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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya pembangunan di bidang industri yang sangat maju yang 

diiringi dengan kemajuan yang pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi 

menyebabkan masyarakat untuk berpikir praktis. Misalnya ketika hendak bepergian 

masyarakat tidak lagi berjalan kaki tetapi lebih memilih untuk mengendarai sepeda 

motor maupun mobil. Dengan adanya kemudahan transportasi ini tentu masyarakat 

lebih merasa nyaman serta lebih efektif dan efisien. Namun di samping adanya 

keuntungan seperti di atas adanya kemudahan transportasi juga menimbulkan 

kerugian salah satunya adalah terjadinya sifat malas berjalan, terlebih pada dewasa 

muda, dan bahkan anak-anak, seperti halnya pada orang tua. Sehingga, terdapat 

hubungan yang kuat antara osteoartritis primer dengan gaya hidup masyarakat 

sekarang. Presentasi orang yang memiliki osteoartritis pada 1 atau beberapa sendi 

meningkat dari dibawah 5% dari orang-orang dengan usia antara 15-44 tahun menjadi 

25%-30% pada orang-orang dengan usia 45-64 tahun, dan 60%-90% pada usia diatas 

65 tahun. Selain hubungan erat ini, terdapat pandangan yang luas bahwa osteoartritis 

terjadi akibat proses wear & tear yang normal dan  pada orang-orang dengan usia 

diatas 65 tahun, hubungan antara penggunaan sendi, penuaan, dan degenerasi sendi 

masih sulit dijelaskan. Terlebih lagi, penggunaan sendi selama hidup tidak terbukti 
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menyebabkan regenerasi. Sehingga, osteoartritis bukan merupakan akibat sederhana 

dari penggunaan sendi. Meskipun akhiran-itis menunjukkan bahwa osteoartritis 

merupakan suatu penyakit inflamasi dan ada beberapa bukti sering terjadi sinovitis, 

inflamasi bukan merupakan komponen utama dari kelainan yang terjadi pada pasien. 

Sebagian kecil dilakukan pembedahan, seperti Arthroplasty yaitu permukaan sendi 

yang arthritis dipindahkan, dan permukaan sendi yang baru ditanam. Permukaan 

penunjang biasanya terbuat dari logam yang berada dalam high-density polyethylene, 

salah satunya adalah Total Knee Replacement. 

Adapun penanganan-penanganan pasien pada kasus Total Knee Replacement 

dapat dilihat dari keluhan yang terjadi. Pada pasien yang mengalami keluhan 

kelemahan otot dan fungsi kurang, Modalitas yang digunakan oleh fisioterapi untuk 

penanganan kasus pasca operasi pada Total Knee Replacement adalah terapi latihan 

seperti (straching, hold relax, aktif resisted,  static bicyle, quadricep bench). Terapi 

latihan dapat bermanfaat dalam mengurangi rasa nyeri, mengurangi adanya 

pembengkakan atau oedem pada daerah di sekitar area yang diganti, dengan 

berkurangnya oedem maka rasa nyeri juga akan berkurang, dapat memelihara atau 

menambah lingkup gerak sendi pada lutut, meningkatkan kekuatan otot yang 

disebabkan karena oedem dan nyeri serta melatih aktifitas jalan sehingga diharapkan 

pasien dapat beraktivitas seperti semula. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana terapi latihan berupa Straching untuk penguluran otot, Hold Relax 

untuk mengurangi nyeri, Aktif Resisted untuk menambah kekuatan otot, Quadricep 

Bench menambah kekuatan otot dan mempersiapkan untuk berjalan? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Mengetahui manfaat terapi latihan berupa menambah kekuatan otot, dapat 

mengurangi nyeri, menambah luas gerak sendi dan mempersiapkan untuk jalan. 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Untuk Pasien 

Dapat mengatasi permasalahan yang timbul pada penderita Total Knee 

Replacement Sinistra. 

2. Untuk Penulis 

Dapat menambah pengetahuan  dan memperluas wawasan menganai hal-

hal yang berhubungan dengan penatalaksanaan Fisioterapi pada kasus pasca 

operasi Total Knee Replacemant Sinistra 

3. Untuk masyarakat 

Dapat menyebar luaskan dan memberikan informasi kepada pembaca atau 

pun masyarakat tentang peran fisioterapi pada kasus pasca operasi Total Knee 

Replacement. 


