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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 Di era globalisasi ini, permasalahan muskuloskeletal sudah tidak asing lagi 

dan selalu menarik perhatian bagi tenaga kesehatan. Gangguan muskuloskeletal 

dapat menimbulkan keterbatasan gerak dan fungsi yang menyebabkan individu 

mencari pertolongan medis termasuk fisioterapi. Salah satu permasalahan 

muskuloskeletal yang sering dijumpai adalah permasalahan di sendi lutut. 

 Sendi lutut merupakan sendi engsel dengan gerakan utama fleksi dan 

ekstensi. Pembatasan gerak menyebabkan sendi lutut mudah mengalami trauma. 

Ditambah lagi, sendi lutut terus menerus mengalami stress karena menumpu berat 

badan (Jeffery dkk, 2002). Stress yang terjadi pada sendi lutut dapat menyebabkan 

terjadinya peradangan pada tendon. Terdapat tiga jenis peradangan tendon pada 

lutut yaitu tendinitis quadriceps, tendinitis patellaris, dan tendinitis popliteus. 

 Tendinitis patellaris adalah peradangan pada tendon patella yang 

disebabkan penggunaan tendon yang berlebih selama beraktivitas. Kontraksi otot 

yang berulang dapat menyebabkan ketegangan tendon sehingga tendon 

mengalami peradangan (Darrow, 2002). Stress pada tendon patella yang terjadi 

secara terus menerus dapat mengakibatkan kerusakan komplit atau ruptur pada 

tendon (Brent dan Kevin, 2003). 

         Berdasarkan survei pada tahun 2006-2007 oleh Utomo dan Damayanti 

cidera sendi lutut 62% disebabkan karena kecelakaan lalu lintas dan 38% 
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disebabkan cidera olahraga. Dalam artikel yang dimuat dari sebuah pelatihan 

fisioterapi Afrika tahun 2005 oleh Mike Hagen, salah satu cidera olahraga yang 

sering terjadi adalah tendinitis patellaris atau sering disebut jumper’s knee dengan 

prosentase sebanyak 25-31%, sedangkan sisanya adalah cidera ligament. Jurnal 

sport medic tahun 2001 menyatakan nyeri tendon pada atlet khususnya jumping 

athletes paling sering terjadi di atas patella sebanyak 25%, tepat dibawah patella 

65%, dan 10% pada insertio tendon di tuberositas tibia. 

       Beberapa gangguan yang mungkin muncul akibat tendinitis patellaris adalah 

nyeri disekitar lutut terutama di bagian bawah patella, oedema, kemerahan, 

perubahan suhu lokal,  keterbatasan gerak, keterbatasan aktivitas dan penurunan 

fleksibilitas otot. Fleksibilitas otot yang baik menyediakan jangkauan gerak sendi 

yang lebih luas (Nelson A. G. dan Jouko K, 2007). 

       Fisioterapi merupakan salah satu tim medis yang berperan dalam rehabilitasi 

kasus tendinitis patellaris. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang 

ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara 

dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peralatan fisik (elektroterapi dan 

mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (MENKES, 2001). 

       Fisioterapi mempunyai beberapa modalitas yang dapat digunakan untuk 

mengatasi beberapa permasalahan dalam kasus tendinitis patellaris. Modalitas 

yang dapat digunakan meliputi actinotherapy, electrotherapy, hidrotherapy dan 

terapi latihan. Dalam kasus ini penulis menggunakan modalitas IR, TENS serta 

terapi latihan berupa Stretching. 
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B. Rumusan Masalah 

       Rumusan masalah yang diajukan sesuai dengan masalah yang muncul pada 

tendinitis patellaris sinistra adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Infra Red (IR) dapat mengurangi nyeri pada penderita tendinitis 

patellaris sinistra? 

2. Bagaimana Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dapat 

mengurangi nyeri pada penderita tendinitis patellaris sinistra? 

3. Bagaimana terapi latihan menggunakan stretching dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi knee sinistra dan meningkatkan fleksibilitas otot sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional akibat tendinitis patellaris 

sinistra? 

C. Tujuan Laporan Kasus 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh Infra Red (IR) terhadap pengurangan nyeri akibat 

tendinitis patellaris sinistra. 

2. Mengetahui pengaruh Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

terhadap pengurangan nyeri akibat tendinitis patellaris sinistra. 

3. Mengetahui pengaruh terapi latihan menggunakan stretching terhadap 

peningkatkan lingkup gerak sendi knee sinistra dan peningkatan fleksibilitas 

otot sehingga berpengaruh terhadap peningkatkan kemampuan aktivitas 

fungsional akibat tendinitis patellaris sinistra. 
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D. Manfaat Laporan Kasus 

       Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:  

1. Bagi penulis 

       Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus tendinitis patellaris sinistra.  

2. Bagi institusi  

       Dapat membagi pengalaman dan informasi tentang manfaat IR, TENS dan 

Terapi Latihan berupa stretching pada penderita tendinitis patellaris sinistra.  

3. Bagi pendidikan  

       Dapat mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus tendinitis patellaris sinistra.   

4. Bagi fisioterapi  

       Lebih mengetahui peran fisioterapi dalam mengatasi permasalahan pada 

kasus tendinitis patellaris sinistra. 


