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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam pembanguan 

nasional, telah di wujudkan dengan hasil yang positif dalam berbagai bidang, 

seperti adanya kemajuan ekonomi, perbaikan lingkungan hidup, kemajuan 

ilmu pengetahuan, dan teknologi, terutama pada bidang kesehatan dan ilmu 

kedokteran sehingga dapat memperbaiki kualitas kesehatan para penduduk 

dan memperbaiki umur harapan hidup manusia Indonesia. Osteoarthritis 

adalah suatu kelainan muskuloskeletal yang paling sering dijumpai di dunia 

dan merupakan penyebab utama impairment dan disabilitas. Osteoarthritis 

(OA) lutut merupakan penyakit sendi degeneratif yang paling banyak 

ditemukan dibandingkan OA sendi lainnya, biasanya dijumpai pada usia 

diatas 50 tahun. Pada laki-laki maupun wanita sama-sama dapat terkena 

penyakit ini, namun jika terjadi sebelum umur 45 tahun biasanya terjadi pada 

laki-laki, tetapi setelah 45 tahun, lebih banyak terjadi pada wanita dengan 

perbandingan 4:1 (Felson, 1987).  

Menurut WHO, 2014 Osteoarthritis merupakan penyakit sendi 

degeneratif, terutama mempengaruhi tulang rawan artikular. Hal ini terkait 

dengan penuaan dan kemungkinan besar akan mempengaruhi sendi yang 

terus-menerus yang mengalami penekanan sepanjang tahun termasuk lutut, 

pinggul, jari, dan daerah tulang belakang bagian bawah. Osteoarthrtitis sudah 
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menjadi salah satu dari sepuluh penyakit terbanyak yang melumpuhkan di 

negara-negara maju. Pada petani memiliki risiko 4-5 kali terkena 

osteoarthritis apabila sudah 1-9 tahun menjadi petani, sedangkan pada petani 

yang memiliki risiko 9 kali terkena osteoarthritis apabila 10 tahun sudah 

menjalani sebagai petani. Diperkirakan diseluruh dunia bahwa 9,6% pria dan 

18% wanita berusia di atas 60 tahun memiliki gejala osteoarthritis. 80% dari 

mereka yang terkena osteoarthritis biasanya mengalami keterbatasan gerak. 

Dan 25%dari mereka yuang terkena osteoarthritis biasanya tidak dapat 

melakukan kegiatan sehari-hari.  

Penurunan aktivitas fungsional lutut merupakan akibat dari timbulnya 

nyeri pada OA lutut, terutama saat melakukan aktivitas atau ada pembebanan 

pada sendi yang terkena. Akibat  keluhan nyeri pasien akan aktivitasnya. 

Pembatasan aktivitas ini lama kelamaan akan menimbulkan problem 

rehabilitasi seperti gangguan fleksibilitas, gangguan stabilitas, pengurangan 

massa otot (atrofi), penurunan kekuatan dan ketahanan otot-otot lokal seperti 

Quadriseps dan hamstring, dimana kedua otot ini sangat penting pada 

sebagian besar aktivitas fungsional yang melibatkan anggota  gerak bawah 

seperti mendaki, melompat, bangkit dari posisi duduk, berjalan, naik dan 

turun tangga dan dalam waktu  lama akan menimbulkan situasi handicap 

(Kalim, 2004). Penurunan  kemampuan  muskuloskeletal  dapat  menurunkan 

aktivitas fisik (physical activity) dan latihan (exercise), sehingga akan 

mempengaruhi lansia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari 

(activity daily atau ADL) (Wold, 1999). Aktivitas fisik pada lansia terdiri self 



3 
 

 
 

care (pemeliharaan diri), work, leisure, pleassure, sport dan hobby. 

Penurunan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari (activity daily atau ADL) 

akan mempengaruhi Quality of Life Lansia. 

Tindakan Fisioterapi untuk mengatasi keluhan nyeri biasanya pasien 

diberikan Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), Short Wave 

Diathermy (SWD), Infrared (IR), Ultrasound, Thermoterapi dan Terapi 

latihan salah satunya dengan manual terapi (Jamtvedt et al, 2008). Manual 

terapi adalah tindakan fisioterapi yang membutuhkan skill dan tehnik yang 

spesifik dalam mobilisasi sendi. Manual terapi digunakan untuk mengurangi 

nyeri, meningkatkan gerak sendi, mengurangi pembengkakan dan 

meningkatkan fleksibilitas jaringan. Pemberian manual terapi bisa diberikan 

dengan hold relax, free active movement dan manual traksi. Salah satu teknik 

manual terapi yang digunakan pada peningkatan aktivitas fungsional yaitu 

dengan penambahan manual traksi. Oleh karena OA lutut merupakan 

penyakit degeneratif, maka tidak bisa di sembuhkan dan proses degeneratif 

akan berlangsung terus sesuai dengan pertambahan usia. 

Traksi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani disfungsi 

sendi seperti kekakuan, hipomobilitas sendi reversibel dan nyeri. Traksi 

merupakan gerakan pasif yang dapat 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 vaskuler di kartilago 
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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 dam 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). 

Berdasarkan masalah dan definisi di atas, fisioterapi sebagai tenaga kerja 

profesional kesehatan mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang tinggi 

untuk mencegah, mengembangkan, mengembalikan dan mengobati gerak dan 

fungsi seseorang. Adapun peran fisioterapi yang bisa dilakukan untuk 

mengurangi nyeri yang memiliki hubungan timbal balik terhadap aktivitas 

fungsional pada kasus osteoarthritis adalah dengan teknik mobilisasi sendi 

traksi. Manual terapi traksi melibatkan adanya perengangan jaringan lunak di 

sekitar sendi untuk meningkatkan mobilitas (Joghataei, 2004) oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh manual 

terapi traksi terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada oesteoarthritis 

lutut”.   

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh manual terapi traksi terhadap peningkatan aktivitas      

fungsional pada oesteoarthritis lutut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

manual terapi traksi terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada 

osteoarthritis lutut. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti tentang permasalahan yang terjadi pada 

kasus osteoarthritis dan pengaruh manual traksi terhadap peningkatan 

aktivitas fungsional pada osteoarthritis lutut. 

2. Bagi Pendidikan 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

ilmiah dalam kasus oesteoarthritis, kemudian informasi ilmiah ini diharapkan 

dapat menambah pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang 

pengaruh manual terapi traksi terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada 

osteoarthritis lutut. 

3. Bagi Institusi Pelayanan 

a. Membantu memberikan referensi dan bahan perbandingan dalam 

kegiatan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan. 

b. Memberikan sudut pandang kepada fisioterapi dalam menganalisis 

tentang hubungan manual terapi traksi dengan peningkatan aktivitas 

fungsional pada osteoarthritis lutut. 
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4. Bagi Masayarakat 

Adapun secara umum di masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk : 

a. Mendapat pandangan tentang manfaat traksi. 

b. Membantu memberikan penjelasan hubungan manual terapi traksi 

dengan peningkatan aktivitas fungsional pada osteoarthritis lutut. 
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