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ABSTRACT 

 

Background : Osteoarthritis is damage to cartilage that followed the subcondral 
thickening, osteophyte growth, damage to ligaments and joint capsule and 
common signs on the synovial inflammation in the joint that is often found to 
effuse. These abnormalities cause clinical symtoms include pain, joint stiffness, 
muscle weakness and impaired joint stability. 

Purpose : To find out the physiotherapy management on pain decreasing, 
increasing muscle strength, increasing joint movement range, and increasing 
functional ability of knee osteoarthritis condition. 

Therapy : Modalities used in this case are Infra Red (IR), Transcutaneus 
Electrical Nerve Stimulation (TENS),and exercise therapy using static 
contraction, free active movement, hold relax and resisted active movement. 

Result : After doing therapy in six times using IR, TENS and exercise therapy 
modalities : static pain of left and right knee T1 = 0 mm turn into T6 = 0 mm, 
right and left kness pressing pain T1 = 40 mm turn into T6 = 25 mm, right knee 
movement pain T1 = 45 mm turn into T6 = 30 mm and left knee T1 = 60 mm turn 
into T6 = 45 mm, the strength of right and left fleksor muscle is still constant T1 
and T6 = 4, right and left knee ekstensor muscle T1 = 4 turn into T6 = 4+, active 
joint movement range (LGS) of right knee T1 = S 0-0-100 turn into T6 = S 0-0-
110 and left knee passive T1 = S 0-0-110 turn into T6 = S 0-0- 120, active joint 
movement range (LGS) of left knee T1 = S 0-0-100 turn into T6 = S 0-0-105 and 
passive joint movement range (LGS) of his T1 = S 0-0-105 turn into T6 = S 0-0-
110, presence of functional ability increasing. 

Conclusion : IR,  TENS and exercise therapy can decrease pressing paind and 
movement, increase joint movement range, muscle strength and fungsional ability 
on knee osteoarthritis condition. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

       Osteoarthritis (OA) adalah suatu kerusakan pada permukaan kartilago yang 

ditandai dengan perubahan histologi, klinis dan radiologi (Moll, 1984). Penyakit 

ini bersifat asimetris dan tidak ada komponen sistemik (Parjoto, 2000). 

Rumusan Masalah 

1. Apakah Infra Red (IR), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

dan Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak 

sendi (LGS), meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan kemampuan 

fungsional lutut pada kasus Osteoarthritis lulut bilateral ? 

Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui pengaruh Infra Red (IR), Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan terhadap pengurangan nyeri, 

peningkatan lingkup gerak sendi (LGS), peningkatan kekuatan otot dan 

peningkatan kemampuan fungsional lutut  pada kasus osteoarthritis lutut 

bilateral. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi Osteoarthritis 

Osteoarthritis adalah suatu sindroma klinik yang ditandai dengan adanya 

kerusakan atau gangguan pada kartilago artikuler, tulang subkondral, permukaan 

sendi, sinovium, dan jaringan paraartikuler, dengan karakteristik menipisnya 



kartilago secara progresif, disertai dengan pembentukan tulang baru pada tepi 

sendi (osteofit) dan trabekula subkondral (Altman, et al, 1986). 

1. Anatomi 

a. Persendian lutut 

              Sendi lutut dibentuk oleh os tibia, os femur dan os patella. 

Permukaan sendi lutut berupa condylus femoris sebagai caput articularis 

berbentuk seperti katrol dan condylus tibiae sebagai dasar sendi (fovea 

articularis) dengan bentuk yang lebih datar (Susilowati dan Surini,2002). 

b. Meniskus 

       Hubungan yang asimetris antara condylus femoris dan condylus 

tibiae dilapisi oleh meniscus dengan struktur fibro cartilago yang 

melekat pada kapsul sendi. Meniscus lateralis berbentuk “O” dan 

meniscus medialis berbentuk “C”. Pada gerak fleksi meniscus bergerak 

sedikit ke dorsal, ekstensi bergerak ke ventral. 

c. Kartilago 

Kartilago adalah jaringan elastik yang mempunyai jel yang terletak 

pada ujung permukaan tulang yang membentuk persendian berguna 

untuk menahan tekanan dan beban berat badan sewaktu berdiri maupun 

aktifitas tegak lainnya. 

d. Ligamentum 

Di luar kapsul diperkuat oleh ligamentum. Ligamentum yang 

mempengaruhi stabilitas sendi lutut meliputi (1) Ligamentum collaterale 



mediale, (2) Ligamentum collaterale laterale, (3) Ligamentum cruciatum 

anterior dan (4) Ligamentum cruciatum posterior. 

e. Otot 

Otot–otot sekitar sendi lutut mempunyai fungsi sebagai stabilitas 

aktif. Otot yaitu quadriceps femoris, terdiri dari : (1) otot rectus femoris, 

(2) otot vastus medialis, (3) otot vastus lateralis, (4) otot vastus 

intermedius, otot hamstring terdiri dari 3 kelompok otot yaitu (1) otot 

biceps femoris, (2) otot semitendinosus, (3) otot semimembranosus. 

2. Etiologi 

       Osteoarthritis primer, baik yang lokal maupun generalisata, pada 

umumnya mempunyai etiologi yang tidak diketahui (idiopatik). Kecuali pada 

beberapa kasus yang jarang dimana suatu gen yang defektif ditemukan 

menjadi penyebab terjadinya suatu osteoarthritis tipe familial (Stitik, 2006). 

Sedangkan pada osteoarthritis sekunder, penyebabnya bisa karena gangguan 

hormon, metabolik, trauma, inflamasi, atau kelainan anatomis (Gotlieb, 

2003). 

3. Patologi 

Pada osteoarthritis, permukaan lapisan kartilago terkikis aus. Hal ini 

menyebabkan tulang – tulang di bawah kartilago bergesekan atau satu sama 

lain, menyebabkan nyeri, bengkak, dan keterbatasan gerak sendi. Beberapa 

waktu kemudian, sendi bisa kehilangan bentuk normalnya. Juga terjadi 

deposit tulang kecil, yang disebut osteofit atau “taji tulang” (bone spurs), 

yang tumbuh di tepi-tepi sendi. Kepingan tulang atau kartilago dapat patah 



dan mengambang di dalam ruang sendi. Hal ini menyebabkan nyeri dan 

kerusakan lebih lanjut (NIAMS, 2002). 

Deskripsi Problematika Fisioterapi 

1. Impairment 

a. Adanya nyeri  

b. Adanya penurunan LGS 

c. Adanya penurunan kekuatan otot  

2. Funcional Limitation 

Gangguan saat berdiri dari posisi duduk, berjalan lama dan naik turun tangga.  

3. Disability 

Gangguan dalam berinteraksi sosial dalam masyarakat. 

Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. IR (Infra Red) 

Efek sedatif yang dihasilkan oleh IR dapat mengurangi nyeri dengan 

mekanisme sebagai berikut : (1) menurunkan tonus otot melalui normalitas nosi 

sensorik sehingga dapat juga untuk mengeliminasi spasme pada region 

paravetebra, (2) normalitas tonus otot dan meningkatkan amabng 

rangsang/threshold, (3) peningkatan elastisitas jaringan yang kedalamannya + 0,5 

cm sebagai persiapan terapi latihan serta penurunan viscositas matrix jaringan 

(Clayton, 1969). 

2. Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

TENS konvensional menghasilkan efek analgesia terutama melalui 

mekanisme segmental yaitu dengan jalan mengaktivasi A beta yang selanjutnya 

akan menghibisi neuron nosiseptif di kornu dorsalis medula spinalis. Ini mengacu 

pada teori gerbang kontrol (Gate Control Theory) yang dikemukakan oleh 



Melzack dan Wall, 1995 dikutip oleh Parjoto, 2006. Yang mengatakan bahwa 

gerbang terdiri dari sel interneunsial yang bersifat inhibisi yang dikenal sebagai 

substansi gelatinosa yang terletak di kornu posterior dan sel T. Tingkat aktivitas 

sel T ditentukan oleh keseimbangan asupan dari serabut berdiameter besar A beta 

dan A alfa serta serabut berdiameter kecil A delta dan C. Jika serabut berdiameter 

besar maupun kecil, mengaktisifasi sel T dan pada saat yang bersamaan impuls 

tersebut dapat memicu sel subtansi gelatinosa yang berdampak pada penurunan 

asupan impuls dari serabut berdiameter besar sehingga akan menutup gerbang dan 

akan membloking transmisi impuls dari serabut aferen nosiseptor sehingga nyeri 

berkurang atau menghilang (Sjolund, 1985 dikutip oleh Parjoto, 2006).  

3. Terapi Latihan 

Jenis terapi latihan yang digunakan antara lain : 

a. Hold Relax yang dimodifikasi 

b. Free active exercise 

c. Ressisted active movement 

PROSES FISIOTERAPI 

Berdasarkan anamnesis yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2014, pasien 

dengan inisial Ny. S berumur 67 tahun dengan diagnose medis osteoarthritis genu 

bilateral mengeluh nyeri pada kedua lututnya dan mengalami kesulitan saat 

menekuk kedua lututnya terutama saat berjalan jauh dan jongkok. Dalam 

pemeriksaan didapatkan hasil tampak deformitas kearah varus, ada nyeri tekan 

pada sisi medial kedua lutut. Permasalahan fisioterapi pada kasus ini adalah 

adanya nyeri gerak pada kedua lutut saat gerakan fleksi dan nyeri tekan pada 



medial kedua lutut, adanya penurunan LGS kedua lutut terutama gerakan fleksi, 

adanya penurunan kekuatan otot fleksor dan ekstensor kedua lutut dan penurunan 

aktifitas fungsional. Intervensi yang digunakan pada kasus ini adalah IR, TENS, 

terapi latihan. Tindakan fisioterapi dilakukan sebanyak 6 kali. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penurunan Nyeri 

Tabel 4.1 

Hasil Evaluasi Nyeri pada Lutut Kanan 

Nyeri T0 

7-2-14 

T1 

11-2-14 

T2 

14-2-14 

T3 

18-2-14 

T4 

21-2-14 

T5 

25-2-14 

T6 

28-2-14 

Diam 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

Tekan 40 mm 40 mm 35 mm 30 mm 30 mm 25 mm 25 mm 

Gerak 45 mm 45 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 30 mm 

 

Tabel 4.2 

Hasil Evaluasi Nyeri pada Lutut Kiri 

Nyeri T0 

7-2-14 

T1 

11-2-14 

T2 

14-2-14 

T3 

18-2-14 

T4 

21-2-14 

T5 

25-2-14 

T6 

28-2-14 

Diam 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

Tekan 40 mm 40 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 

Gerak 60 mm 60 mm 60 mm 55 mm 50 mm 50 mm 45 mm 

 



Tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan adanya penurunan nyeri gerak dari 45 mm 

menjadi 30 mm dan untuk nyeri tekan dari 40 mm menjadi 25 mm untuk lutut 

kanan. Sedangkan penurunan nyeri gerak untuk lutut kiri dari 60 mm menjadi 45 

mm dan untuk nyeri tekan dari 40 mm menjadi 25 mm.  

2. Peningkatan Kekuatan Otot 

Tabel 4.3 

Hasil Evaluasi Kekuatan Otot Lutut Kanan 

Group otot T0 

7-2-14 

T1 

11-2-14 

T2 

14-2-14 

T3 

18-2-14 

T4 

21-2-14 

T5 

25-2-14 

T6 

28-2-14 

Fleksor 4 4 4 4 4 4 4 

Ekstensor 4 4 4 4+ 4+ 4+ 4+ 

 

Tabel 4.4 

Hasil Evaluasi Kekuatan Otot Lutut Kiri 

Group otot T0 

7-2-14 

T1 

11-2-14 

T2 

14-2-14 

T3 

18-2-14 

T4 

21-2-14 

T5 

25-2-14 

T6 

28-2-14 

Fleksor 4 4 4 4 4 4 4 

Ekstensor 4 4 4 4 4+ 4+ 4+ 

 

Tabel 4.3 dan 4.4 adanya peningkatan kekuatan otot ekstensor dari 4 menjadi 

4+ untuk lutut kanan dan lutut kiri sedangkan otot fleksor lutut kanan maupun kiri 

tidak mengalami peningkatan yaitu tetap bernilai 4. 

 



3. Peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Tabel 4.5 

Hasil Evaluasi LGS Lutut Kanan 

 

Tabel 4.6 

Hasil Evaluasi LGS lutut Kiri 

 

Tabel 4.5 dan 4.6 diperoleh peningkatan LGS sendi lutut kanan pada gerakan 

aktif dari S 0-0-100 menjadi S 0-0-110 dan LGS lutut kanan pasif S 0-0-110 

menjadi S 0-0-120. LGS lutut kiri aktif dari S 0-0-100 menjadi S 0-0-105 dan 

LGS pasif nya S 0-0-105 menjadi S 0-0-110. 

 

 

 

 

LGS T0 

7-2-14 

T1 

11-2-14 

T2 

14-2-14 

T3 

18-2-14 

T4 

21-2-14 

T5 

25-2-14 

T6 

28-2-14 

Aktif S 0-0-100 S 0-0-100 S 0-0-110 S 0-0-110 S 0-0-110 S 0-0-110 S 0-0-110 

Pasif S 0-0-110 S 0-0-110 S 0-0-120 S 0-0-120 S 0-0-120 S 0-0-120 S 0-0-120 

LGS T0 

7-2-14 

T1 

11-2-14 

T2 

14-2-14 

T3 

18-2-14 

T4 

21-2-14 

T5 

25-2-14 

T6 

28-2-14 

Aktif S 0-0-100 S 0-0-100 S 0-0-100 S 0-0-105 S 0-0-105 S 0-0-105 S 0-0-105 

Pasif S 0-0-105 S 0-0-105 S 0-0-105 S 0-0-110 S 0-0-110 S 0-0-110 S 0-0-110 



4. Peningkatan Kemampuan Fungsional 

Tabel 4.7 

Hasil Evaluasi Kemampuan Fungsional 

Aktivitas T0 

7-2-14 

T1 

11-2-14 

T2 

14-2-14 

T3 

18-2-14 

T4 

21-2-14 

T5 

 25-2-14 

T6 

28-2-14 

Berdiri dari posisi 

duduk 

- Nyeri 

- Kesulitan 

- Ketergantungan 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

Berjalan 15 meter 

- Nyeri 

- Kesulitan 

- Ketergantungan 

 

3 

3 

1 

 

3 

3 

1 

 

3 

3 

1 

 

3 

3 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

Naik tangga 3 trap 

- Nyeri 

- Kesulitan 

- Ketergantungan 

 

3 

4 

1 

 

3 

4 

1 

 

3 

4 

1 

 

3 

4 

1 

 

3 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

Tabel 4.7 diperoleh peningkatan kemampuan fungsionalnya yang dievaluasi 

dengan skala jette didapatkan hasil saat berjalan 15 meter dengan rincian nyeri 3 

menjadi 2 dan kesulitan 3 menjadi 2. Untuk aktivitas naik turun tangga, nyeri dari 

3 menjadi 2 dan kesulitan 4 menjadi 3.  



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Problematika yang dapat ditimbulkan pada kondisi osteoarthritis antara lain 

(1) nyeri, (2) penurunan lingkup gerak sendi, (3) penurunan kekuatan otot, (4) 

penurunan aktifitas fungsional. dalam hal ini penanganan fisioterapi yang 

diberikan adalah Infra Red (IR), selama 15 menit, intensitas mitis (berdasarkan 

toleransi pasien), pemberian Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

dan pemberian terapi latihan berupa free active exercise, resisted active exercise 

dan hold relax. diperoleh hasil melalui evaluasi akhir berupa : (1) adanya 

penurunan nyeri gerak yang diukur dengan VAS, (2) adanya peningkatan LGS 

lutut, (3) adanya peningkatan kekuatan otot, (4) adanya peningkatan kemampuan 

fungsionalnya yang dievaluasi dengan skala jette. 

Saran 

 Saran yang diberikan pada pasien osteoarthritis lutut bilateral adalah : (1) 

pasien dianjurkan untuk mengurangi aktivitas yang menggunakan pembebanan 

sendi lutut yang berlebihan, (2) pasien dianjurkan melakukan latihan di rumah 

sesuai dengan apa yang diajarkan oleh terapis, (3) pasien dianjurkan untuk tetap 

memakai knee decker saat melakukan aktivitas yang melibatkan sendi lutut, (4) 

pasien dianjurkan untuk mengatur pola makan untuk mengurangi kegemukan, (5) 

menganjurkan pasien shalat dapat dengan cara duduk di kursi atau duduk dengan 

kedua kaki lurus.  
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