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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di Indonesia semakin berkembang dalam bidang apapun 

terutama dalam bidang dunia kesehatan yang terutama dalam menanggani 

penyakit sendi lutut yang di sebut dengan penyakit Osteoartritis lutut 

(Departemen Kesehatan RI, 2000). Osteoartritis (OA), atau di sebut juga 

sebagai penyakit sendi degeneratif, adalah suatu penyakit dengan etiologi 

kompleks yang berdampak pada hilangnya fungsi normal sendi karena 

rusaknya kartilago artikuler (Apley, 1997). 

Osteoartritis merupakan penyakit sendi yang paling banyak di temukan 

di Indonesia. Penyakit ini menyebabkan nyeri dan stabilitas pada penderita 

sehingga menggangu aktivitas sehari-hari. Menurut penelitian yang di lakukan 

WHO, satu di antara enam (1:6) orang yang berusia di atas 70 tahun menderita 

penyakit Osteoartritis. Secara garis besar, untuk usia 15 – 45 tahun angka 

kejadian hanya 5% sedangkan untuk usia 45- 70 tahun angka kejadiannya 

meningkat menjadi 60% - 90% prevalansi Osteoartritis  total 34,3 juta orang 

pada tahun 2002 dan di prediksikan 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 Tenggah 

prevalansi OA klinis sebesar 5,1%  (Parjoto, 2000). 
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Pada tahun 1999 di laporkan bahwa orang dewasa dengan OA lutut 

kehilangan rata-rata 13 hari kerja dengan alasan kesehatan dalam setahun.  

Sedangkan orang dewasa tanpa OA lutut hanya kehilangan 3 hari kerja dalam 

kurun waktu yang sama. Enam puluh sampai enampuluh tiga persen dari 

pasien OA lutut melakukan operasi lutut dan 98% di antaranya di lakukan 

tindakan penggantian sendi lutut total (American Academy of Orthopedic 

Surgeons, 2004).  

Pada OA terdapat proses degenerasi, reparasi dan inflamasi yang 

terjadi dalam jaringan ikat, lapisan rawan, sinovium dan tulang sub kondral. 

Pada saat penyakit aktif, salah satu proses dapat dominan atau beberapa proses 

terjadi bersama dalam tingkat intensitas yang berbeda. OA lutut berhubungan 

dengan berbagai defisit patofisiologi seperti instabilitas sendi lutut, 

menurunnya lingkup gerak sendi (LGS) lutut, nyeri lutut sangat kuat 

berhubungan dengan penurunan kekuatan otot quadriceps yang merupakan 

stabilisator utama sendi lutut dan sekaligus berfungsi untuk melindungi 

struktur sendi lutut. Pada penderita usia lanjut kekuatan quadriceps bisa 

menurun 1/3 nya di bandingkan dengan kekuatan quadriceps pada kelompok 

usia yang sama yang tidak menderita OA lutut. Penurunan kekuatan terutama 

di sebabkan oleh atrofi otot tipe II B yang bertanggung jawab untuk 

menghasilkan tenaga secara cepat. (Aswin, 1989). 

 Osteoartritis menimbulkan rasa nyeri pada sendi sehingga aktifitas 

berjalan  terganggu. Problem nyeri saat berjalan, pada saat berjalan sendi lutut 

menumpuh berat badan sehingga sendi lutut tersebut secara perlahan mengikis 
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sehingga cairan sinovial habis dan menimbulkan rasa nyeri. (Parjoto, 2000). 

Data kunjungan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Pada tahun 2011 sampai 

2012 data pasien Osteoartritis tercatat sebanyak lebih dari 20,70% pasien 

perhari, sedangkan insidennya pada usia 50 sampai 80 tahun, sekitar 70 %  

pasien Osteoartritis lutut.  

Penanganan Osteoartritis secara umum bisa di lakukan dengan 

medikamentosa, dukungan psikososial, Terapi konservatif mencakup 

penggunaan kompres hangat, penurunan berat badan, upaya untuk 

menhistirahatkan sendi serta menghindari penggunaan sendi yang berlebihan 

pemakaian alat-alat ortotail. Untuk menyangga sendi yang mengalami 

inflamasi (bidai penopang) dan latihan isometric serta postural. Terapi 

okupasioanl dan fisioterapi dapat membantu pasien untuk mengadopsi strategi 

penangganan mandiri. (Nurfaisyah,  2011). Penangganan Osteoartritis secara 

khusus dengan modalitas Hold Relaxed dan TENS  karena dengan modalitas 

ini penagganan OA lebih efektif. 

Mekanisme Hold Relaxed di harapkan dapat mengatasi permasalahan 

yang timbul karena merupakan kemampuan melakukan kontraksi isometrik 

pada otot dan jaringan ikat memendek selanjutnya di ikuti dengan penguluran 

otot secara pasif hingga terjadi penambahan ROM (Kisner and Colby, 2007). 

Pemberian TENS tipe konvensional akan mengaktifkan serabut saraf 

berdiameter besar dan menghasilkan implus antidromik yang berdampak 

analgesia. Dengan bentuk arus bisafik simetris, tidak terjadi penimbunan 
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bahan kimia yang bersifat asam maupun basa di bawah elektrode, yang berarti 

tidak akan  menimbulkan reaksi elektrokimia (Parjoto, 2000). 

Mekanisme TENS (Transcultaneus Elektrical Nerve Stimulation). 

merupakan suatu alat yang memanfaatkan energi listrik guna merangsang 

sistem saraf melalui permukaan kulit dan terbukti efektif untuk mengurangi 

nyeri (Roth, 1991). Menurut Fried, Johnson dan Mc Cracken (1984), 

melakukan observasi terhadap 563 pasien yang menggunakan TENS dalam 

waktu yang lama 44% melaporkan bahwa setelah 6 bulan menggunakan TENS 

mereka terbebas dari di sabilitas dan dapat kembali bekerja, 36,2% dapat 

kembali bekerja dengan modifikasi jadwal kerja dan modifikasi lingkungan. 

Selain itu juga melaporkan tentang menurunnya penggunaan obat-obatan 

analgetik, membaiknya pola tidur dan berkurangnya nyeri (Sujatno, 1998). 

Melihat keluhan pada OA adalah nyeri kronik, maka penggunaan 

pelaksanaan TENS untuk nyeri kronik yaitu di berikan intense TENS dengan 

durasi fase 20-100 mikrodetik selama 1-5 menit di ikuti dengan konvensional 

TENS dengan durasi fase 20-200 mikrodetik selama 20-30 menit. Sedangkan 

pada umumnya di berbagai rumah sakit dan klinik fisioterapi di Indonesia, 

dalam aplikasi praktek sehari-hari intervensi TENS hanya menggunakan 

konvensional TENS dan hanya di berikan selama 10-15 menit (Alon, 1987), 

Peneliti mengambil data-data di atas untuk mengetahui ke efektiffan modalitas  

Hold Relaxed dan TENS untuk menrunkan nyeri OA lutut. 
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B. Perumusan Masalah 

           Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Apakah ada pengaruh Hold Relaxed dan TENS terhadap penurunan 

nyeri aktifitas berjalan pada penderita Osteoartritis lutut?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Hold 

Relaxed dan TENS terhadap penurunan nyeri aktifitas berjalan pada penderita 

Osteoartritis lutut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

bagi berbagai pihak antara lain. 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, 

khususnya di bidang fisioterapi dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Institusi Pelayanan Fisioterapi 

Untuk membantu cara berfikir secara ilmiah dalam menghadapi 

permasalahan yang timbul dalam lingkungan fisioterapi, serta untuk 

memberikan intervensi terhadap penyakit Osteoartritis serta dapat 

memenuhi 
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Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi referensi pembaca 

dan di kembangkan kedalam penelitian yang lebih mendetail dalam wadah 

fisioterapi terutama pada penyakit Osteoartritis. 

3. Bagi Pasien 

Dengan tambahan terapi latihan akan menambah variasi terapi 

sehingga nyeri dapat berkurang 

4. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian dapat memberikan sedikit konstribusi pengetahuan 

di bidang fisioterapi tentang pengaruh Hold Relaxed dan TENS terhadap 

penurunan nyeri aktifitas berjalan pada penderita Osteoartritis lutut 


