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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perubahan – perubahan akan terjadi pada tubuh manusia berkaitan 

dengan makin meningkatnya usia. Perubahan tubuh sejak awal kehidupan 

sampai usia lanjut pada semua organ dan jaringan tubuh. Keadaan demikian 

tampak pula pada semua sistem muskuloskletal dan jaringan lain yang ada 

kaitannya dengan kemungkinan timbulnya beberapa golongan reumatik. 

Salah satu dari golongan reumatik yang sering menyerang usia lanjut yang 

menimbulkan gangguan muskuloskeletal adalah rheumatoid arthritis 

(Fitriani, 2009). 

Penyakit reumatik yang biasa disebut artritis (radang sendi) dianggap 

sebagai suatu keadaan yang sebenarnya terdiri atas lebih dari 100 tipe 

kelainan yang berbeda. Penyakit ini dapat mengenai otot-otot skelet, ligamen, 

tendon, dan persendian pada laki – laki maupun wanita dengan segala usia. 

Sebagian gangguan lebih besar kemungkinannya untuk terjadi suatu waktu 

tertentu dalam kehidupan pasien. Dampak keadaan ini dapat mengancam jiwa 

penderitanya atau hanya menimbulkan gangguan kenyamanan dan masalah 

yang disebabkan oleh penyakit reumatik ini tidak hanya berupa keterbatasan 

yang tampak jelas pada mobilitas dan aktivitas hidup sehari – hari, tetapi juga 

efek sistemik yang tidak jelas dapat menimbulkan kegagalan organ dan 

kematian atau mengakibatkan masalah seperti rasa nyeri, keadaan mudah 

lelah, perubahan citra serta gangguan tidur (Kisworo, 2008). 
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Rheumatoid arthritis memang lebih sering dialami oleh lansia, untuk 

itu perlu perawatan dan perhatian khusus bagi lansia terutama dalam 

keluarga. Kedudukan dan peranan lansia dalam keluarga dianggap sebagai 

orang yang harus dihormati dan dihargai apalagi dianggap memiliki prestise 

yang tinggi dalam masyarakat menjadikan secara psikologis lebih sehat 

secara mental (Fitriani, 2009). 

Timbulnya kejadian rheumatoid arthritis sampai sekarang belum 

sepenuhnya diketahui. Meskipun agen infeksi virus, bakteri dan jamur telah 

lama dicurigai, tetapi tak satupun telah terbukti sebagai penyebabnya. 

Penyebab rheumatoid arhritis merupakan masalah yang sangat aktif diteliti 

diseluruh dunia. Hal ini diyakini bahwa kecenderungan untuk terkena 

penyakit rheumatoid arthritis dapat diwariskan secara ginetik. Hal ini juga 

diduga infeksi tertentu atau lingkungan yang mungkin memicu pengaktifan 

sistem kekebalan tubuh pada individu yang rentan (Shiel, 2010). 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, 

diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, 

peningkatan (promotive), pencegahan (preventive), pengobatan (curative), 

pemulihan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan (UU Kes No.23, 1992). 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi dengan menggunakan penanganan secara manual, 
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peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan 

fungsi dan komunikasi (Kepmenkes No.1363, 2001). 

Pada kondisi rheumatoid arthritis akan menimbulkan problematika 

seperti (1) oedema, (2) nyeri, (3) penurunan kekuatan otot, (4) gangguan 

aktifitas fungsional dalam melakukan aktifitas sehari – hari seperti berjalan. 

Peran fisioterapi pada kondisi rheumatoid arthritis yaitu dengan 

penerapan teknologi fisioterapi dengan menggunakan terapi latihan (resisted 

active movement dan static contraction) dan massage. Terapi latihan berupa 

resisted active movement ditujukan untuk mengatasi gangguan fungsi dan 

gerak, sehingga pasien akan dapat beraktifitas seperti sedia kala dan 

bermanfaat dalam memelihara lingkup gerak pergelangan kaki serta 

menambah kekuatan otot. Sedangkan tehnik massage (stroking dan efflurage) 

dan terapi latihan berupa static contraction bermanfaat dalam mengurangi 

pembengkakan pada pergelangan kaki. 

Modalitas fisioterapi lain yang digunakan yaitu pemberian sinar infra 

red dapat digunakan dalam pemulihan kaku sendi ankle. Pemberian sinar 

infra red dapat digunakan dalam memberikan efek pengurangan nyeri, 

rileksasi otot dan melancarkan peredaran darah (Jagmohan, 2005). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan pada kasus rhematoid arthritis, 

maka penulis dapat merumuskan masalah “Apakah penatalaksanaan 

fisioterapi dengan menggunakan infra red, massage dan terapi latihan 
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(resisted active movement dan static contraction) dapat mengurangi nyeri, 

mengurangi oedema dan meningkatkan kekuatan otot ?” 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini terdiri atas 2 hal yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus : 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

rheumatoid arthritis dengan menggunakan modalitas infra red, massage 

dan terapi latihan (resisted active movement dan static contraction) 

sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta 

menambah informasi tentang peran fisioterapi pada kondisi rheumatoid 

arthritis dikalangan masyarakat. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian infra red dapat mengurangi 

nyeri pada kasus rheumatoid arthritis. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi latihan berupa resisted 

active movement dapat meningkatkan kekuatan otot. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pemberian massage dan terapi latihan 

berupa static contraction dapat mengurangi oedema. 

D. Manfaat 

Manfaat penulisan yang ingin dicapai penulis pada kondisi 

rheumotoid arthritis dengan pemberian infra red, massage dan terapi latihan 

(resisted active movement dan static contraction) adalah sebagai berikut : 
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a. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi 

pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk penelitian lebih lanjut 

kepada pasien dengan kasus rheumatoid arthritis. 

b. Bagi penulis 

Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hal – hal 

yang berhubungan dengan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

rheumatoid arthritis. 

c. Bagi Masyarakat 

Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

peran fisioterapi terhadap kondisi pada kasus rheumatoid arthritis. 


