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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi pangan, penemuan obat-obatan, pelayanan 

kesehatan, program sanitasi lingkungan dan sebagainya mampu meningkatkan 

derajat kesehatan  manusia. Keadaan ini mempengaruhi bergesernya pola 

penyakit dari penyakit infektif ke arah penyakit degeneratif. 

Salah satu penyakit degeneratif adalah osteoartritis (OA).  Osteoartritis 

ternyata menduduki urutan pertama dari golongan rematik yang menyebabkan 

kecacatan. Prevalensinya meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, jarang 

dijumpai pada usia di bawah 40 tahun dan lebih sering dijumpai pada usia di 

atas 60 tahun. Faktor umur dan jenis kelamin menunjukkan adanya perbedaan 

frekwensi (Soenarto,1994;Solomon,1997). Pada usia di bawah 50 tahun, laki-

laki lebih banyak dibandingkan wanita, sedangkan wanita lebih banyak 

terserang  pada usia di atas 50 tahun (Yuliasih danSoeroso,2007). 

Gambaran radiologis OA di Amerika Serikat ditemui pada populasi 

dewasa sekitar 37% dan merupakan 80% dari populasi di atas 75 tahun. 

Wanita dua kali lebih banyak menderita OA dibanding laki-laki, terutama OA 

sendi lutut pada umur kurang dari 50 tahun. Prevalensi OA lutut radiologis di 

Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 15,5% pada pria, dan 12,7% pada 

wanita. Diperkirakan 1 sampai 2 juta orang lanjut usia di Indonesia menderita 

cacat karena OA. 



  Pada OA terjadi perubahan struktur rawan sendi dan jaringan 

sekitarnya, ditandai menipisnya kartilago disertai pembentukan tulang baru 

pada trabekula subkondral dan terbentuknya tulang baru pada tepi sendi yang 

disebut osteofit.  Nyeri timbul karena osteofit-osteofit yang terbentuk di tepi 

sendi menekan jaringan periosteum. Untuk mengatasi keluhan nyeri, 

fisioterapi dapat mengintervensi  dengan modalitas berupa Micro Wave 

Diathermy (MWD), Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (TENS) dan 

terapi latihan. 

MWD memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan 

oleh arus bolak-balik frekuensi 2450 MHz dengan panjang gelombang 12,25 

cm dan penetrasi sekitar 3 cm (Wadsworth dan Chanmugam,1980). 

Pemberian MWD menyebabkan kenaikan  suhu jaringan, terjadi 

vasodilatasi yang dapat mengangkut produk-produk yang merangsang 

nosiseptor, seperti prostaglandin, bradikinin dan histamin menjadi berkurang, 

sehingga rangsangan terhadap nosiseptor akan berkurang atau hilang. 

Peningkatan temperatur jaringan dapat pula meningkatkan elastisitas jaringan 

ikat 5-10 kali lebih baik seperti jaringan kolagen kulit, otot, tendon, ligamen, 

dan kapsul sendi akibat menurunnya viskositas matriks jaringan tanpa 

menambah panjang jaringan matriks, tetapi terbatas pada jaringan ikat yang 

letak kedalamannya kurang lebih 3 cm, serta meningkatkan elastisitas jaringan 

otot dan menurunkan tonus melalui normalisasi nosisensorik. 

Pemberian TENS tipe konvensional  akan mengaktifkan serabut saraf 

berdiameter besar dan menghasilkan impuls antidromik yang berdampak 



analgesia. Dengan bentuk arus bifasik simetris, tidak terjadi penimbunan 

bahan kimiawi yang bersifat asam maupun basa di bawah elektrode, yang 

berarti tidak akan menimbulkan reaksi elektrokimia (Parjoto,2006).  

Menurut Chamberlain (1982) yang membagi sampel berdasarkan jenis 

kelamin, umur dan secara random diberikan terapi diatermi (SWD) di rumah 

sakit, terapi latihan dua kali sehari di rumah (24 orang latihan di rumah sakit 

dan 18 orang latihan di rumah) kekuatan ekstensor sendi lutut meningkat pada 

kedua kelompok setelah latihan. Berdasarkan statistik ada perubahan 

signifikan pada rasa nyeri sangat subyektif yang berasal dari informasi pasien 

(Suyono,2000). 

Menurut Quirk (1985) membandingkan hasil dua bentuk elektroterapi 

dan terapi latihan dengan mereka yang hanya mendapatkan terapi latihan saja 

pada 38  pasien OA lutut yang dialokasikan secara random. Selama 6 bulan 

program eksperimen, 83%  pasien dengan elektroterapi dan terapi latihan 

merasa puas dengan hasil yang dicapai, sedangkan 57%  pasien yang 

mendapat terapi latihan saja menyatakan kepuasannya  

Menurut Mark (1993), dalam sebuah pilot studi, rasa sakit dan fungsi 

seorang sampel dengan OA lutut mengalami perbaikan setelah mengikuti 

program latihan penguatan otot quadriseps secara isometrik tiga kali setiap 

minggu selama enam minggu.  

Efek terapi latihan akan menyebabkan terjadinya  proses pumping 

action , yang meningkatkan sistem sirkulasi darah akibat peningkatan cardiac 

output sehingga metabolisme meningkat (Guyton,1995). 



Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh perbedaan pemberian MWD dan 

latihan isometrik quadriseps dengan TENS dan latihan isometrik quadriseps 

terhadap penurunan nyeri pada kasus OA lutut. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Osteoartritis merupakan penyakit rawan sendi menahun yang ditandai 

oleh adanya perubahan struktur rawan sendi dan jaringan di sekitarnya. Rawan 

sendi normal adalah jaringan avaskuler dan ainervasi. Sumber utama nutrisi 

rawan sendi berasal dari cairan sinovial. Pada membran sinovial terdapat 

akhiran saraf yang berperan dalam proprioseptif, nyeri dan pressure sensation 

(Skinner,2000). 

Nyeri pada osteoartritis lutut disebabkan oleh terbentuknya osteofit 

yang menekan periosteum dan radik saraf yang berasal dari medula spinalis,  

mikrofraktur subkondral, iritasi ujung saraf pada sinovitis.   

Rasa nyeri lutut disebabkan karena adanya rangsangan yang kuat pada 

mekanoreseptor pada saat terjadi gerakan yang memberi tekanan pada lutut, 

dan adanya ketegangan otot yang menyebabkan terjadinya ischemia yang 

dapat menimbulkan kerusakan jaringan sehingga terjadi pelepasan zat kimiawi 

yang akan merangsang serabut saraf  tak bermielin. 

 Rasa nyeri yang timbul oleh osteoartritis lutut dapat diukur dengan 

alat Visual Analog Scale (VAS). VAS adalah alat ukur yang digunakan untuk 

memeriksa intensitas nyeri. 



Untuk mengatasi problem pada OA ada beberapa modalitas yang dapat 

digunakan, antara lain : MWD, US, Infra Merah, TENS, Arus Interferensi, 

Terapi Latihan.  Namun demikian perlu dilakukan pemilihan modalitas yang 

tepat dan efektif berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum 

terapi. 

Penggunaan kombinasi MWD dan terapi latihan maupun TENS dan 

terapi latihan sering dilakukan di poliklinik Fisioterapi RS Dr. Sardjito 

Yogyakarta untuk mengurangi nyeri pada OA. Namun belum ada fisioterapis 

yang melakukan penelitian untuk mengetahui sejauhmana pengaruhnya 

terhadap pengurangan nyeri pada OA. 

   

C.   Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah penelitian ini adalah kondisi OA tanpa 

komplikasi dimana dilakukan intervensi berupa MWD, TENS dan Terapi 

Latihan Isometrik.  

 

D.   Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada pengaruh pemberian MWD dan latihan isometrik otot                             

quadriseps terhadap penurunan nyeri pada kasus OA lutut?,  

2.  Apakah ada pengaruh pemberian TENS dan latihan isometrik otot                             

quadriseps terhadap penurunan nyeri pada kasus OA lutut?,  



3.   Apakah ada perbedaan pengaruh pemberian MWD dan latihan    sometrik            

otot quadriseps dengan TENS dan latihan isometrik otot quadriseps 

terhadap penurunan nyeri pada kasus OA lutut?’ 

 

E.   Tujuan Penelitian 

      1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian MWD dan latihan 

Isometrik otot quadriseps dengan TENS dan latihan isometrik otot 

quadriceps terhadap penurunan nyeri pada kasus OA lutut. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian MWD dan latihan    isometrik 

otot quadriseps terhadap penurunan nyeri pada kasus OA lutut. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian TENS dan latihan isometrik                             

otot quadriceps terhadap mengurangi nyeri pada kasus OA lutut. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian MWD dan latihan      

isometrik otot quadriseps dengan  pemberian TENS dan latihan 

isometrik otot quadriseps terhadap penurunan nyeri pada kasus OA 

lutut. 

 

F.   Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat bagi institusi pelayanan fisioterapiHasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan intervensi yang 

bermanfaat terhadap penurunan nyeri pada OA sendi lutut.  



 2.   Manfaat bagi pendidikan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk 

perkembangan ilmu dan profesi fisioterapi, khususnya dalam penanganan 

OA lutut 

 3. Manfaat bagi peneliti  

Sebagai tahap awal melakukan penelitian dan dapat menambah         

pengetahuan.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


