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ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Operasi penggantian sendi lutut yang disebut (Total Knee Replacement atau 
TKR) adalah operasi ortopedik yang cukup rumit, tetapi semakin banyak dilakukan. Penderita 
yang mengalami kerusakan pada tulang sendi (seperti osteoarthtritis) kini dapat diatasi dengan 
Total Knee Replacement. Bahkan sejak tahun 2000, salah satu rumah-sakit di Indonesia, telah 
melakukan operasi Total Knee Replacement terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Perbandingan 
lutut sebelum dioperasi dengan lutut sesudah dioperasi Total Knee Replacement biasanya 
dilakukan pada penderita osteoarthritis berat. Sebagian besar pasien yang mendapatkan lutut 
artifisial berusia di atas 50 tahun, tetapi bukan tidak mungkin ada penderita yang usianya lebih 
muda karena mengalami kasus khusus. 

Tujuan : untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam pengurangan nyeri, meningkatkan 
kekuatan otot, menambah lingkup gerak sendi dan mengurangi spasme dengan menggunakan 
modalitas terapi latihan seperti straching exercise, active resisted exercise, resisted active 
movement dengan quadriceps bench dan hold rilex. 

Hasil : setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya pengurangan nyeri 
gerak dan nyeri tekan, sedangkan nyeri diam tetap, lingkup gerak sendi belum ada perubahan, 
kekuatan otot fleksor hip semakin meningkat, ekstensor hip meningkat, fleksor knee juga 
meningkat. 

Kesimpulan : Dengan modalitas terapi latihan pada kondisi Pasca Total Knee Replacement 
Sinistra dapat mengurangi rasa nyeri, meningkatkan kekuatan otot, menambah lingkup gerak 
sendi dan mengurangi spasme. 

Kata Kunci : Pasca Total Knee Replacemant Sinistra, streching exercise, active resisted 
exercise, resisted active movement dengan quadriceps bench dan hold rilex. 

 



PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF PASCA TOTAL KNEE REPLACEMANT 
CONDITION WITH MODALITAS PRACTICE THERAPY IN RSAL. RAMELAN 

SURABAYA 
(Eko Wijanto, 2013, 58 pages) 

 
ABSTRAK 

 
Background: knee joint replacement surgery is called (Total Knee Replacement or TKR) is an 
orthopedic surgery is quite complicated, but more and more do. Patients who suffered damage to 
the joints (like osteoarthtritis) can now be overcome with Total Knee Replacement. Even since 
2000, one of the hospitals in Indonesia, had surgery Total Knee Replacement highest in 
Southeast Asia. Comparison with the knee before knee surgery after surgery 
Total knee replacement is usually performed in patients with severe osteoarthritis. The majority 
of patients receiving artificial knees are over 50 years old, but it is not impossible that there are 
younger people because of a special case. 
Purpose: to determine the implementation of physiotherapy in reducing pain, improving muscle 
strength, increase range of motion and reduces spasm using exercise therapy modalities such as 
straching exercise, active exercise resisted, resisted active movement with quadriceps bench and 
hold rilex. 
Results: After treatment for six times did showed a reduction in pain and tenderness of motion, 
while the remain silent pain, range of motion has been no change, hip flexor muscle strength 
increases, increased hip extensor, knee flexors also increased. 
Conclusion: With the modality of exercise therapy on condition of Post Total Knee 
Replacement Sinistra can reduce pain, improve muscle strength, increase range of motion and 
reduces spasms. 
Keywords: Post Total Knee Replacemant Sinistra, stretching exercise, active exercise resisted, 
resisted active movement with quadriceps bench and hold rilex. 



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 

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. 

 

B. Tujuan Penulisan 

Mengetahui manfaat terapi latihan berupa menambah kekuatan otot, dapat 

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

 

C. 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. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

1. Total Knee Replacement 

a. Definisi 

Operasi penggantian sendi lutut yang disebut (Total Knee Replacement 

atau TKR) adalah operasi ortopedik yang cukup rumit, tetapi semakin banyak 

dilakukan. Penderita yang mengalami kerusakan pada tulang sendi (seperti 

osteoarthtritis) kini dapat diatasi dengan Total Knee Replacement. (Pusphyta: 

2010) 

Arthroplasty berarti membentuk kembali dari sendi. Arthroplasty biasanya 

diartikan penggantian lutut. Penggantian lutut total adalah sedikit dari 

ungkapan karena lutut tidak sepenuhnya diganti namun hanya dilapisi 

kembali. Jika lutut Anda rusak berat oleh arthritis atau cedera, mungkin akan 

sulit bagi Anda untuk melakukan kegiatan sederhana seperti berjalan atau naik 

tangga. Bahkan akan mulai terasa sakit saat duduk atau berbaring.                                                                

Jika obat, mengubah tingkat aktivitas Anda dan menggunakan dukungan 

berjalan tidak lagi membantu, Anda mungkin ingin mempertimbangkan 

operasi penggantian lutut total. 

b. Anatomi sendi lutut 

Sendi lutut dibentuk oleh epiphysis distalis tulang femur, epiphysis proxsimal, 

tulang tibia dan tulang patella, serta mempunyai beberapa sendi yang 

terbentuk dari tulang yang berhubungan, yaitu antar tulang femur dan patella 

disebut articulatio patella femoral, antara tulang tibia dengan tulang  femur  

disebut  articulatio tibio femoral dan antara tulang tibia  dengan tulang  fibula 

proximal disebut  articulatio tibio fibular proxsimal (De Wolf, 1996). 

Anatomi sendi lutut terdiri dari: 



1) Tulang pembentuk sendi lutut antara lain: 

a) Tulang Femur 

Merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar di dalam tulang 

kerangka pada bagian pangkal yang berhubungan dengan acetabulum 

membentuk kepala sendi yang disebut caput femoris. Di sebelah  atas 

dan bawah dari columna femoris  terdapat  taju yang disebut 

trochantor mayor dan trochantor minor, di bagian ujung membentuk 

persendian lutut, terdapat dua buah tonjolan yang disebut condylus 

medialis dan condylus lateralis, di antara kedua condylus ini terdapat 

lekukan tempat letaknya tulang tempurung lutut (patella) yang disebut 

dengan fosa condylus (Syaifuddin, 1997). 

b) Tulang Tibia 

Tulang tibia bentuknya lebih kecil, pada bagian pangkal melekat pada 

os fibula, pada bagian ujung membentuk persendian dengan tulang 

pangkal kaki dan terdapat taju yang disebut os maleolus medialis. 

(Syaifuddin, 1997). 

c) Tulang Fibula 

Merupakan tulang pipa yang terbesar sesudah tulang paha yang 

membentuk persendian lutut dengan os femur pada bagian ujungnya 

terdapat tonjolan yang disebut os maleolus lateralis atau mata kaki 

luar. (Syaifuddin, 1997). 

d) Tulang Patella 

Pada gerakan fleksi dan ekstensi patella akan bergerak pada tulang 

femur. Jarak patella dengan tibia saat terjadi gerakan adalah tetap dan 

yang berubah hanya jarak patella dengan femur. Fungsi patella di 

samping sebagai perekatan otot-otot atau tendon adalah sebagai 

pengungkit sendi lutut. Pada posisi flexi lutut 90 derajat kedudukan 

patella di antara kedua condylus femur dan saat extensi maka patella 

terletak pada permukaan anterior femur (Syaifuddin, 1997). 



c. Patologi 

Sendi lutut adalah sendi engsel yang terutama terdiri dari penyatuan 

dua tulang: tulang panjang paha (femur) dan tulang kering (tibia). Antara 

ujung tulang 2 putaran cakram yang terbuat dari tulang rawan yang disebut 

medial (dalam) dan lateral (luar) meniskus. Tulang rawan artikular juga 

melapisi permukaan sendi. (Triwibowo I, 2012) 

Menurut (De Wolf, 1994) selama hidup kaki kita diberi beban yang 

sangat berat. Sering kali kelainan-kelainan dengan segera menyulitkan 

berjalan apalagi berlari. Dibandingkan dengan pergelangan tangan, maka 

pergelangan kaki dan kaki mempunyai banyak kesamaan, akan tetapi 

perbedaan yang penting adalah masalah pembebanan pada pergelangan kaki 

dan kaki. 

d. Problematika 

 Menurut  (Aplay: 1995) Gejala-gelaja yang sering muncul pada 

penderita Total Knee Replacemant antara lain: 

1) Nyeri 

Nyeri adalah gejala lutut yang paling sering ditemukan. Pada penyakit 

radang atau kelainan degeneratif nyeri biasanya tersebar, tetapi pada 

kelainan mekanis dan terutama setelah cedera, nyeri sering bersifat 

lokal-pasien dapat, dan harus, menunjukkan tempat nyerinya. 

2) Kekakuan 

Kekakuan juga sering ditemukan, seperti halnya nyeri, dan dapat 

mengakibatkan pincang. 

3) Demormitas (kaki pengkar atau kaki bengkok) 

Demormitas (kaki pengkar atau kaki bengkok) sering ditemukan tetapi, 

demormitas itu sendiri jarang mengganggu. Demormitas unilateral, 

terutama kalau progresif, lebih bermakna. 



4) Pembengkaan 

Pembengkaan dapat bersifat lokal atau tersebar. Kalau ada suatu cedera, 

penting untuk ditanyakan apakah pembengkaan muncul dengan segera 

menunjukkan hemartrosis atau setelah beberapa jam (ciri khas suatu 

meniscus yang robek). 

5) Penguncian 

Penguncian adalah suatu istilah yang berarti ganda: pasien sering 

menggunakannya untuk menjelaskan kekakuannya. Tetapi, dalam istilah 

klinik berarti bahwa lutut secara mendadak tidak dapat diluruskan 

sepenuhnya, meskipun fleksi masih dapat dilakukan. Hal ini terjadi bila 

maniskus yang robek terperangkap di antara permukaan articular. 

Dengan memutar-mutarkan lutut, pasien dapat membuka kuncinya; 

pembukaan kunci yang mendadak merupakan bukti handal bahwa 

sebelumnya sesuatu yang dapat bergerak telah menghalangi eksistensi 

penuh. 

6) Pemberian Jalan 

Pemberian jalan juga menunjukkan suatu kelainan mekanis, meskipun 

kelainan ini dapat terjadi akibat kelemahan otot; bila kelainan ini terjadi 

terutama saat naik tangga, sendi patelofemoral harus dikurangi. 

Ketidakstabilan yang cukup menyebabkan pasien jatuh adalah petunjuk 

untuk dislokasi patela. 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

 

Pasien bernama Ny. Nurhayati, umur 48 tahun, jenis kelamin: wanita, agama: 

islam, pekerjaan: PNS, dan alamat: wiyung Kramat Gg2 Surabaya dengan diagnosa 

pasca operasi total knee replacement sinistra. Pasien mengeluhkan pasien merasakan 

nyeri dan terasa berat saat jalan pada kaki sebelah kiri. Dari pemeriksaan tersebut 

terdapat nyeri tekan pada samping incise operasi. Parameter yang di gunakan antara lain 

evaluasi nyeri dengan VDS, evaluasi LGS dengan goniometer, evaluasi kekuatan otot dengan 

MMT dan evaluasi kemampuan dasar dengan SKALA JETTE. Pasien masih kesulitan 

menggerakkan kaki kirinya kearah fleksi, karena nyeri yang timbul saat di gerakkan, selain 

itu pasien kesulitan dalam aktivitas fungsionalnya, seperti jongkok ke berdiri, jalan 15 meter, 

dan naik turun tangga 3 trap. Adanya rasa nyeri tekan pada incise operasi akibat pasca 

opersi total knee replacement sinistra, adanya nyeri gerak fleksi knee, dan adanya 

keterbatasan lingkup gerak sendi saat fleksi knee dan kelemahan kekuatan pada kaki 

kirinya. Dalam kasus ini penatalaksanaan yang diberikan yaitu dengan terapi latihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

EVALUASI DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL 

1. Hasil Evaluasi Nyeri 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri gerak 7 6 6 5 4 3 

Nyeri tekan 4 4 3 3 2 2 

Nyeri diam 1 1 1 1 1 1 

 

2. Hasil Evaluasi Lingkup Gerak Sendi 

Gerak pada knee Aktif Pasif 

T1 S : 0°- 0°- 95° S : 0°- 0°- 97° 

T2 S : 0°- 0°- 95° S : 0°- 0°- 97° 

T3 S : 0°- 0°- 95° S : 0°- 0°- 97° 

T4 S : 0°- 0°- 95° S : 0°- 0°- 97° 

T5 S : 0°- 0°- 95° S : 0°- 0°- 97° 

T6 S : 0°- 0°- 95° S : 0°- 0°- 97° 

 

 

 



3. Hasil Evaluasi Pengukuran Kekuatan Otot 

Otot penggerak T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksor hip 
4 4 4 4 5 5 

Ekstensor hip 4 4 4 4 5 5 

Fleksor knee 2 2 2 3 3 4 

Ekstensor knee 4 4 4 4 5 5 

 

4. Kemampuan Fungsional dengan Skala Jette 

a. Bangkit dari duduk 

Hasil Evaluasi Bangkit dari Duduk 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri 4 3 3 2 2 1 

Kesulitan 4 4 3 3 2 1 

Ketergantungan 4 4 3 3 2 1 

 

b. Jalan 15 menit 

Hasil Evaluasi Jalan 15 menit 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri 4 3 3 2 2 1 

Kesulitan 4 4 4 3 3 2 

Ketergantungan 4 4 4 3 3 1 

 



c. Naik tangga 3 trap 

Hasil Evaluasi Naik tangga 3 trap 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri 4 3 3 2 2 1 

Kesulitan 5 5 4 4 3 2 

Ketergantungan 4 4 3 3 2 1 

 

B. PEMBAHASAN 

 

Total Knee Replacement adalah tindakan operasi ortopedi dengan berbagai 

banyak penyebab antara lain trauma langsung, tumor osteoarthritis berat dan lain-

lain. Dalam kasus yang penulis terapi ini atas nama Ny. Nurhayati dengan keluhan 

pasien merasakan nyeri dan terasa berat saat jalan pada kaki sebelah kiri. Penulis 

memberi tindakan  terapi dengan modalitas terapi latihan berupa: 

1. Streaching 

Posisi pasien tidur terlentang, terapis disampingnya, kemudian terapis memegang 

telapak kakinya dan menggerakan keatas dan kebawah. Tindakan ini berfungsi 

untuk mengulurkan otot-otot yang kaku, pengurangan nyeri dan memperlancar 

sirkulasi darah.  

2. Hold Relax 

Hold Relax merupakan metode untuk memajukan atau mempercepat respon dari 

mekanisme neuromuscular melalui rangsangan pada propioseptor. Dalam 

pelaksanaan teknik hold relax sebelum otot antagonis dilakukan penguluran, otot 



antagonis dikontraksikan secara isometris melawan tahanan dari terapis ke arah 

agonis kemudian disusul dengan rileksasi dari otot tersebut. Hold relax 

bermanfaat untuk rileksasi otot-otot dan menambah LGS serta dapat untuk 

mengurangi nyeri. (Kisner dan Colby, 2007). 

3. Active Resisted 

Active Resisted yaitu gerak aktif dengan tahanan dari luar terhadap gerakan yang 

dilakukan oleh pasien. Tahanan dapat berasal dari terapis, pegas maupun dari 

pasien itu sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan otot adalah 

dengan meningkatkan tahanan secara bertahap. (Kisner dan Colby, 2007). 

4. Quadricep Bench 

Posisi pasien duduk ongkang-ongkang, kemudian terapis menyiapkan alat 

tersebut dan memberi beban sesuai kemampuan pasien dengan menggunakan 

diagram holten. Pengulangan sesuai apa yang tercatat menggunakan diagram 

tersebut. Tindakan ini berfungsi untuk menambah kekuatan otot. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. KESIMPULAN 

Pasien atas nama Ny. Nurahayati umur 48 th dengan Penatalaksanaan Fisioterapi 

Pada Kondisi Pasca Operasi Total Knee Replacemant Sinistra dengan Modalitas 

Terapi Latihan setelah mendapatkan terapi dengan modalitas terapi latihan didapatkan 

hasil sebagai berikut:  

1. Setalah mendapatkan 6x terapi nyeri gerak berkurang dan nyeri tekan berkurang, 

sedangkan nyeri diam tetap. 

2. Setalah mendapatkan 6x terapi untuk lingkup gerak sendi belum ada perubahan. 

3. Setelah mendapatkan 6x terapi kekuatan otot fleksor hip semakin meningkat, 

ekstensor hip meningkat, fleksor knee mejuga meningkat. 
 

B. SARAN 

Saran merupakan suatu anjuran kepada pasien mengenai apa yang harus 

dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan selama di rumah. Saran ini meliputi: 

1. Pasien disarankan untuk sering latihan yang penah diajarkan oleh terapis. 

2. Pasien disarankan untuk mengurangi jalan yang bertangga. 

3. Sebelum latihan mandiri pasien disarankan untuk mengompres dengan air 

hangat. 

4. Pasien disarankan tidak menggunakan WC jongkok. 
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