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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Republik Indonesia yang berpenduduk lebih dari dua ratus dua puluh 

juta jiwa, memiliki tenaga kerja yang sangat besar jumlahnya. Tenaga kerja 

merupakan pelaksana dari pembangunan nasional untuk mencapai 

kesejahteraan umum dan kualitas hidup yang meningkat. Tenaga kerja perlu 

dikembangkan menjadi sumberdaya manusia yang sehat, sejahtera, terampil 

dan profesional, akan menentukan kesejahteraan dan produktifitas tenaga kerja 

yang bersangkutan serta keberhasilan pembangunan. Era industrialisasi ini 

cukup banyak penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, dimana 

diperlukan pelayanaan kesehatan yang salah satunya adalah fisioterapi. 

Nyeri sendi jari-jari tangan merupakan problem yang sering terjadi 

pada pekerja industri, pekerja yang melakukan gerakan jari-jari tangan secara 

berulang tanpa istirahat, serta penyakit yang timbul akibat proses penuaan atau 

degenerasi. Nyeri sendi jari-jari tangan sangat menggangu aktivitas seseorang 

yang melibatkan gerakan jari-jari tangan tersebut, sehingga mengalami 

hambatan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Bagi pekerja industri nyeri 

pada jari-jari tangan yang dideritanya sangatlah mengganggu kinerjanya, 

sehingga menjadi masalah yang besar dalam menyalesaikan pekerjaannya. 

Penyakit ini merupakan kondisi yang sering terjadi pada era industri 

saat ini, yang menyababkan keluhan nyeri sendi jari-jari tangan. Akibat 



keluhan ini maka akan berdampak penurunan produktifitas kerja, 

mempengaruhi produksi suatu perusahaan dan meningkatnya biaya 

pengobatan yang harus dikeluarkan oleh pimpinan. 

Salah satu penyakit yang umumnya merupakan penyebab keluhan 

nyeri sendi jari-jari tangan adalah rematoid artritis. Rematoid artritis muncul 

secara tiba-tiba, dimana pada saat yang sama banyak sendi yang mengalami 

peradangan. Biasanya peradangan bersifat simetris, sendi yang meradang 

menimbulkan nyeri dan menjadi kaku, terutama saat bangun tidur atau setelah 

melakukan aktivitas. Beberapa penderita merasa lelah dan lemah terutama 

sore hari, sendi bisa berhenti dalam satu sisi posisi (kontraktur) sehingga tidak 

dapat dibuka sepenuhnya (Rohmat, 2008). Penyakit ini sering terjadi pada 

wanita 2-3 kali dibandingkan pria. Biasanya pertama kali muncul pada usia 

25-50 tahun, tetapi bisa terjadi pada usia berapapun (Bodroe’s , 2007). 

Fisioterapi merupakan pemberi pelayanan kesehatan yang bertanggung 

jawab terhadap gangguan gerak dan fungsi akibat dari rematoid artritis jari-jari 

tangan. Dengan demikian, fisioterapi sangatlah dibutuhkan dalam menangani 

kondisi ini, sehingga problem nyeri yang menghasilkan gangguan gerak dan 

fungsi dapat dikurangi atau dihilangkan.  

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, fisioterapi mempunyai 

berbagai modalitas yang dapat digunakan untuk mengobati kondisi rematoid 

artritis jari-jari tangan. Dari pemantauan peneliti di Rumah Sakit dan Klinik-

Klinik swasta, banyak yang menggunakan modalitas Infra Red (IR), Paraffin 

Bath, Ultra Sound (US), Short Wave Diathermy (SWD), dan  Micro Wave 



Diathermy (MWD), serta modalitas manual terapi seperti gerak aktif-pasif dan 

modalitas yang lain untuk menangani problem nyeri akibat rematoid artritis 

jari-jari tangan. 

Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan modalitas fisioterapi 

yang tepat untuk digunakan pada rematoid artritis jari-jari tangan. Oleh sebab 

itu penulis ingin melakukan penelitian tentang intervensi Infra Red dengan 

Paraffin Bath terhadap nyeri rematoid artritis jari-jari tangan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Rematoid artritis  merupakan bentuk arthritis yang serius, disebabkan 

oleh peradangan aktualitas tinggi yang bersifat progresif, yang menyangkut 

persendian. Ditandai dengan sakit dan bengkak pada sendi-sendi terutama 

pada jari-jari tangan. Dalam keadaan yang parah dapat menyebabkan 

kerapuhan tulang sehingga menyebabkan kelainan bentuk terutama pada 

tangan dan jari-jari. Tanda lainnya yaitu persendian terasa kaku terutama pada 

pagi hari, rasa letih dan lemah, otot-otot terasa kejang, persendian terasa panas 

dan kelihatan merah dan mungkin mengandung cairan, sensasi rasa dingin 

pada kaki dan tangan yang disebabkan gangguan sirkulasi darah. Penyakit ini 

belum diketahui secara pasti penyebabnya, namun diduga berhubungan 

dengan penyakit autoimmunitas. Rematoid artritis lebih sering menyerang 

wanita daripada laki-laki. Walaupun dapat meyerang segala jenis umur, 

namun lebih sering terjadi pada umur 25-50 tahun (Wijayakusuma, 2005). 

Rematoid artritis jari-jari tangan biasanya disebabkan oleh degenerasi yang 



menyebabkan adanya hipertropi dari vili pada sendi jari-jari tangan, sehingga 

mengalami penebalan pada sinovialnya dan mengalami peradangan menahun, 

peradangan ini bisa juga terjadi pada kondisi aktualitas tinggi. Pekerja pabrik 

rokok yang menderita rematoid artritis jari-jari tangan akan terus 

menggerakkan jari-jari tanganya dalam bekerja, dan gerakan jari-jari 

tangannya selalu menetap dan berlangsung lama sehingga peradangan akan 

terus berulang sehingga menyebabkan terjadinya proses degenerasi.  

Rematoid artritis jari-jari tangan merupakan penyakit yang 

menyeramkan jika tidak segera ditangani. Rematoid artritis jari-jari tangan 

biasanya bersifat inflamasi (disertai peradangan) dan fase aktualitas tinggi 

(menahun), progresif dan destruktif (merusak). Dalam konggres ahli rematoid 

artritis telah diambil keputusan bahwa penyakit ini dalam waktu 1 tahun harus 

diobati dengan tepat dan benar, kalau tidak penyakit rematoid artritis jari-jari 

tangan bisa merusak tulang. Jadi prosesnya harus secepatnya ditahan, sebab 

kalau sudah terjadi erosi tulang dan lepas sendi-sendinya maka pengobatannya 

akan lebih sulit dan membutuhkan biaya yang besar (Cecilia, 2004). 

Problem yang timbul dapat menurunkan aktivitas lengan atau jari-jari 

sehingga menurunkan produktifitas kerja bagi seorang karyawan atau buruh. 

Penurunan aktivitas jari-jari tangan yang disebabkan oleh rasa nyeri dapat 

menyebabkan suatu problem yang menghambat aktivitas kegiatan sehari-hari 

penderita terutama aktivitas keseharian seperti makan, memegang benda, 

menulis, menggunting, menggulung rokok dan bagi pekerja pabrik rokok ini 

sangat mengganggu. 



Dengan memperhatikan beberapa problem yang bisa timbul, maka 

problem nyeri merupakan problem utama dari kondisi rematoid artritis jari-jari 

tangan. Pemilihan modalitas yang tepat, sesuai dengan problem utama kondisi 

rematoid artritis jari-jari tangan sangat diperlukan untuk mencapai hasil terapi 

yang efektif dan efisien. 

Modalitas Infra Red mempunyai efek terhadap penurunan rasa nyeri, 

demikian pula Paraffin Bath memiliki efek terhadap penurunan rasa nyeri. 

Meskipun demikian, efektifitas dari kedua terapi ini belum diketahui secara 

pasti. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membuktikan beda pengaruh dari 

Infra Red dan Paraffin Bath  terhadap pengurangan nyeri rematoid artritis jari-

jari tangan dengan alat ukur Verbal Analoque Scale (VAS). 

 

C. Pembatasan Masalah 

Banyak problem yang dapat timbul akibat rematoid artritis jari-jari 

tangan. Mengingat keterbatasan waktu dan dana, peneliti hanya membatasi 

pada penanganan problem nyeri rematoid artritis jari-jari tangan aktualitas 

tinggi pada satu sisi tangan (monolateral) dengan menggunakan Infra Red dan 

Paraffin Bath. Alat ukur yang digunakan adalah Verbal Analoque Scale 

(VAS) dan pengukuran nyeri hanya pada gerakan flexi pasif jari ketiga, 

keempat, dan kelima pada phalang proximal. 

 

 

 



D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh Infra Red terhadap penurunan nyeri rematoid artritis 

jari-jari tangan pada jari ketiga, keempat, dan kelima phalang 

proximalnya? 

2. Adakah pengaruh Paraffin Bath terhadap penurunan nyeri akibat rematoid 

artritis jari-jari tangan pada jari ketiga, keempat, dan kelima phalang 

proximalnya? 

3. Adakah beda pengaruh terapi Infra Red dan Paraffin Bath terhadap 

pengurangan nyeri rematoid artritis jari-jari tangan pada jari ketiga, 

keempat, dan kelima phalang proximalnya? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui beda pengaruh terapi Infra Red dengan Paraffin Bath 

terhadap pengurangan nyeri akibat rematoid artritis jari-jari tangan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh terapi Infra Red terhadap pengaruh 

nyeri rematoid artritis jari-jari tangan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh terapi Paraffin Bath terhadap pengaruh 

nyeri rematoid artritis jari-jari tangan. 



c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara Infra Red atau 

Paraffin Bath terhadap pengurangan nyeri rematoid artritis jari-jari 

tangan. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat bagi pelayanan 

Dari pengalaman praktek klinis seorang fisioterapi tentunya banyak 

memiliki metode dan teknik  terapi yang diketahui. Dengan penelitian ini 

peneliti berharap dalam praktek dilapangan kita dapat menerapkan 

modalitas yang tepat terhadap pasien yang mengalami gangguan nyeri 

rematoid artritis pada jari-jari tangan. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Bagi kami sebagai peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tantang penatalaksanaan terapi terhadap nyeri rematoid artritis jari-jari 

tangan. 

3. Manfaat bagi pendidikan 

Dalam lingkungan pendidikan, diharapkan mahasiswa sebagai calon 

fisioterapi dapat mengambil manfaat untuk dijadikan dasar penelitian yang 

lebih mendalam dimasa yang akan datang. 

 


