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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Osteoarthritis (OA) lutut adalah penyakit degeneratif sendi yang 

bersifat kronis dan menyebabkan disabilitas yang mempengaruhi kualitas 

hidup penderita (Jiemesha dan Angliadi, 2014). Osteoarthritis merupakan 

penyakit sendi degeneratif pada kartilago sendi dengan perubahan reaktif 

pada batas-batas sendi, seperti pembentukan osteofit, perubahan tulang 

subkondral, perubahan sumsum tulang, reaksi fibrous pada sinovium, dan 

penebalan kapsul sendi (Ervan, 2011 dalam Yuliastari, 2012). 

Osteoarthritis merupakan salah satu jenis keluarga besar penyakit 

arthritis yang paling sering terjadi.Statistik menunjukkan bahwa 1 dari 6 

populasi menderita penyakit osteoartritis. Menurut World Health 

Organization (WHO), 40% penduduk dunia yang berusia lebih dari 70 

tahun akan menderita osteoarthritis lutut. Dari jumlah tersebut, 80% di 

antaranya berdampak pada keterbatasan gerak. Di Indonesia, prevalensi 

osteoarthritis mencapai 5% pada usia 61 tahun.  Prevalensi berdasarkan 

jenis kelamin osteoarthritis lutut cukup tinggi, yaitu 15,5% pada pria dan 

12,7% pada wanita (Dian, 2014).  

Menurut Stanley tahun 2006 nyeri merupakan salah satu keluhan 

yang dialami oleh pasien osteoarthritis, pada awalnya nyeri terjadi 

bersama gerakkan kemudian nyeri juga dapat terjadi saat beristrahat. 

Peningkatan rasa nyeri diiringi oleh kehilangan fungsi secara progresif. 
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Dampak nyeri pada osteoarthritis adalah penurunan kualitas harapan 

hidup seperti kelelahan yang demikian hebatnya, menurunkan rentang 

gerak tubuh dan nyeri pada gerakan (Price dan Wilson, 2005). 

Fisioterapi adalah salah satu tenaga kesehatan yang dapat 

menangani keluhan nyeri pada kasus osteoarthritis, selain menggunakan 

peralatan listrik dan teknik manipulasi, teknik hidroterapi juga dapat 

digunakan untuk mengurangi nyeri pada penderita osteoarthtitis, salah 

satunya yaitu stimulasi kulit dengan cara kompres air hangat. Teknik ini 

dapat dilakukan sendiri dan caranya sederhana, selain itu dapat digunakan 

sebagai pertolongan pertama ketika nyeri menyerang. Penggunaan 

panas/hangat memberikan efek mengatasi dan menghilangkan sensasi 

nyeri, teknik ini juga memberikan reaksi fisiologi antara lain, 

meningkatkan respons inflamasi, meningkatkan aliran darah dalam 

jaringan (Tamsuri, 2006) 

Jahe termaksud dalam daftar prioritas WHO sebagai tanaman obat 

yang paling banyak digunakan di dunia, Rimpangnya yang mengandung 

zingiberol terbukti berkhasiat mengurangi peradangan dan nyeri sendi 

(Haghighi dkk, 2005). Apabila kompres air hangat di kolaborasikan 

dengan jahe maka akan mempercepat penurunan keluhan nyeri sendi yang 

di alami pasien osteoarthritis. Hal ini dikarenakan kompres air hangat 

dapat memperlebar pembuluh darah sehingga kandungan yang terdapat di 

dalam jahe dapat meningkatkan permeabilitas oleoresin menembus kulit 
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dapat masuk melalui pembuluh darah yang dapat merangsang penurunan 

nyeri ( Swarbick and Boylan, 2002 dalam Masyhurosydi dkk, 2013) 

Kompres hangat jahe dapat menurunkan nyeri arthritis, kompres 

jahe merupakan pengobatan tradisional atau terapi alternatif untuk 

mengurangi nyeri arthritis. Kompres jahe hangat memiliki kandungan 

enzim siklo-oksigenasi yang dapat mengurangi peradangan pada penderita 

artritis, selain itu jahe juga memiliki efek farmakologis yaitu rasa panas 

dan pedas, dimana rasa panas ini dapat meredakan rasa nyeri, kaku, dan 

spasme otot atau terjadinya vasodilatasi pembuluh darah, manfaat yang 

maksimal akan dicapai dalam waktu 20 menit sesudah aplikasi panas 

(Susanti, 2014).  

Sasaran yang akan dituju pada penelitian ini adalah di Panti 

Wredha Dharma Bhakti Surakarta, pemilihan tempat ini dkarenakan cukup 

banyak pasien dengan keluhan nyeri dan kaku pada sendi lutut. Untuk itu 

penulis tertarik untuk mengambil penelitian pengaruh kompres hangat 

rebusan jahe terhadap skala nyeri pada penderita osteoarthritis lutut. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah ada 

Pengaruh Kompres Hangat Rebusan Jahe Terhadap Nyeri pada Penderita 

Osteoarthritis Lutut?” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

kompres hangat rebusan jahe terhadap nyeri pada osteoarthritis lutut. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Menambah penngetahuan dan pengalaman serta bahan dala penerapan 

ilmu metode penelitian, khususnya mengenai kompres air hangat 

rebusan jahe terahadap nyeri pada penderita osteoarthritis. 

2. Praktis 

Pemanfaatan rebusan jahe sebagai metode alternatif dalam menangani 

keluhan nyeri yang terjadi pada penderita osteoarthritis dan dijadikan 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 


