kertia, 2006). Hal tersebut yang 

dapat mengakibatkan spasme otot, fleksibiltas otot menurun, bahkan 

penurunan kekuatan otot, sehingga penderita osteoartritis pada umumnya 

mengalami gangguan fungsional, seperti penderita sulit bangkit dari duduk 

jongkok, berdiri atau jalan, jalan naik turun tangga atau aktivitas lainnya yang 

membebani lutut (Parjoto, 2000).  

 Untuk Fisioterapi adalah bentuk pelayanan yang ditujukan untuk 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak serta fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (Menkes, R.I 

2007).  

 Manual terapi adalah salah satu modalitas pada penanganan kasus OA 

lutut. Deyle et al (2000) menyatakan bahwa manual terapi dan terapi latihan 

dapat memperbaiki gangguan fungsional pada penderita osteoartitis lutut dan 

berpengaruh pada peningkatan pengukuran indeks WOMAC (Western 

Ontario and McMaster Universities). Hal ini didukung oleh Moss et al (2006) 

yang melakukan penelitian tentang efek dari mobilisasi sendi pada penderita 

OA lutut yang didapatkan hasil yaitu efek baik hypoalgesik lokal dan meluas 

serta peningkatan ambang batas nyeri. Selain itu, hold relax juga adalah salah 

satu modalitas dalam bentuk manual terapi yang menggunakan metode PNF 
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(Proprioceptive Neuro Muscular Facilitation) dan terdapat unsur kontraksi 

isometric didalamnya. Hold relax merupakan kemampuan melakukan 

kontraksi isometrik pada otot dan jaringan ikat memendek selanjutnya diikuti 

dengan penguluran otot secara pasif hingga terjadi penambahan ROM (Kisner, 

2007). Dalam penelitian Shankar dan achnani (2010) tentang perbandingan 

efektifitas antara pasif stretching  dengan hold relax terhadap fleksibilitas 

hamstring menyatakan bahwa hold relax lebih efektif meningkatkan 

fleksibilitas karena hold relax dilengkapi dengan kontraksi isometrik pada otot 

sebelum stretching dilakukan. Hal ini didukung oleh Reid (2008) yang 

menyatakan bahwa efek akut dari stretching dapat meningkatkan Range Of 

Motion (ROM) ekstensi lutut pada penderita osteoartritis lutut baik pada 

subjek tua maupun muda.  

 Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas penulis tertarik 

mangambil judul yaitu: Pengaruh Mobilisasi sendi dan Hold Relax terhadap 

problematika penderita osteoartritis lutut. 

 
B. Identifikasi Masalah 

 
 Keluhan nyeri dan kekakuan sendi pada penderita osteoartritis sendi 

lutut akan menimbulkan gangguan fungsional dalam melaksanakan aktivitas 

sehari-hari. Proses pemulihan yang memakan waktu cukup lama 

menyebabkan dampak fisik dan psikologis tersendiri bagi penderita. Dampak 

fisik yang paling sering ditemui adalah spasme otot, penurunan fleksibilitas 

otot, keterbatasan gerak dan gangguan stabilitas sendi, bahkan dapat berlanjut 

sampai penurunan kekuatan otot. Sedangkan dampak psikologis penderita 
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tentang kualitas hidupnya dimana penderita akan merasa tidak nyaman dalam 

beraktivitas.  

 Salah satu Modalitas fisioterapi yang diberikan pada penderita 

osteoartritis sendi lutut adalah manual terapi. Mobilisasi sendi dan hold relax 

adalah salah satu modalitas fisioterapi yang menggunakan teknik manual. 

Mobilisasi sendi mempunyai indikasi meminimalisir nyeri, menjaga mobilitas 

dan stabilitas sendi, sedangkan hold relax bertujuan untuk relaksasi otot serta 

meningkatkan fleksibilitas otot, sehingga diharapkan modalitas tersebut dapat 

menjadi suatu kombinasi modalitas yang tepat dalam menangani problematika 

pada penderita osteoarthritis lutut. 

 
C. Pembatasan Masalah 

 
 Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pengaruh 

penambahan mobilisasi sendi dan hold relax terhadap problematika penderita 

osteoartritis lutut primer. Mobilisasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mobilisasi roll slide. Karena luasnya problematika pada penderita 

osteoartritis lutut, maka dalam penelitian ini problematika tersebut hanya 

dibatasi pada nyeri, kekakuan dan fungsi fisik, yang akan di ukur dengan 

indeks WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities). 
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D. Perumusan Masalah 
 
 Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1) Adakah pengaruh mobilisasi sendi terhadap problematika penderita 

osteoartritis lutut? 

2) Adakah pengaruh hold relax terhadap problematika penderita osteoartritis 

lutut? 

3) Adakah perbedaan pengaruh antara mobilisasi sendi dengan Hold relax 

terhadap problematika penderita osteoartritis lutut? 

E. Tujuan Penelitian 
 
1) Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui manfaat modalitas fisioterapi terhadap 

problematika penderita osteoartritis lutut. 

 
2) Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh mobilisasi sendi terhadap problematika 

penderita osteoartritis lutut. 

b. Untuk mengetahui pengaruh hold relax terhadap problematika 

penderita osteoartritis lutut. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara mobilisasi sendi 

dengan Hold relax terhadap problematika penderita osteoartritis lutut. 
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F. Manfaat Penelitian 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
 
1. Bagi penulis 

Menambah dan mengembangkan wawasan dalam bidang 

fisioterapi khususnya pemahaman tentang osteoartritis sendi lutut serta 

pengaruh mobilisasi sendi dan hold relax bagi penderita osteoartritis sendi 

lutut. 

2. Bagi Istitusi Pendidikan 

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui pengaruh mobilisasi 

sendi dan hold relax pada problematika osteoartritis lutut. 

3. Bagi institusi pelayanan fisioterapi 

Untuk memberikan wawasan bagi fisioterapis yang akan 

memberikan intervensi terhadap pasien, serta dapat diterapkan didalam 

praktek klinis. 

 

 

 

 

 

 


