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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi osteoarthritis merupakan suatu penyakit degenaratif pada 

persendiaan yang disebabkan oleh beberapa macam faktor. Penyakit ini 

mempunyai karakteristik berupa terjadinya kerusakan pada kartilago 

(tulang rawan sendi). Kartilago merupakan suatu jaringan keras bersifat 

licin yang melingkupi bagian akhir tulang keras didalam persendian. 

Jaringan ini berfungsi sebagai penghalus gerakan antar tulang pada saat 

persendian melakukan aktivitas atau gerakan (Helmi, 2012). 

Usia tua merupakan salah satu faktor risiko terjadi osteoarthritis. 

Hampir semua orang di atas usia 70 tahun mengalami gejala osteoarthritis 

ini, dengan tingkat nyeri yang berbeda-beda. Sebelum usia 55 tahun 

perbandingan osteoarthritis pada pria dan wanita sebanding, namun pada 

usia di atas 55 tahun lebih banyak pada wanita. Faktor risiko lain adalah 

riwayat keluarga dengan osteoarthritis, berat badan berlebih, pekerjaan 

yang membutuhkan jongkok atau berlutut lebih dari 1 jam/ hari. Pekerjaan 

mengangkat barang, naik tangga atau berjalan jauh juga merupakan risiko 

(Hamijoyo, 2014). 

Berdasarkan data Centre for Disease Control and Prevention (2011), 

secara keseluruhan angka kejadian osteoartritis pada usia > 25 tahun 

13,9% dan 33,6% pada usia > 65 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa 
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risiko terjadinya osteoarthritis meningkat seiring dengan meningkatnya 

usia. Selain faktor usia, ternyata jenis kelamin juga merupakan salah satu 

faktor risiko, dimana wanita memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami 

osteoarthritis dibandingkan pria, terutama setelah usia 50 tahun. 

Osteoarthritis menurut lokasinya dapat dibedakan menjadi osteoarthritis 

pada lutut, tangan, dan kaki. Menurut angka kejadiannya yang paling 

banyak terjadi adalah osteoarthritis pada lutut (rata-rata insiden 240 per 

100.000 orang/tahun), tangan (rata-rata insiden 100 per 100.000 

orang/tahun), dan panggul (incidence rate 88 per 100.000 orang/tahun). 

Apabila dikaitkan dengan faktor risiko jenis kelamin, pria memiliki risiko 

45% lebih rendah terkena osteoartritis pada lutut dan 36% lebih rendah 

terhadap osteoartritis pada panggul dibandingkan pada wanita. 

Kerusakan pada osteoarthritis semakin lama akan memburuk, 

sehingga sendi menjadi sukar digerakkan dan pada akhirnya akan terhenti 

pada posisi tertekuk. Pertumbuhan baru dari tulang, tulang rawan dan 

jaringan lainnya bisa menyebabkan membesarnya sendi, dan tulang rawan 

yang kasar menyebabkan terdengarnya suara gemeretak pada saat sendi 

digerakkan (Salma, 2013). Klinis akan menimbulkan rasa nyeri dan 

kekakuan pada sendi sehingga menurunkan Lingkup Gerak Sendi. 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) merupakan luas gerak sendi yang dapat 

dilakukan oleh suatu sendi dan untuk mengetahui besarnya LGS suatu 

sendi dan membandingkannya dengan LGS sendi yang normal 

(Pudjiastuti, 2002). 
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Penurunan LGS disebabkan oleh tidak adanya aktivitas fisik. Untuk 

mempertahankan LGS sendi pada keadaan normal dan otot harus 

digerakkan secara optimal dan teratur. Aktivitas fisik juga dianjurkan 

untuk terapi yang dapat mempertahankan pergerakan sendi dan jaringan 

lunak, yang dapat mempertahankan pergerakan sendi dan jaringan lunak, 

yang akan meminimalkan pembentukan kontraktur.  

Upaya yang dilakukan oleh fisioterapi pada kondisi osteoarthritis 

adalah dengan modalitas elektroterapi, terapi latihan dan juga tehnik 

Manual Terapi. Modalitas yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien. 

Salah satu modalitas fisioterapi untuk mengatasi ketarbatasan gerak sendi 

lutut adalah terapi manipulasi. 

Terapi manipulasi diberikan pada keterbatasan sendi pola kapsuler, 

yaitu keterbatasan gerak yang disebabkan gangguan kapsuloligamenter. 

Pola kapsuler sendi lutut adalah flèksi lebih terbatas dibanding ekstensi. 

Jenis tehnik manual terapi ada dua yaitu direct atau langsung (translasi) 

dan indirect atau tidak langsung (traksi). 

Pemberian traksi dapat menstimulasi aktivitas biologi dengan cairan 

sinovial yang mengalir membawa nutrisi pada bagian avaskuler di 

kartilago sendi pada permukaan sendi dan fibrokertilago sendi. Selain itu 

unsur gerak traksi hampir sama dengan gerak fisiologis pada sendi lutut 

baik fleksi maupun ekstensi sehingga dapat meningkatkan dan 

mempertahankan elastisitas dari ligamen,kapsul, dan juga otot. 
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Dalam penelitian Deyle (2000) dengan judul “Benefits of Physical 

Therapy and Exercise in Osteoarthritis” diperoleh hasil bahwa kombinasi 

antara intervensi fisioterapi Ultrasound dengan stretching, range-of- 

motion, strengthening exercise dapat mengurangi nyeri, kekakuan sendi, 

dan meningkatkan aktivitas fungsional. 

Uraian-uraian di atas, melatar belakangi penulis untuk mencoba 

memberikan intervensi traksi terhadap peningkatan lingkup gerak sendi 

pada penderita osteoarthritis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ada pada osteoarthritis penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

“Adakah pengaruh manual terapi traksi terhadap peningkatan lingkup 

gerak sendi pada kasus osteoarthritis?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh traksi terhadap peningkatkan lingkup gerak 

sendi pada kondisi osteoarthritis lutut. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang 

tepat dalam penanganan osteoarthritis, serta traksi terhadap 

peningkatan lingkup gerak sendi pada pasien osteoarthritis lutut. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian untuk pengembangan IPTEK diharapkan dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

fisioterapi serta memberikan pengembangan cara yang unggulan 

dengan tingkat yang mudah, keefektifan dan efisiensi pada gangguan 

osteoarthritis lutut. 


