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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Osteoarthritis (OA) atau juga disebut dengan penyakit sendi degeneratif 

adalah suatu kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang ditandai perubahan 

klinis, histology dan radiologis (Kuntono, 2011). OA lutut adalah kondisi umum 

dan progresif  Lawrenc et al. , melaporkan bahwa 6% orang dewasa menderita 

OA lutut secara klinis signifikan dengan prevalensi meningkat dengan setiap 

dekade kehidupan (Denegar dkk, 2010). 

Nyeri merupakan keluhan yang paling sering dirasakan oleh penderita 

OA .Nyeri secara umum adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan dan 

respon emosional terhadap suatu rangsangan yang berhubungan dengan 

kerusakan jaringan potensial atau akut dan berlangsung kurang dari 3 bulan 

(Kippel, 2001). Nyeri pada OAsendi lutut disebabkan terjepitnya atau iritasi 

padaujung saraf nociseptor karena distruksi progresif kartilago dan bentukan 

osteofit pada tepi sendi. Keluhan nyeri osteoarthritis yang lain berasal dari 

menebalnya ligament kapsul, kartilago, fibrotik tunika fibrosa, kelemahan 

otot, peningkatan vena karena kiste di subkondral bone, bentukanosteofit 

baru maupun deformitas sendi. Kesemuanya akan meningkatkan tekanan pada 

sensoris nerve ending sehingga ujung saraf teriritasi (Kuntono, 2011). 

OA diperkirakan di derita 40% dari populasi, usia diatas 50 tahun 

menderita osteoarthritis dan 80 % pasien mempunyai keterbatasan gerak 

dalam berbagai derajat dari ringan sampai berat yang berakibat mengurangi 
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kwalitas hidupnya (Yuniati, 2011). Beberapa penelitian yang dilakukan di 

Indonesia seperti di Poliklinik Subbagian Reumatologi FKUI/RSCM 

didapatkan 43,82% pasien OA dari seluruh penderita penyakit reumatik yang 

baru berobat di poliklinik diantara tahun 1991-1994. Satu penelitian di Malang 

menemukan prevalensi OA lutut pada laki-laki dan wanita usia 60-70 tahun 

masing-masing 10,7% dan 14,1%. Di Poliklinik Reumatologi RS Sanglah 

Denpasar, periode 2001-2002, OA merupakan kasus tertinggi (37%) dari 

semua kasus reumatikdan dari semua penderita OA tersebut didapatkan OA 

lutut sebanyak 97% (Imbawan dkk, 2011). 

Fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dalam 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapi, dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (Sasongko, 

2011). 

Kompres panas merupakan pemberian aplikasi panas pada tubuh 

untuk mengurangi gejala nyeri akut maupun kronis. Terapi ini efektif untuk 

mengurangi nyeri yang berhubungan dengan ketegangan otot walaupun dapat 

juga dipergunakan untuk mengatasi berbagai jenis nyeri yang lain. Kompres 

dingin sebagai aplikasi terapi zat ke tubuh yang menghilangkan panas dari 

tubuh, sehingga suhu jaringan menurun. Pemanfaatan dingin untuk mengobati 

nyeri dan mengurangi gejala peradangan lainnya (Arofah, 2010). 

Menurut Bobak (2005), kompres hangat berfungsi untuk 
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mengatasi/mengurangi nyeri, dimana panas dapat melancarkan pembuluh 

darah sehingga dapat meredakan nyeri dengan mengurangi ketegangan 

danmeningkatkan perasaan sejahtera, meningkatkan aliran darah di daerah 

persendian. Dari hasil penelitian Adegoke dan Gbeminiyi (2004) terapi  

handuk es efektif menurunkan nyeri, meningkatnya ROM, dan meningkatkan 

fungsional. Baik terapi panas maupun terapi dingin memberikan manfaat 

berupa pengurangan nyeri secara bermakna pada osteoarthritis lutut 

ditunjukkan dengan penurunan nyeri VAS (Chandra, 2001). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh terapi kompres panas terhadap pengurangan nyeri 

pada osteoarthritis sendi lutut? 

2. Apakah ada pengaruh terapi kompres dingin terhadap pengurangan nyeri 

pada osteoarthritis sendi lutut? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh kompres panas dengan kompres dingin 

terhadap pengurangan nyeri pada osteoarthritis sendi lutut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh kompres panas terhadap 

pengurangan nyeri pada osteoarthritis sendi lutut. 

2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh kompres dingin terhadap 

pengurangan nyeri pada osteoarthritis sendi lutut. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh kompres panas dengan kompres 
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dingin terhadap pengurangan nyeri pada osteoarthritis sendi lutut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam proposal ini:  

1. Bagi Penulis 

Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam memberikan dan 

menyusun penelitian. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan atau menyebarluaskan informasi tentang peran 

fisioterapi pada kondisi osteoarthritis sendi lutut khususnya kepada para 

pembaca dan masyarakat umum. 

3. Bagi Pendidikan (fisioterapi) 

Dapat memberikan masukan, wawasan, dan pemahaman fisioterapi 

tentang pemberian kompres panas dan kompres dingin terhadap penurunan 

nyeri pada kondisi osteoarthritis sendi lutut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


