
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

OA atau juga disebut  dengan penyakit sendi degeneratif adalah suatu 

kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang ditandai perubahan klinis, 

histologist dan radiologis. Nyeri akan bertambah jika melakukan kegiatan yang 

membebani lutut seperti berjalan, naik turun tangga, berdiri lama. Gangguan 

tersebut mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, sehingga 

penderita tidak mampu untuk berjalan (Kuntono, 2011). Mengenai sekitar 7 % 

populasi amerika serikat, mengenai 60% sampai 70% orang berusia lanjut atau 

lebih dari 60 tahun (Brashers, 2008). 

Masalah yang timbul pada kondisi OA lutut adalah (1) impairtment 

meliputi nyeri, keterbatasan gerak, ROM, penurunan kekuatan otot. (2) fungsional 

limitation berupa keterbatasan aktivitas berjalan  jauh, jongkok berdiri, duduk 

berdiri, dan naik turun tangga. (3) dan disability seperti terganggunya aktifitas 

sosial masyarakat. (Kuntono, 2011). Dan salah satu modalitas yang digunakan 

dalam penurunan nyeri yaitu dengan menggunakan  ShortWave Diathermy 

(SWD) dan ultrasound (US). 

Menurut penelitian Adegoke dkk (2004) Hıbahwa SWD  efektif dalam 

penurunan nyeri lutut. Menurut dilek durmus tahun 2010 pemberian terapi US 



lebih efektif dibanding SWD. Dan SWD tidak efektif untuk penurunan nyeri lutut 

menurut Waston, 2006. 

SWD  adalah alat terapi yang menggunakan energi elektromaknetik yang 

di hasilkan oleh arus bolak-balik frekwensi tinggi dengan panjang gelombang 

27,33 MHz. yang terjadi power suplay yang memberikan kekuatan untuk 

oksilator. Yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang akan 

mengakibatkan kenaikkan suhu jaringan, terjadi vasodilatasi yang dapat 

mengangat produk-produk yang merangsang nosiseptor seperti protsglandin, 

bradikinin dan histamine menjadi berkurang sehingga rangsangan terhadap 

nosiseptor akan berkurang dan hilang. Serta meningkatkan temperature jaringan 

dan dapat pula meningkatkan elastisitas jaringan ikat sehingga nyeri dapat  

berkurang (Prentice, 2005). 

UltraSound merupakan suatu modalitas fisioterapi yang dapat bermanfaat 

dalam mengurangi nyeri. Karena UltraSound mempunyai efek-efek fisiologis 

yang bisa mempelancar sirkulasi darah sehingga terjadi relaksasi otot oleh karena 

zat pengiritasi jaringan akan diangkut keluar melalui pembuluh darah sehingga 

nyeri bisa terkurangi (Prentice, 2005). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh terapi ultrasound (US) terhadap nyeri pada OA? 

2. Apakah ada pengaruh ShortWave Diathermy (SWD)  terhadap nyeri pada 

OA? 



3. Apakah ada beda pengaruh  ShortWave Diathermy (SWD) dan ultrasound 

(US) terhadap penurunan nyeri pada OA? 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian  ultra sound (US)  dan 

SWD  terhadap nyeri pada OA. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh ultrasound (US) terhadap penurunan nyeri 

pada kondisi OA. 

b. Untuk mengetahui pengaruh SWD  terhadap penurunan nyeri pada kondisi 

OA. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi institusi 

Untuk menambah referensi tentang penanganan pada  OA lutut dengan 

terapi dingin dan SWD. 

2. Bagi penulis 

Menambah pemahaman tantang pemberian terapi  dingin dan 

SWD dalam melaksanakan proses fisioterapi pada kondisi OA. 

3. Bagi fisioterapis 

Untuk mendapatkan metode terapi  yang tepat dan bermanfaat 

dalam melakukan penanganan pada kondisi OA. 

 


