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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Osteoarthritis genu merupakan suatu penyakit degeneratif pada persendian 

yang disebabkan oleh beberapa faktor. Penyakit ini mempunyai karateristik 

berupa terjadinya kerusakan pada kartilago (tulang rawan sendi). Kartilago 

merupakan suatu jaringan keras bersifat licin yang melingkupi sekitar bagian 

akhir tulang keras di dalam persendian. Jaringan ini berfungsi sebagai penghalus 

gerakan antar tulang dan sebagai peredam (shock absorber) pada saat persendian 

melakukan aktivitas atau gerakan. Gejala osteoarthritis genue bersifat progresif, 

dimana keluhan terjadi perlahan-lahan dan lama-kelamaan akan memburuk 

(Helmi, 2012). 

Osteoarthritis merupakan penyakit sendi menahun yang ditandai adanya 

kemunduran tulang rawan sendi dan tulang di dekatnya, disertai pembentukan 

tulang baru dan jaringan lunak didalam dan sekitar sendi yang bersangkutan. 

Osteoarthritis dapat menyebabkan patahnya bantalan tulang rawan yang menjadi 

bantalan tulang secara keseluruhan. Osteoarthritis terjadi karena proses perbaikan 

sendi tidak mampu mengimbangi kerusakan yang terjadi. Penyakit ini biasanya 

menyerang sendi-sendi yang menahan berat badan dan sering digunakan, seperti 

kaki, lutut, pangkal paha, dan jari tangan. Osteoarthritis dapat menyerangpria 

maupun wanita. Di bawah usia 45 tahun OA lebih banyak menyerang pria, dan di 

atas 55 lebih banyak wanita yang terserang (Sasongko, 2011). 
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Osteoarthritis biasanya terjadadi pada usia di atas 50 tahun. Di Amerika, 

di laporkan bahwa terdapat lebih dari 60.000.000 penderita osteoarthritis, sampai 

penyakit ini disebut sebagai penyakit pasca pensiun. Sebagian besar penderita 

osteoarthritis kelihatannya menderita obesitas. Perempuan lebih banyak menderita 

osteoarthritis daripada lelaki dan terutama pada usia lanjut. Sendi yang sering 

dikenai osteoarthritis adalah sendi lutut, panggul dan beberapa sendi kecil di 

tangan dan kaki (Yatim, 2006). 

Dari aspek fisioterapi, Osteoarthritis genue dapat menimbulkan berbagai 

tingkatan berbagai gangguan yaitu impairment seperti menurunnya kekuatan otot, 

keterbatasan lingkup gerak sendi,adanya nyeri,spasme otot, dan disability seperti 

ketidakmampuan melakukan kegiatan tertentu contohnya bangkit dari duduk 

,jongkok, berlutut, berdiri lama. Akibat dari menurunnya kemampuan gerak. 

Bahkan tingkat functional limitation seperti gangguan berjalan, berlari, dan naik 

turun tangga (Fukuda, 2011). 

Permasalahan yang muncul pada kasus osteoarthritis, disini fisioterapi 

mempunyai peranan penting. Terapi yang diberikan fisioterapis adalah Infra Red 

(IR), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan. 

Infra Red diberikan karena selain dapat mengurangi nyeri IR juga dapat 

merileksasi otot dan meningkatkan sirkulasi darah karena IR menghasilkan efek 

pemanasan pada jaringan superfisial sehingga terjadi proses vasedilastasi. TENS 

juga dapat mengurangi nyeri karena efek stimulasi listrik yang diaplikasikan pada 

serabut saraf akan menghasilkan aktivasi antidromik, dengan adanya aktivasi 

antidromik ini dapat menyebabkan vasedilastasi dan penekanan aktivasi simpatis 
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sehingga meningkatkan aliran darah dan pengangkutan materi yang berpengaruh 

terhadap nyeri juga meningkat. Dan pemberian Terapi latihan tujuan utamanya 

dalah untuk menambah lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas fungsional. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul 

osteoarthritis knee sinistra guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk 

menyelesaikan program pendidikan diploma III fisioterapi semoga karya tulis ini 

dapat bermanfaat. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah maka  rumusan masalah pada karya tulis 

ilmiah ini adalah : 

1. Bagaimana penatalaksanaan TENS dan IR dalam pengurangan rasa nyeri pada 

penderita Osteoarthritis genue? 

2. Bagaimana penatalaksanaan terapi latihan dalam meningkatkan kekuatan otot 

quadriceps dan hamstring dan lingkup gerak sendi lutut pada penderita 

Osteoarthritis genue? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah pada kasus osteoarthritis genue 

adalah untuk mengetahui penatalaksanaan TENS dan IR dan terapi latihan. 



4 
 

 
 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui dan mendalami penatalaksanaan TENS dan IR dalam 

mengurangi nyeri pada penderita Osteoarthritis genue. 

b. Untuk mengetahui terapi latihan dalam meningkatkan lingkup gerak sendi 

dan kekuatan otot pada penderita Osteoarthritis genue. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Fisioterapi 

Menambah pemahaman dalam melaksanakan proses fisioterapi pada 

Osteoarthritis genue. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai pertimbangan bagi masyarakat mengenai peran fisioterapi pada 

kondisi Osteoarthritis genue. Sehingga dapat mencegah masalah atau keluhan 

lebih lanjut akibat kurangnya pengetahuan masyarakat pada kasus tersebut. 

3. Bagi Pendidikan  

Memberi informasi ilmiah bagi penelitian mengenai osteoarthritis genue bagi 

penelitian selanjutnya. 

4. Bagi institusi 

Daapat memberikan informasi obyektif mengenai osteoarthritis genue kepada 

tenaga medis, baik yang bekerja di rumah sakit, poliklinik, maupun puskesmas. 

 

 

 


