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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Osteoarthritis (OA) atau juga disebut dengan penyakit sendi 

degeneratif adalah suatu kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang 

ditandai perubahan klinis, histologis, dan radiologis (Kuntono, 2011). 

Penyakit ini banyak ditemui didunia, tanpa terkecuali di Indonesia. Di 

Indonesia, prevalensi osteoarthtritis mencapai 5% pada usia <40 tahun, 30% 

pada usia 40-60 tahun, 65% pada usia >61 tahun. Untuk osteoarthtritis lutut 

prevalensinya cukup tinggi yaitu 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita. 

Osteoarthritis yang juga dikenal sebagai penyakit sendi degeneratif atau 

osteoarthritis merupakan kelainan sendi yang paling sering ditemukan dan 

sering kali menimbulkan ketidakmampuan aktifitas fungsional pada bagian 

tubuh yang mengalami rasa sakit. Secara umum, keluhan osteoartritis adalah 

nyeri, kekakuan sendi, keterbatasan gerak, dan krepitasi.  

Keluhan yang berupa nyeri diakibatkan oleh terbentuknya osteofit 

maka akan mengeritasi membran sinovial dimana terdapat banyak reseptor-

reseptor nyeri dan kemudian akan menimbulkan hidrops. Dengan terjepitnya 

ujung-ujung saraf polimodal yang terdapat disekitar sendi karena terbentuknya 

osteofit serta adanya pembengkakan dan penebalan jaringan lunak disekitar 

sendi maka akan menimbulkan nyeri tekan dan nyeri gerak. Kompensasi dari 

timbulnya nyeri akan terjadi pembatasan gerakan pada lutut, akibat dari  
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pembatasan pola gerak tersebut, maka akan menimbulkan nyeri regang. Nyeri 

yang ditimbulkan akan menyebabkan spasme otot. Jika hal ini dibiarkan terus 

menerus elastisitas jaringan akan menurun sehingga dapat menyebabkan 

kontraktur sehingga lingkup gerak sendi akan lebih terbatas sehingga aktifitas 

fungsional jadi terbatas.  

OA lutut mempunyai tingkatan dari 0-4 yang dapat mempengaruhi 

tingkat nyeri atau gejala klinis pada persendian lutut. Menurut Moll (1987) 

gradasi secara radiologis dapat dilihat dari gambaran komponen-komponen: 

osteofit,penyempitan rongga sendi, sclerosis secara lebih akurat dan ada 

korelasi dengan gambaran klinisnya. Dengan adanya keluhan klinis tersebut 

dapat mempengaruhi fungsi lutut pasien dan dapat menimbulkan 

permasalahan/gangguan saat beraktifitas. Gangguan akibat keterbatasan gerak 

dan fungsi pada tubuh merupakan masalah yang utama bagi seorang 

fisioterapis. Beberapa modalitas fisioterapi yang dapat dipakai untuk 

penanganan gejala klinis dari osteoarthritis lutut antara lain ultrasound, TENS, 

microwave diatermy,manual terapidan terapi latihan. Dengan modalitas yang 

dimiliki oleh fisioterapi serta dengan melihat dari gejala klinis yang 

ditimbulkan, penulis memilih manual terapi berupa traksi-translasi modified 

hold relaxed karena sebagai penangannya. 

Traksi-translasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani 

disfungsi sendi seperti kekakuan, hipomobilitas sendi reversible dan nyeri. 

Traksi-translasi salah satu efeknya berupa menstimulasi aktivitas biologi 

dengan pengaliran cairan sinovial yang membawa nutrisi pada bagian 
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avaskuler di kartilago sendi pada permukaan sendi dan fibrokertilago sendi, 

sehingga pemberian traksi-translasi cocok untuk kasus OA yang mempunyai 

permasalahan pada kartilago sendi. Traksi-translasi dapat mengurangi nyeri 

sebesar 21,28%  pada osteoarthritis lutut (Riyanto, 2010). 

Sedangkan modified hold relaxed adalah terapi yang digunakan untuk 

menangani Ireversibel Kontraktur, Miostatik kontraktur. Efek yang 

ditimbulkan hold relaxed berupa kontraksi maksimal pada gerakan ekstensi 

lutut juga akan menstimulus golgi tendo organ sehingga memicu rileksasi 

otot-otot quadriceps setelah kontraksi (reverse innervation) yang 

menyebabkan terjadinya pelepasan adhesi yang terdapat di dalam 

intermiofibril dan tendon, serta pemberian stretching yang dapat mengurangi 

nyeri pada kasus OA lutut. Dan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat 

nyeri menggunakan Visual Analoque Scale (VAS). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan pada kondisi 

osteoarthritis dengan modalitas fisioterapi yang digunakan sehingga penulis 

menimbulkan pertanyaan yaitu : 

1. Apakah ada pengaruh terapi modified hold relaxed terhadap penurunan 

nyeri pada penderita osteoarthritis lutut kronis ? 

2. Apakah ada pengaruh terapi traksi-translasi terhadap penurunan nyeri pada 

penderita osteoarthritis lutut kronis ? 
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3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara terapi latihan modified hold 

relaxed dengan traksi-translasi terhadap penurunan nyeri pada penderita 

osteoarthritis lutut kronis ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu 

1. Mengetahui manfaat terapi modified hold relaxed terhadap penurunan 

nyeri pada penderita osteoarthritis lutut kronis. 

2. Mengetahui manfaat terapi traksi-translasi terhadap penurunan nyeri pada 

penderita osteoarthritis lutut kronis. 

3. Perbedaan pengaruh antara terapi latihan modified hold relaxed dengan 

traksi-translasi terhadap penurunan nyeri pada penderita osteoarthritis lutut 

kronis. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Diharapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan yang bisa 

bermanfaat bagi penulis kelak, kalau menemui kasus yang serupa. 

2. Bagi masyarakat 

Memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat berkaitan 

dengan gangguan yang akan ditimbukan dari osteoarthritis karena 

mengingat kasus ini sering terjadi di masyarakat terutama pada wanita 

yang sudah menopause. 
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3. Bagi pendidikan 

Agar bermanfaat bagi dunia pendidikan terutama bagi calon-calon tenaga 

kesehatan supaya lebih paham tentang osteoarthritis dan cara 

penanganannya. 

4. Bagi institusi kesehatan 

Agar bermanfaat bagi institusi kasehatan supaya bisa menginformasikan 

kepada masyarakat agar masyarakat tahu akan gangguan yang akan terjadi 

karena osteoarthritis. 

5. Bagi Fisioterapis 

Supaya fisioterapis lebih mengetahui gangguan apa yang akan timbul serta 

penanganannya yang lebih tepat. 

 


