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ABSTRAK 
Latar Belakang : Osteoarthritis (OA) disebut juga penyakit sendi degeneratif 
atau arthritis hipertropy. Penyakit ini merupakan kerusakan tulang rawan sendi 
yang berkembang lambat dan berhubungan dengan orang usia lanjut. Tanda klinis 
osteoarthritis pada lutut sangat komplek. Dengan gejala klinis: nyeri, sakit pada 
saat posisi lutut dalam keadaan semifleksi, naik turun tangga, mengangkat beban, 
berjalan jarak jauh. Permasalahan atau gejala klinik osteoarthritis paling sering 
adalah nyeri pada lutut. Dengan adanya keluhan klinis tersebut dapat 
mempengaruhi fungsi lutut responden dan dapat menimbulkan 
permasalahan/gangguan saat beraktivitas. Penatalaksanaan fisioterapi yang 
digunakan untuk mengurangi tanda gejala klinis akibat OA lutut adalah dengan 
modalitas manual therapy traction 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manual 
therapy traction terhadap penurunan nyeri osteoarthritis lutut. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental, 
dengan pendekatan one group pretest-posttest design. Jumlah sampel pada 
penelitian ini 20 sampel, cara pengambilan sampel menggunakan metode 
Purposive Sampling yaitu memasukan setiap pasien yang memenuhi kriteria 
inklusi dan eksklusi. 
Hasil Penelitian : Data yang diperoleh berdistribusi tidak normal, uji statistic 
menggunakan uji Wilcoxon test. Hasil uji Wilcoxon test terdapat perubahan yang 
signifikan dengan perolehan nilai p = 0.000 ( <0.05 ). Pada hasil uji Wilcoxon test 
derajat nyeri diam didapat nilai p = 0.000 ( <0.05 ). Uji statistik Wilcoxon test 
derajat nyeri tekan didapat nilai p = 0.000 ( <0.05 ). Uji statistic Wilcoxon test 
derajat nyeri gerak didapat nilai p = 0.000 ( <0.05 ). 
Kesimpulan : Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan ada pengaruh manual 
terapi traksi terhadap penurunan nyeri osteoarthritis lutut. Semoga penelitian ini 
dapat berlanjut dan dapat berguna bagi peneliti, tenaga medis maupun masyarakat 
umum. 
Kata Kunci : Osteoarthritis, Manual Therapy Traction 



PENDAHULUAN 

Dewasa ini banyaknya insiden penyakit yang menyerang pada usia tua, 

yang salah satunya  adalah Osteoarthritis (OA) dimana Osteoarthritis merupakan 

tipe dari arthritis yang disebabkan oleh kerusakan atau penguraian dan akhirnya 

kehilangan tulang muda (cartilage) dari satu atau lebih sendi-sendi. Osteoarthritis 

juga dikenal sebagai degenerative arthritis, diantara lebih dari 100 tipe-tipe yang 

berbeda dari kondisi-kondisi arthritis, osteoarthritis adalah yang paling umum, 

mempengaruhi lebih dari 2orang-orang di Amerika (Nasir, 2012).  

        Di seluruh dunia, diperkirakan 9,6% pria dan 18% wanita berumur 60 

tahun keatas terkena OA. Insidens OA pada umur kurang dari 20 tahun sekitar 

10% dan meningkat lebih dari 80% pada umur lebih dari 55 tahun. Angka 

kejadian OA di Indonesia cukup besar oleh karena itu, OA mempunyai pengaruh 

yang besar pada bidang sosial dan ekonomi. Diperkirakan, sekitar satu hingga dua 

juta penduduk Indonesia mengalami disabilitas karena OA tersebut. Oleh karena 

itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana gejala, upaya 

pencegahan serta pengobatan OA sehingga penyakit degeneratif ini dapat 

dihindari sedini mungkin (Englund, 2004). 

 Osteoarthritis terutama mengenai mereka di usia pertengahan dan lanjut, 

serta akan menjadi masalah kesehatan penting di masyarakat seiring dengan 

bertambahnya usia harapan hidup. WHO memperkirakan 10% dari penduduk 

berusia lebih dari 50 tahun terserang penyakit ini, sedangkan pada penduduk 

Amerika Serikat berumur 25 sampai 75 tahun diperkirakan 12,1% mempunyai 

tanda dan gejala klinik OA (WHO,2003). 



 Nyeri merupakan keluhan yang paling sering dirasakan oleh penderita OA. 

Nyeri umum adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan dan respon 

emosional terhadap suatu rangsangan yang berhubungan dengan kerusakan 

jaringan yang potensial atau akut dan berlangsung kurang dari 3 bulan (Klippel, 

2001). Oleh karena itu akibat dari timbulnya nyeri OA pada sendi lutut lama 

kelamaan akan menimbulkan berbagai problem rehabilitasi seperti penurunan 

kekuatan otot, gangguan fleksibiltas, gangguan stabilitas, pengurangan masa otot 

(atropi). Penurunan kemampuan musculoskeletal dapat menurunkan aktivitas fisik 

(physical activity) dan latihan (exercise), sehingga akan mempengaruhi lansia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari (aktivity daily living). Aktivitas fisik pada 

lansia terdiri dari self care (pemeliharaan diri), work, leisure, pleassure,  sport dan 

hobby (Word, 1999). 

Banyak modalitas fisioterapi yang dapat digunakan untuk menangani OA 

lutut salah satunya adalah Manual therapy. Manual therapy merupakan tindakan 

fisioterapi yang membutuhkan skill dan tehnik yang spesifik dalam mobilisasi 

sendi (Maitland, 2005). Salah satu intervensi yang digunakan dalam 

menanganinya adalah Traksi. Adapun tujuan utama dari pemberian Traksi pada 

penderita OA lutut adalah mengurangi nyeri dan memperbaiki luas gerak sendi. 

Traksi adalah suatu tehnik yang digunakan untuk menangani disfungsi sendi 

seperti kekakuan, hipomobilitas sendi yang reversible dan nyeri. Traksi 

merupakan gerakan pasif yang dilakukan oleh fisioterapi pada kecepatan yang 

lambat sehingga pasien dapat menghentikan gerakannya. Gerakan traksi yang 

didasari oleh gerak arthrokinematika (Brodeur, 1995). Pemberian traksi bisa 



menstimulasi aktivitas biologis dengan pengaliran cairan sinovial yang dapat 

membawa nutrisi pada bagian avaskuler di kartilago sendi pada permukaan sendi 

dan fibrokartilago sendi. Gerakan yang berulang-ulang pada gerakan traksi akan 

memperbaiki mikrosirkulasi dan cairan yang keluar akan banyak sehingga kadar 

air dan matrik di jaringan dapat meningkat dan jaringan semakin elastis. Selain itu 

unsur gerak traksi hampir sama dengan gerak fisiologis dari sendi lutut pada 

gerakan fleksi sehingga dapat menambah dan mempertahankan elastisitas dari 

kapsul, ligamen, dan juga otot (Negara, 2013). 

Maka dari itu fisioterapi sebagai tenaga profesional kesehatan mempunyai 

kemampuan dan keterampilan yang tinggi untuk mengembangkan, mencegah, 

mengobati dan mengembalikan gerak serta fungsi seseorang, adapun peran 

fisioterapi yang akan dilakukan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Manual Therapy Traction Terhadap Penurunan 

nyeri Osteoarthritis Lutut” 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah ada Pengaruh Manual Therapy 

Traction  Terhadap Penurunan nyeri Osteoarthritis Lutut. Semoga penelitian ini, 

dapat berguna bagi peneliti, tenaga peneliti, tenaga medis ataupun masyarakat 

umum. 

TUJUAN 

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Manual 

Therapy Traction Terhadap Penurunan Nyeri Osteoarthritis Lutut. 



METODE 

Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 24-30 maret 2014 di posyandu 

lansia wreda mulia jatirejo miricinde wonogiri terhadap 20 subjek dengan 

karakteristik osteoarthritis lutut sesuai dengan kriteia penelitian. Jenis penelitian 

yang dilakukan adalah pre eksperimental. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan skala VAS. Pengukuran awal (pre test) dilakukan sebelum 

diberikan terapi. Pengukuran akhir (post test) dilakukan sesudah diberikan terapi. 

Nyeri Osteoarthritis yang diukur yaitu nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak. 

Sebelum melakukan pengisian pengukuran, subyek diberikan penjelasan tentang 

cara pengukuran dan diberi instruksi untuk melingkari angka yang tertera pada 

garis VAS tersebut sesuai dengan nyeri gerak yang dirasakan. Sistem penilaian 

VAS dihitung sesuai pada angka yang dilingkari oleh subyek. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil pengujian hipotesis data dengan statistik non parametrik yaitu 

menggunakan Wilxocon Resigned Rank Test. Dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.5 Gambaran Nyeri Responden 

 Nyeri Diam Nyeri Tekan Nyeri Gerak 
  Pre Post  Selisih Pre Post Selisih Pre Post  Selisih 
 Min 0 0 0 1 0 1 3 1 2 
 Max  3 1 2 3 1 2 7 6 1 
Range 3 1 2 2 1 1 4 5 1 
Mean  1,35 0,60 0,75 1,45 0,50 0,95 5,45 3,80 1,65 
SD 0,813 0,503 0,31 0,686 0,513 0,173 1,146 1,281 0,135 
 Sumber: Hasil Olah Data, 2014 



Berdasarkan tabel diatas terlihat perbedaan selisih mean pre test dan post 

test antara nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak. Nyeri gerak mempunyai 

selisih mean lebih besar yaitu 1,65 sedangkan selisih mean yang lebih kecil pada 

nyeri diam yaitu 0,75. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Test Statistik Nyeri Diam 

 Perlakuan  Mean  Z P Keterangan 
Nyeri diam Pre test 

Post test 
1.35 
0.60 

-3.638 0.000 Ha diterima 

Sumber: Hasil Olah Data,2014 

Hasil analisis dengan menggunakan uji Wilxocon diatas menunjukan nilai p: 

0.000 atau nilai p < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga berarti 

ada pengaruh manual therapy traction terhadap penurunan nyeri osteoarthritis 

lutut. 

 Tabel 4.7 Hasil uji test statistic Nyeri Tekan 

 Perlakuan  Mean  Z P Keterangan 
Nyeri tekan Pre test 

Post test 
1.45 
0.50 

-3.755 0.000 Ha diterima 

Sumber: Hasil Olah Data,2014 

Berdasarkan hasil analisis dari uji Wilxocon diatas menunjukan nilai p: 

0.000 atau nilai p < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Yang berarti ada 

pengaruh manual therapy traction terhadap penurunan nyeri osteoarthritis lutut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Test Statistik Nyeri Gerak 

 Perlakuan  Mean  Z P Keterangan 
Nyeri gerak Per test 

Post test 
5.45 
3.80 

-4.072 0.000 Ha diterima 

Sumber: Hasil Olah Data,2014 



Berdasarkan hasil analisis dari uji Wilxocon diatas diperoleh nilai P: 0.000 

atau nilai P < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Yang berarti ada 

pengaruh manual therapy traction terhadap penurunan nyeri  osteoarthritis lutut 

Dari tabel penelitian menunjukan prevalensi pengurangan nyeri gerak 

lebih besar dari pada nyeri diam dan nyeri tekan dengan prevalensi 18 %. Hasil uji 

analisis dari Wilxocon test menunjukan p < 0,05 ada pengaruh manual terapi 

traksi terhadap penurunan nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak pada 

osteoarthritis lutut. Dosis dalam penelitian ini di lakukan selama 7 hari berturut-

turut selama 1 minggu dengan aplikasi manual terapi traksi 6 menit dilakukan 3 

kali pengulangan dengan 2 menit perlakuan 10 detik istirahat. Sesuai dengan 

rujukan penelitian dari Junaidi (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh 

pemberian terapi traksi oscilasi terhadap pengurangan nyeri dan peningkatan 

aktivitas fungsional pada pasien osteoarthritis lutut, mendapatkan hasil bahwa 

traksi oscilasi efektif dalam peningkatan aktivitas fungsional dan pengurangan 

nyeri. Dan Sarah Maher (2010) mengatakan dalam penilitiannya tentang efek 

mobilisasi traksi tibiofemoral pasif knee fleksi dengan keluhan nyeri didapatkan 

bahwa traksi efektif untuk menurunkan nyeri sehingga apabila nyeri berkurang, 

aktivitas sendi lutut meningkat.  

Menurut Penelitian Jansen (2011) mekanisme pengurangan nyeri dengan 

mobilisasi traksi yang ditandai dengan pemberian tarikan pada sendi tibiofemoral 

maka permukaan sendi saling menjauh. Dengan begitu jarak antar sendi yang 

mengalami penyempitan pada kondisi osteoarthritis tibiofemoral joint bisa 

diperlebar sehingga nyeri akibat ujung-ujung saraf sensorik yang tertekan 



disekitar sendi bisa berkurang, apabila tingkat penekanan berkurang maka iritasi 

pada tingkat saraf sensorik akan menurun, impul saraf nociceptor akan menurun, 

dan nyeri bisa berkurang. 

Dari beberapa teori dijelaskan bahwa traksi pada sendi lutut akan 

menghasilkan efek neurofisiologis dan efek mekanis yang akan berpengaruh pada 

penurunan nyeri. Efek neurofisiologis pada penurunan nyeri yaitu terjadinya 

aktifitas inhibisi nyeri atau control nyeri disekitar system syaraf atau melalui 

perubahan sekitar nociceptor (Edmond, 2006). Sedangkan pada efek mekanis, 

pemberian traksi pada sendi lutut akan menstimulasi aktivitas biologi dengan 

pengaliran cairan sinovial yang membawa nutrisi pada bagian avaskuler di 

kartilago sendi pada permukaan sendi dan fibrokartilago sendi. Diketahui bahwa 

manual traksi pada sendi lutut yang dilakukan dalam total waktu 9 menit akan 

menghasilkan efek dari penurunan rasa nyeri pada penderita osteoarthritis lutut 

(Moss, 2006), selain itu gerakan yang berulang-ulang dari manual terapi traksi 

akan meningkatkan mikrosirkulasi dan cairan yang keluar akan lebih banyak 

sehingga kadar air dan matriks pada jaringan meningkat kemudian akan 

membantu menjaga pertukaran zat-zat gizi serta mencegah nyeri (Melianita, 

2010). 

Adanya tarikan yang normal menyebabkan abnormal cross link berubah 

menjadi normal cross link dan akan meningkatkan jarak antara serabut kolagen 

pada jaringan konektif menyebabkan serabut-serabut kolagen membentuk pola 

sejajar, teratur dan saling bersilangan secara bertahap sehingga akan memisahkan 

perlengketan kapsul sendi oleh karena jaringan fibrous (Donatelli, 1991). 



KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dari analisa dan perhitungan uji statistik, dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada Pengaruh Manual Therapy Traction Terhadap Penurunan 

Nyeri Osteoarthritis Lutut. 

Seperti yang telah dibahas pada bab pembahasan maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang Grade pada penderita osteoarthritis agar data-data 

yang didapatkan jauh lebih valid. 

2. Pemeriksaan Rontgen pada penderita osteoarthritis perlu dilakukan. 

3. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa manual therapy traction dapat 

memberikan manfaat dalam menurunkan nyeri pada OA lutut, sehingga 

peneliti mengharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

penggunaan manual therapy traction terhadap penderita osteoarthritis 

dengan waktu yang lebih lama lagi. 
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