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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Depkes, 1992). 

        Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan 

pembangunan nasional disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang 

merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah. 

        Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional 

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal (Depkes, 1992).        

        Indonesia sebagai bagian dari belahan dunia mau tidak mau harus ikut 

bermain dalam nuansa perubahan dan perkembangan dunia tersebut dan secara 

jujur ikut memproklamirkan bahwa hanya bentuk interaksi yang berkualitas yang 

memiliki keunggulan kompetitif saja yang akan mampu eksis dan bertahan di 

tengah persaingan yang ketat (Ikatan Fisioterapi Indonesia, 2001). 

        Paradigma baru fisioterapi Indonesia yang mengacu kepada paradigma 

fisioterapi dunia yang didasari oleh deklarasi World Confederation For Physio 
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Theraphy (WCPT,2000) disebutkan bahwa “Pelayanan fisioterapi adalah 

pelayanan yang dilakukan kepada individu dan masyarakat dalam memelihara, 

meningkatkan, memperbaiki gerak dan fungsi”. Dengan paradigma baru 

fisioterapi Indonesia yang sangat relevan dengan tujuan pembangunan kesehatan 

yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang merupakan 

salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan nasional, maka 

terjadi pula perubahan dan fungsi fisioterapi dalam melakukan intervensi profesi 

yang lebih mengarah upaya pelayanan yang mencakup upaya-upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan 

peneliti/ pengamat (Ikatan Fisioterapi Indonesia, 2001). 

       Osteoarthritis adalah gangguan pada sendi yang bergerak. Penyakit ini 

bersifat kronik, berjalan progresif lambat, tidak meradang dan ditandai oleh 

adanya deteriorasi dan abrasi dari rawan sendi dan adanya pembentukan tulang 

baru pada permukaan persendian (Carter, 1995). 

       Osteoarthritis dimasukkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ke 

dalam salah satu dari empat kondisi otot dan tulang yang membebani individu, 

sistem kesehatan maupun sistem perawatan sosial dengan biaya yang cukup besar. 

       Di seluruh dunia diperkirakan 9,6 % pria dan 18 % wanita di atas 

usia 60 tahun menderita Osteoarthritis (OA) lutut. Kasus tersebut akan terus 

meningkat akibat bertambahnya usia harapan hidup, obesitas (kegemukan) dan 

kebiasaan merokok (Merdikoputro, 2006). 

       Insiden OA lutut bertambah secara bermakna dengan pertambahan umur. 

Jarang pada anak dan usia muda. Data di Poliklinik RSUP Dr Kariadi pada tahun 



3 
 

 
 

1991-1993 tercatat penderita OA sebanyak 63% dari penyakit rematik lain dan 

sebagian besar adalah OA lutut (Parjoto, 2000). 

        Berdasarkan data di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUPN Dr Cipto 

Mangunkusumo selama kurun waktu Januari – Desember 2000 menunjukkan 

bahwa 530 orang dari pengunjung adalah penderita arthritis. Sebanyak 316 

(62,8%) penderita arthritis pada sendi lutut sebagian besar (76%) penderita adalah 

perempuan dan terbanyak berusia di atas 55 tahun (Tulaar, 2005). 

       Dilihat dari aspek fisioterapi, Osteoarthritis dapat menimbulkan berbagai 

tingkatan gangguan yaitu “impairment” seperti menurunnya kekuatan otot, 

keterbatasan luas gerak sendi, adanya nyeri, dan “disability” seperti 

ketidakmampuan melakukan kegiatan tertentu contohnya bangkit dari duduk, 

jongkok, berlutut, berdiri lama, dan lain-lain. Akibat dari menurunnya 

kemampuan gerak. Bahkan tingkat “functional limitation” seperti gangguan 

berjalan, berlari, dan naik turun tangga. 

       Untuk meningkatkan kekuatan otot, banyak metode yang dapat digunakan 

misalnya dengan menggunakan teknik active resisted exercise, isometric, isotonic, 

isokinetik dan lain-lain. Penambahan Lingkup Gerak Sendi (LGS), merupakan 

faktor yang penting dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas gerak dan 

fungsi, maka usaha memelihara dan menambah Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

merupakan salah satu tujuan program fisioterapi. Teknik hold relax, contract 

relax, forced passive movement, penguluran statik, dan penguluran dinamik 

mempunyai manfaat yang baik guna mencapai tujuan tersebut. Untuk mengurangi 

nyeri dapat menggunakan modalitas Micro Wave Diathermy (MWD), Short Wave 
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Diathermy (SWD), Infra Red Radiation (IRR), Trancutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS), Ultra Sound Diathermy (USD) dan lain-lain. 

B. Rumusan Masalah 

       Dari latar belakang masalah yang telah di jabarkan, maka penulis akan 

merumuskan masalah pada karya tulis ilmiah ini adalah (1) Apakah penggunaan 

Trancutaneus Electrical Nerve (TENS) dapat mengurangi nyeri pada penderita 

OA lutut? (2) Apakah Hold Relax dapat meningkatkan luas gerak sendi pada 

penderita OA lutut? (3) Apakah Resisted Active Movement dapat meningkatkatkan 

kekuatan otot pada penderita OA lutut? (4) Apakah latihan aerobic dapat 

meningkatkan aktifitas fungsional pada penderita OA lutut? 

C. Tujuan Penulis 

       Dalam penulisan karya tulis ini penulis mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai antara lain (1) untuk mengetahui apakah Trans Cutaneus Electrical Nerve 

Stimulation dapat mengurangi nyeri pada penderita OA lutut , (2) apakah Hold 

Relax dapat meningkatkan luas gerak sendi pada penderita OA lutut, (3) apakah 

Resisted Active Movement dapat meningkatkan kekuatan otot pada penderita OA 

lutut dan, (4) apakah latihan aerobic dapat meningkatkan aktifitas fungsional pada 

penderita OA lutut. 
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 D. Manfaat  

       Sesuai dari permasalahan  di atas maka  tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Akhir sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah TENS dapat mengurangi nyeri pada penderita 

OA lutut 

2. Untuk mengetahui apakah Hold Relax dapat menambah luas gerak sendi 

pada penderita OA lutut 

3. Untuk mengetahui apakah Resisted Active Movement dapat 

meningkatkan kekuatan otot pada penderita OA lutut 

4. Untuk mengetahui apakah latihan aerobic dapat meningkatkan aktifitas 

fungsional pada penderita OA lutut 

 

 

 

 


