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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Osteoarthritis (OA) merupakan gangguan dari persendian diatrodial yang 

dicirikan oleh fragmentasi dan terbelah-belahnya kertilago persendian. Lesi 

permukaan itu disusul oleh proses pemusnahan kartilago secara progresif. Melalui 

sela-sela yang timbul akibat proses degenerasi fibrilar pada kartilago, cairan 

synovial dipenetrasikan ke dalam tulang dibawah lapisan kartilago, yang akan 

menghasilkan kista-kista. Kartilago yang sudah hancur mengakibatkan sela 

persendian menjadi sempit. Bereaksi terhadap lesi kartilago dengan pembentukan 

tulang baru (osteofit) yang menonjol ke tepi persendian (Reeves, dkk, 2001).  

       Hasil Riset Kesehatan Dasar pada 2007 menyebutkan, jumlah penderita 

osteoartritis di Indonesia mencapai 30,3% setara 69-juta jiwa. Survei Departemen 

Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 2006 

mengenai penyakit perkotaan menemukan 66,9% penduduk Jakarta yang 

mencapai 10-juta jiwa mengeluhkan nyeri sendi, dengan keluhan terbanyak nyeri 

sendi lutut 26,6% (Rahim, 2012). Osteoarthritis paling banyak terjadi pada 

individu dengan usia 45 tahun ke atas (Anonim, 2011). 

       Tanda dan gejala yang di jumpai pada kondisi osteoarthritis  berupa antara 

lain nyeri, kaku sendi, krepitasi, sparme otot, keterbatasan lingkup gerak sendi 

(LGS), dan penurunan kekuatan otot. Osteoarthritis juga dapat menimbulkan 

gangguan fungsional seperti kesulitan berjalan jarak jauh, sulit berdiri dari posisi 
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jongkok, naik turun tangga, dan juga menyebabkan participation restriction 

terganggu (Kuntono, 2005). Dari keluhan yang di timbulkan kasus tersebut dapat 

di tangani oleh fisioterapi. 

       Fisioterapi memiliki peran penting dalam proses penyembuhan serta 

perbaikan gerak dan fungsi, antara lain membantu mengatasi permasalahan 

kapasitas fisik pada pasien, mengembalikan kemampuan fungsional pasien serta 

memberi motivasi  dan edukasi pada pasien untuk menunjang keberhasilan terapi 

pasien. Tekhnologi yang dapat di aplikasikan kepada pasien antara lain, 

pemanasan dengan infra red,  terapi latihan dan edukasi kepada  pasien untuk 

melakukan latihan. Aplikasi panas pada sendi yang mengalami osteoarthritis dapat 

mengurang nyeri dan relaksasi otot sehingga modalitas yang di pakai adalah Infra 

red karna gelombang eliktromagnetik yang di hasilkan adalah penetrasi yang 

dalam sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan metabolisme, dilatasi 

pembulu darah, mengurangi nyeri dan spasme (Sujatno, dkk, 2002) 

        Manfaat terapi latihan adalah meningkatkan stabilitas dengan melatih otot 

tonik, meningkatkan kekuatan otot terutama otot fisik, melatih sensomotorik 

dengan mendidik refleks stabisator dan kontraksi eksplosif juga meningkatkan 

peredaran darah pada persendian, nitrisi tulang rawan, meningkatkan fungsi 

jaringan sekeliling persendian, yang rusak akibat adanya osteoarthritis (Kuntono, 

2005) 

        Peran fisioterapi pada kondisi OA sendi lutut sangat ditentukan oleh kondisi 

problematik, diidentifikasi berdasarkan hasil-hasil kajian fisioterapi yang meliputi 

assesment, diagnosis, planning, intervention dan evaluation. Intervensi fisioterapi 
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berupa aspek promotive, preventive, curative, rehabilitative, dan maintenance 

dengan modalitas dasar (Kuntono, 2005). Melihat latar belakang di atas, maka 

saya mengambil Karya Tulis Ilmiah dengan Judul Penatalaksanaan Fisioterapi 

pada Kondisi Osteoarthritis Genu Dextra dengan Modalitas Infra red dan Terapi 

latihan, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas bagaimana Infra Red dapat 

mengurangi nyeri dan terapi latihan dapat meningkatkan luas gerak sendi, 

kekuatan otot dan kemampuan fungsional pada kasus osteoarthritis genu dextra? 

 

C. Tujuan Penulis 

        Tujuan dari  penulisan karya tulis ilmiah pada kasus osteoarthritis adalah 

untuk mengetahui manfaat Infra Red terhadap nyeri dan terapi latihan dapat 

meningkatkan luas gerak sendi, kekuatan otot dan meningkatkan kemampuan 

fungsional 

D. Manfaat  

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah pada kondisi osteoarthritis genu dextra 

adalah: 

1. Bagi penulis 

a. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang kondisi osteoarthritis genu 

dextra dan bentuk-bentuk terapinya 
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b. Menambah informasi pada fisioterapi pada khususnya dan kepada tenaga 

kesehatan pada umumnya, bahwa peberian Infra Red dan Terapi latihan 

dapat mengurangi nyeri pada kondisi osteoarthritis genu dextra 

c. Memberikan informasi kepada fisioterapi pada khususnya dan kepada 

tenaga kesehatan  pada umumnya, bahwa terapi latihan dan intensif sangat 

effektif untuk meningkatkan lingkup gerak sendi lutut pada kondisi 

osteoarthritis genu dextra. 

2. Bagi rumah sakit 

       Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang dapat dapat 

diaplikasi kepada pasien dangan kondisi osteoarthritis genu dextra, sehingga dapat 

di tangani secara optimal. 

3. Bagi pembaca  

       Memberi pengetahuan lebih dan memahami lebih dalam tentang kondisi 

osteoarthritis genu dextra serta mengetahui cara penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi osteoarthritis genu dextra. 

 

 


