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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

Pada saat ini dimasyarakat sangat banyak dijumpai penyakit degeneratif 

diantaranya penyakit peradangan yang mengenai persendian atau disebut arthritis 

dan macamnya kurang lebih ada 100 jenis. Osteoartritis (OA) terutama yang 

menyerang lutut adalah jenis artritis yang tersering. Lebih dari 20 juta orang di 

Amerika terserang OA dan banyak terjadi seiring dengan bertambahnya usia, 

sebelum usia 45 tahun lebih sering terjadi pada laki-laki sedang setelah usia 55 

tahun lebih sering pada perempuan di Amerika1.  

Pada masyarakat kadang keliru membedakan antara Osteoartritis dengan 

Osteoporosis, dalam bahasa awam OA bisa diistilahkan dengan pekapuran sendi 

namun kalau Osteoporosis adalah pengeroposan tulang. OA adalah proses 

degenerasi atau penuaan sendi dimana pada proses ini lapisan tulang rawan sendi 

yang terdapat pada rongga sendi mengalami peradangan dan menipis, sehingga 

jarak antara dua tulang saling bedekatan. Hal ini terjadi dalam waktu yang lama 

membuat rasa ngilu pada sendi bila digerakan. Reaksi lain yang timbul akibat dari 

beradunya dua tulang tersebut membuat jaringan tulang manjadi kasar dan timbul 

berduri (spur). Sendi yang paling sering terlibat adalah sendi lutut dan sendi kecil 

                                                 
1 William C. Shiel Early, Mild Osteoarthritis of the Hands What to Do if It Affects You! Htpp//www 
.arthritis.org/  Accessed date 07 Maret 2008 
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yang sering digerakan seperti jari tangan pada seorang pencuci baju atau pengetik. 

Hal yang menyebabkan dan mempercepat terjadinya OA ini pada sendi lutut 

adalah berat badan yang berlebih dalam waktu yang lama2. 

 

Gambar 1: Osteoartritis Lutut 
Sumber: www.blogger.com 

 
Penyebab osteoarthritis selama ini bisa dikategorikan dalam dua hal. Yakni, 

penyebab primer berupa degenerasi atau karena faktor usia lanjut yang menimpa 

orang dengan usia lebih dari 50 tahun, jenis kelamin, faktor hormonal, deposit 

rawan sendi dan  obesitas, sebelum osteoartritis muncul, penurunan berat badan 

akan memperkecil kemungkinan menyerang. Kalaupun sudah telanjur kena 

osteoartritis, penurunan berat badan sekali lagi tetap punya arti penting karena bisa 

menghambat laju keparahan penyakit. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 

penurunan berat badan sebesar 5 kg dapat menurunkan kejadian osteoartritis lutut 

                                                 
2 Nito.Imran.Osteoartritis atau Perkapuran Sendi.13 November 2007 Htpp//www.blogger.com/  
Diakses tanggal: 23 Maret 2008 
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sebesar 50% pada wanita, terutama wanita yang kelebihan berat badannya dari 

berat badan ideal di atas 10%3. Sedangkan penyebab sekunder biasanya menimpa 

usia muda misalnya karena kecelakaan, cidera olahraga, ochronosis, acromegaly 

dan penanganan waktu seseorang patah tulang yang tak sempurna.  

Apabila seseorang mengeluh nyeri di daerah lutut, namun harus dipastikan 

dahulu apakah memang benar seseorang menderita radang sendi atau nyeri yang 

disebabkan oleh masalah lain, apakah nyeri tersebut berasal dari sendi lutut sendiri 

atau penjalaran nyeri dari tempat lain. Adanya penekanan saraf di daerah pinggang 

dapat juga menimbulkan nyeri di daerah lutut. Melalui pemeriksaan fisik dapat 

dibedakan keduanya. Misalnya pada nyeri sendi akibat rematik daerah lutut dapat 

menimbulkan keluhan: adanya bengkak, kemerahan, dan nyeri bila digerakkan. 

Sedangkan nyeri akibat penekanan saraf umumnya menimbulkan rasa ngilu 

ataupun panas yang dirasakan mulai dari daerah pantat yang menjalar sampai lutut 

bahkan bisa sampai ke telapak kaki. Nyeri bertambah bukan saat lutut digerakkan 

namun biasanya karena menunduk dan mengejan. Jadi diagnosis seseorang 

menderita rematik harus dilakukan pemeriksaan seksama dan biasanya dilakukan 

pemeriksaan darah, cairan sendi dan foto x ray dan dapat dikonsulkan ke 

rematologist.  

Saat pemeriksaan sendi biasanya dilihat apakah ada tanda peradangan sendi, 

sendi mana saja yang terkena dan lokasi sendi yang terkena. Hal ini penting 

                                                 
3Nito Imran.Osteoartritis Bisa Dicegah di akses www.klipingcybermedia.htm No. 532 TH. XLIV 
November 2007. Diakses tanggal: 07 Maret 2008 
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diketahui, karena dapat membantu mengarahkan sebab penyakit ’rematik’. Sebagai 

contoh: arthritis karena asam urat atau sering disebut penyakit Gout umumnya 

hanya mengenai satu sendi dan umumnya mengenai ibu jari kaki, namun bila 

mengenai beberapa sendi dan pada pasien usia muda, harus dipikirkan ke arah 

penyakit autoimun seperti lupus atau artritis rematoid.  

Penyakit radang sendi lebih banyak sebenarnya pada usia tua akibat proses 

penuaan. Bila rematik mengenai usia muda hati-hati karena hal ini dapat 

disebabkan oleh gangguan imunitas tubuh. Penyakit osteoartritis dimulai dari 

proses kerusakan tulang rawan sendi yang menyebabkan rasa nyeri dan kekakuan 

pada persendian. Biasanya diakibatkan pula oleh peradangan dan pada bagian 

tertentu atau oleh perkapuran seperti rasa nyeri di lutut atau tumit. Penyebab lain 

adalah inflamasi, trauma, usia, atau efek lain dari penyakit stroke dan kencing 

manis 4. 

Osteoartritis menyerang tulang rawan yang melapisi ujung-ujung tulang di 

dalam persendian. Walaupun penyebabnya masih belum diketahui secara jelas, 

para ahli berpendapat, kerusakan sendi itu akibat stres mekanik (tarikan atau 

peregangan). Stres mekanik memunculkan respons pada tubuh dalam bentuk zat 

kimiawi yang merangsang pembentukan tulang baru untuk mengatasi kerusakan 

tulang rawan. Dari situlah lalu muncul penebalan atau tonjolan tulang yang tak 

                                                 
4 Turana_Yuda. Apakah saya menderita rematik.www.medikaholistik.com..copyright © 2001 - 2008 
Accessed date 07  Maret 2008 
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teratur atau disebut perkapuran. Sudah pasti itu lalu mengganggu jaringan di 

sekitarnya dan menimbulkan rasa nyeri.  

Berbagai cara yang telah ditempuh oleh penderita baik melalui medis dengan 

pengobatan anti-inflamasi, injeksi steroid, pendinginan dengan es bahkan sampai 

tindakan operasi, namun masih banyak pasien yang masih belum mendapatkan 

kesembuhan, sangat disayangkan tingkat keberhasilan penanganan seperti itu 

disebut-sebut hanya kurang lebih 50%5.  

Dari permasalahan diatas, fisioterapi memiliki peran untuk mengatasi 

gangguan gerak dan fungsi tersebut sebagaimana tercantum dalam KEPMENKES 

1363 pasal 1 tahun 2001 pasal 1 ayat 2 bahwa : Fisioterapi sebagai suatu bentuk 

pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok dalam rangka 

untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh 

sepanjang daur kehidupan, dengan menggunakan penanganan secara manual 

peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik, mekanik) pelatihan fungsi 

serta komunikasi. Oleh sebap itu fisioterapi dalam melaksanakan praktek 

fisioterapi berwenang untuk melakukan proses fisioterapi yang terdiri dari 

assement fisioterapi, diagnosa fisioterapi, perencanaan fisioterapi, interversi 

fisioterapi, evaluasi yang dapat diaplikasikan pada kasus Osteoartritis lutut. 

Dari pengertian di atas, jelas bahwa fisioterapi sangat peduli pada kesehatan 

manusia, baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan gerak 

                                                 

5 Asikin.Saroni.Terapi ESWT untuk Osteoarthritis.Suara Merdeka. tanggal 2 Mei 2004 



 

 
 

6 

dan fungsi, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri yang 

diakibatkan Osteoartritis lutut antara lain dengan pemakaian obat-obatan dan 

fisioterapi, salah satu upaya fisioterapi yang dapat dilakukan pada Osteoartritis 

lutut adalah mengurangi nyeri dengan memberikan beberapa modalitas yang 

dimiliki fisioterapi separti:  SWD, MWD, TENS, IR, US, Terapi Latihan. 

Pemberian IR bertujuan untuk rileksasi otot melalui efek panasnya berupa 

peningkatan vaskularisasi lokal/vosodilatasi akan meningkatkan sirkulasi dan dapat 

menyerap mediator nyeri (histamine, bradikinin) sebagai iritan dan pemberian 

panas menimbulkan efek sedatif yang dapat mengurangi nyeri serta meningkatkan 

aktifitas kelenjar keringat.  Diclofenac topikal merupakan Obat Anti Inflamasi Non 

Steroid (OAINS) yang sering diberikan kepada penderita osteoarthritis yang sangat 

mambantu dalam mengurangi nyeri, dan terbukti efektif untuk OA lutut terutama 

nyeri sendi akibat inflamasi yang juga memberikan efek analgesik yang sangat 

baik. Studi membuktikan bahwa OAINS topikal aman dan efektif mengobati 

osteoarthritis (OA) lutut. Guideline dari Amerika (American College of 

Rheumatology) dan Eropa (European League Against Rheumatism) terkini 

merekomendasikan penggunaan OAINS topikal sebagai terapi alternatif efektif 

untuk OA. Dengan terapi latihan dapat berguna untuk meningkatkan kekuatan otot 

dan stabilitasi sendi serta menurunkan nyeri dan spasme otot melalui efek relaksasi 

sehingga meningkatkan elastisitas jaringan pada akhirnya akan mengurangi 
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kekakuan sendi. Selain itu terapi latihan diharapkan untuk menghambat 

progresivitas kerusakan jaringan sendi.  

Dengan paparan diatas, penulis ingin meneliti seberapa jauh pengaruh antara 

penambahan Diclofenac topikal pada terapi IRR dan Aktif Excercise terhadap 

pengurangan nyeri Osteoartritis Lutut. 

 

B.   Identifikasi Masalah 

Masalah utama pada osteoarthritis lutut adalah kerusakan dari struktur 

jaringan lutut, gejala yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah nyeri, 

diikuti dengan gejala dan tanda-tanda klinis lain seperti: kaku sendi, keterbatasan 

lingkup gerak sendi, terbentuknya abnormal cross link pada jaringan yang 

mengalami kontraktur, krepitasi, kelemahan otot dan atrofi otot serta deformitas. 

Nyeri pada sendi yang terkena timbul secara tersembunyi, sehingga kekakuan 

sendi lutut timbul secara progresif lambat atau perlahan kemudian rasa nyeri 

biasanya timbul saat beraktivitas dan hilang ketika beristirahat, kadang-kadang 

terasa krepitasi dan pembengkaan jaringan lunak dan efusi sendi mengambarkan 

adanya inflamasi, tetapi sendi tidak merah dan tidak panas.  

Sampai sekarang penyakit ini belum ada obat yang tepat. Sekali terkena 

osteoartritis, penderita harus menjalani perawatan seumur hidup. Terapi yang ada 

sebatas memperbaiki kualitas hidup pasien, misalnya dengan mengatasi nyeri dan 
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meningkatkan aktifitas fungsionalnya, yang semula sulit berjalan, dibuat bisa 

berjalan kembali. 

Ada tiga aspek pengobatan osteoartritis ini: nonfarmakologis, farmakologis, 

dan tindakan operasi. Terapi nonfarmakologis misalnya dengan fisioterapi dengan 

pemanasan, pendinginan, alat bantu, latihan khusus dan edukasi dengan 

menurunkan berat badan serta menghindari aktivitas sendi yang berat. 

Sedangkan terapi farmakologis adalah memberi obat antinyeri seperti 

diclofenac, merupakan obat yang sering direkomendasikan untuk penderita 

osteoarthritis yang sangat mambantu dalam mengurangi nyeri, dan terbukti efektif 

untuk OA lutut dan tangan, lebih dianjurkan diberikan secara topical karena 

mamiliki profil keamanan yang baik.  

Terapi farmakologis dan non-farmakologis ini dilaksanakan bersama-sama. 

Paling akhir adalah terapi operatif. Ini dilakukan terutama jika rawan sendi sudah 

terkikis habis. Kadang-kadang juga dilakukan untuk mengoreksi faktor risiko, 

misalnya pada individu dengan kaki “O”. 

Interfensi fisioterapi yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri yang dapat 

diberikan antara lain dengan modalitas diantaranya seperti Short Wave Diathermy 

(SWD), Microwave Diathermy (MWD), TENS, Infra Red Radiation (IRR) dan 

Ultra Sound Diathermy (USD). Dalam hal ini IRR lebih dipilih karena aman bila 

digunakan dalam jangka waktu lama, berperan untuk meningkatkan metabolisme 

dan membantu penyerapan Diclofenac kedalam jaringan yang lebih dalam. Aktive 
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excercise ditujukan untuk menigkatkan kekuatan otot, stabilisasi sendi dan 

memperbaiki struktur jaringan sendi lutut yang mengalami kerusakan. 

Dengan demikian, dari penanganan di atas ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan atau dapat diukur sebagai hasil treatment salah satunya penurunan 

tingakat nyeri dibuktikan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat ukur, 

salah satunya VAS (Visual Analogue Scale). 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Dari identifikasi masalah tersebut, maka pada penelitian ini akan dibatasi pada 

“Pengaruh penambahan Diclofenac topical pada terapi IRR dan Aktif excercise 

terhadap pengurangan nyeri akibat Osteoartritis lutut”. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis merumuskan masalah yang 

akan diteliti, yaitu: “Apakah ada perbedaan pengaruh penambahan Diclofenac 

topical pada terapi IRR dan Aktif excercise terhadap pengurangan nyeri akibat 

Osteoartritis lutut?” 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Ingin mengetahui apakah dengan penambahan Diclofenac topical pada terapi 

IRR dan Aktif excercise lebih bermanfaat dari pada terapi IRR dan Aktif 

excercise terhadap pengurangan nyeri akibat Osteoartritis lutut.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian IRR, Diclofenac topikal dan Aktif 

excercise terhadap pengurangan nyeri penderita Osteoartritis lutut. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian IRR dan Aktif excercise terhadap 

pengurangan nyeri penderita Osteoartritis lutut. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pelayanan fisioterapi 

Untuk dapat memberikan wawasan bagi fisioterapis akan intervensi yang 

sama, efisien dan efektif didalam memberikan intervensi terhadap pasien, serta 

dapat diterapkan didalam praktek klinis. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui intervensi fisioterapi 

dengan menggunakan Diclofenac topikal pada terapi IRR dan Aktif excercise 

terhadap pengurangan nyeri Osteoartritis lutut. 
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3. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan sejauh 

mana manfaat pemberian IRR, Diclofenac topikal dan Aktif excercise terhadap 

pengurangan nyeri Osteoartritis lutut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


