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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Angka harapan hidup manusia meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini diikuti 

dengan meningkatnya penyakit rematik yang mana mempengaruhi tingkat 

kesehatan dan kualitas hidup manusia sehingga mengakibatkan biaya yang tinggi 

pada sistem kesehatan (Isbagio, 2006). 

       Salah satu penyakit rematik yang paling sering ditemukan adalah 

osteoarthritis (OA) (Tulaar, 2006). Data kunjungan di poliklinik rematologi RS 

Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tahun 2000 tercatat sebanyak 35,6 % adalah 

penderita OA. Insidennya pada usia kurang dari 20 tahun hanya sekitar 10 % dan 

meningkat menjadi lebih dari 80 % pada manusia diatas 55 tahun (Isbagio, 2006). 

       Osteoarthritis (OA) adalah suatu kerusakan pada permukaan kartilago yang 

ditandai dengan perubahan histologi, klinis dan radiologi (Moll, 2009). Penyakit 

ini bersifat asimetris dan tidak ada komponen sistemik (Parjoto, 2008). 

       Sendi lutut merupakan sendi yang paling sering terkena OA, dari 500 pasien 

penderita OA pada anggota badan, 41,9 % adalah OA sendi lutut, dengan jumlah 

wanita lebih besar daripada laki-laki, perbandingannya 1,3 : 1. Rata-rata laki-laki 

terkena pada usia 60 tahun dengan puncaknya pada usia 65-64 tahun, untuk 

wanita terkena OA sendi lutut rata-rata pada usia 65 tahun dengan puncaknya 

pada usia 65-74 tahun (Isbagio, 2006). 

       Keluhan utama pada OA sendi lutut adalah kerusakan kartilago yang diikuti 

penebalan subkhondral, pertumbuhan osteofit, kerusakan ligamen serta kapsul 
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sendi dan sering dijumpai tanda peradangan pada sinovia sehingga di dalam sendi 

sering didapati effuse (Adnan, 2007). Kelainan tersebut menimbulkan gejala 

klinik berupa  nyeri, kekakuan sendi, kelemahan otot dan gangguan stabilitas 

sendi, yang semua itu menyebabkan kelainan bersifat impairment, functional 

limitation, dan participation restriction (Kuntoro, 2010).  

       Peran fisioterapi pada kondisi OA sendi lutut sangat ditentukan oleh kondisi 

problematikanya, diindentifikasi berdasarkan hasil-hasil kajian fisioterapi yang 

meliputi assessment, diagnosis, planning, intervention dan evaluation. Intervensi 

fisioterapi berupa aspek promotive, preventive, curative, rehabilitative, dan 

maintenance dengan modalitas dasar (Kuntoro, 2010). 

       Modalitas yang digunakan penulis pada kasus ini adalah Infra Red (IR) , 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), dan terapi latihan. Infra Red 

(IR) adalah salah satu modalitas fisioterapi yang dapat bermanfaat dalam 

mengurangi nyeri. Salah satu tujuan utama dari terapi Infra Red (IR) mengurangi / 

menghilangkan rasa nyeri, rileksasi otot, vasodilatasi pembuluh darah. Sedangkan 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) akan mengaktivasi serabut 

saraf yang berdiameter besar dan menghasilkan impuls antidromik yang 

berdampak mengurangi nyeri (Parjoto, 2006). 

       Modalitas lain yang digunakan penulis untuk kasus OA sendi lutut yaitu 

terapi latihan. Manfaat dari terapi pada pasien OA sendi lutut adalah peningkatan 

lingkup gerak sendi (LGS), penguatan otot penggerak sendi lutut, peningkatan 

ketahanan static maupun dinamik, kenyamanan pasien, mengurangi bengkak, 
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meningkatkan kemampuan sendi untuk berfungsi secara biomekanik lebih baik 

dan meningkatkan densitas tulang (Tulaar, 2006). 

       Berdasarkan gambaran di atas maka penulis tertarik untuk menyusun Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul “Penatalaksanaan Fisioterapi pada Kondisi 

Osteoarthritis Genu Dextra di RSUD dr. Moewardi Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Karya tulis ilmiah ini mempunyai rumusan masalah : 

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

dapat mengurangi nyeri lutut pada kasus Osteoarthritis lulut dextra? 

2. Apakah  terapi latihan Hold Relax dapat meningkatkan lingkup gerak sendi 

(LGS) lutut pada kasus Osteoarthritis lulut dextra?  

3. Apakah  terapi latihan Resisted Active Movement dapat meningkatkan 

kekuatan otot lutut pada kasus Osteoarthritis lulut dextra? 

4. Apakah dengan Latihan Endurance (berjalan 15 meter) dapat meningkatkan 

kemampuan fungsional lutut pada kasus osteoarthritis lutut dextra? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka karya tulis ilmiah ini mempunyai 

tujuan : 

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

Stimulation (TENS) terhadap pengurangan nyeri lutut pada kasus 

osteoarthritis lutut dextra. 

2. Mengetahui pengaruh Terapi latihan Hold Relax terhadap peningkatan 

lingkup gerak sendi (LGS) lutut pada kasus osteoarthritis lutut dextra. 
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3. Mengetahui pengaruh Terapi latihan Resisted Active Movement terhadap 

peningkatan kekuatan otot lutut pada kasus osteoarthritis lutut dextra. 

4. Mengetahui pengaruh latihan Endurance (berjalan 15 meter) terhadap 

peningkatan kemampuan fungsional lutut pada kasus osteoarthritis lutut 

dextra. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulisan 

a. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang kasus osteoarthritis 

lutut dextra dan bentuk-bentuk terapinya. 

b. Menambah informasi pada fisioterapi pada khususnya dan kepada tenaga 

kesehatan pada umumnya, tentang pengaruh pemberian Infra Red (IR), 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan terapi latihan 

pada kasus osteoarthritis lutut dekstra. 

2. Bagi Rumah Sakit 

       Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang dapat 

diaplikasikan kepada pasien dengan kasus osteoarthritis lutut dextra sehingga 

dapat ditangani secara optimal. 

3. Bagi Pembaca 

       Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai osteoarthritis lutut 

dextra serta penatalaksaan fisioterapinya. 

  


