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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

       Gangguan sendi siku merupakan gangguan yang sering terjadi dan 

mengganggu aktivitas.Rasa sakit dan nyeri pada bagian epikondilus lateralis siku 

adalah gejala yang biasa dikeluhkan di antara pemain tenis tetapi lebih sering 

tejadi pada yang bukan pemain tenis.Tennis elbow, atau disebut juga epicondilitis 

lateralis merupakan masalah yang biasa yang terjadi pada “atlit akhir 

pekan”.Tetapi juga merupakan masalah yang menimpa pekerja atau buruh manual. 

Tidak hanya ditemukan pada pemain tennis, tetapi juga menimpa pemain baseball, 

perenang, tukang kayu, tukang ledeng, pemotong daging, atau siapa saja yang 

selalu menggunakan gerakan lengan berulang-ulang. Gerakan yang berulang-

ulang ini menyebabkan peradangan pada otot dan tendon pada sisi lateral siku 

yang menyebabkan tendon menjadi terobek. Tennis elbow bisa terjadi pada laki-

laki dan wanita, biasanya berumur antara 35 sampai 50 tahun. 

 Tennis elbow merupakan gangguan siku yang paling sering terjadi. Semua 

dokter umum beberapa kali setahun akan dikonfrontir gangguan ini. Istilah siku 

tennis ini akan memberi dugaan bahwa tennis elbow terutama terdapat pada 

petenis. Tetapi tidak demikian halnya, ternyata bahwa jumlah kecil dari pasien 

yang ke dokter umum  untuk gangguan ini bermain tennis. Gangguan terutama 

terdapat pada orang yang berumur antara 35 dan 55 tahun (Wolf dan Mens, 1999). 
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       Penyebab yang paling umum adalah penggunaan yang berlebihan (overuse) 

pada otot-otot lengan bawah, tetapi dapat juga karena benturan langsung pada sisi 

lateral siku. Penyebab yang pasti tidak diketahui, tetapi keadaan itu mungkin 

adalah tendinitis kronis pada origo otot ekstensor komunnis, agak mirip dengan 

penggunaan  yang berlebih atau lesi aus rotator cuff pada bahu. Seperti tendinitis 

supraspinatus, siku tenis mungkin mengakibatkan robekan kecil, metaplasia 

fibrokartilaginous, pengapuran mikroskopik dan reaksi vaskular yang nyeri pada 

serabut tendon yang dekat dengan epikondilus lateral (Apley & Solomon, 1995). 

Tennis elbow merupakan  hal yang sangat umum bagi pasien yang mencari 

pertolongan medis karena nyeri di siku.Umur rata-rata pasien tennis elbow di 

antara 35 tahun sampai 65 tahun antara laki-laki dan wanita hampir sama.Tennis 

elbow terjadi pada lengan yang dominan sekitar 75%.Semua orang bisa terkena 

tennis elbow akan tetapi tennis elbow sering dijumpai pada beberapa kelompok, 

seperti pada para atlet dan pekerja manual(orang yang bekerja dengan 

menggunakan tangan mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya tennis elbow). 

Atlet dengan jenis olahraga yang menggunakan raket lebih beresiko mengalami 

tennis elbow. Kurang lebih 1/3 pemain tenis mengalami tennis elbow di sepanjang 

karier mereka. Hal yang serupa dengan olahraga dengan menggunakan raket yaitu 

golf,pemain anggar,dan ada beberapa olahraga lain (Helmi, 2012). 

       Fisioterapi berperan serta dalam menangani kasus Tennis Elbow.Fisioterapi 

sebagai tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui 

bidang penddidikan kesehatan dan memiliki wewenang untuk melakukan upaya 

kesehatan.Problematika fisioterapi pada kasus Tennis Elbow ini meliputi 
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impairment atau sebatas kelemahan yang dirasakan misalnya adanya nyeri 

disekitar sendi siku untuk mencuci, menyapu, mengepel lantai, mengangkat 

barang berat dan lain sebagainya.Fisioterapi dalam mengatasi problem di atas 

dapat menggunakan salah satu modalitas fisioterapi yaitu sinar infra red,  terapi 

latihan dan massage. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mempunyai keinginan untuk 

mengetahui lebih dalam tentang kasus Tennis Elbow dan memperoleh gambaran 

mengenai manfaat sinar infra red,  terapi latihan dan  massage dalam mengurangi 

nyeri,meningkatkan LGS dan meningkatkan aktivitas fungsional.Sehingga penulis 

mengangkat judul karya tulis ilmiah “Penatalaksanaan Fisioterapi PadaTennis 

Elbow Dextra di RST dr.Soedjono Magelang” 

B.   Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada KTI ini adalah: 

1. Bagaimanakah terapi dengan  modalitas sinar infra red,  terapi latihandan 

massage dapat mengurangi nyeri? 

2. Bagaimanakah terapi dengan modalitas sinar infra red, terapi latihan dan 

massage dapat meningkatkan LGS? 

3. Bagaimanakah terapi dengan modalitas sinar infra red, terapi latihan dan 

massage dapat  meningkatkan kekuatan otot? 

C.   Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah 

1. Untuk mengetahui apakah sinar infra  red, terapi latihandan massage dapat 

mengurangi nyeri? 
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2. Untuk mengetahui apakah sinar infra red, terapi latihan  dan massage 

dapat meningkatkan LGS? 

3. Untuk mengetahui apakah sinar infra red, terapi latihan dan massage dapat 

meningkatkan kekuatan otot? 

 D.  Manfaat 

       Penulisan karya ilmiah pada kondisi Tennis Elbow Dextra diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

1.    Institusi Pendidikan 

       Hasil penulisan karya tulis ini diharapkan dapat dimanfaakan bagi institusi 

pendidikan fisioterapi untuk memahami,mengetahui serta melaksanakan proses 

fisioterapi dengan modalitas sinar infra red,terapi latihan dan massage untuk 

mengatasi Tennis Elbow Dextra. 

2.   Bagi Penulis 

      Manfaat hasil penulisan karya tulis ini bagi penulis sendiri diharapkan dapat 

menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang Tennis 

Elbow Dextra dengan modalitas sinar infra red,  terapi latihan dan massage. 

3.   Bagi Pembaca 

       Hasil penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberitahukan serta 

menambah wawasan masyarakat tentang Tennis Elbow Dextra dan 

permasalahannya serta mengetahui peran fisioterapi pada kondisi ini dengan 

modalitas sinar infra red,  terapi latihandan massage. 

 

 


