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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Osteoarthritis disebut juga penyakit sendi degeneratif yaitu suatu 

kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang ditandai dengan perubahan 

klinis, histologist, dan radiologi. Penyakit ini bersifat asimetris, tidak ada 

komponen sistemik (Parjoto, 2000). Osteoartritis tidak hanya melibatkan 

kartilago articular, tetapi juga cairan sinovial, capsul sendi, tulang, 

periarticular otot dan ligamen (Rayman, 2006). Osteoarthritis disebabkan 

oleh genetik dan faktor tekanan mekanik yang menyebabkan rusaknya 

kartilago sendi, munculnya osteofit, perubahan ligamen, meniscus dan otot. 

Menurut survei di USA pada tahun 2008, lebih dari 27 juta orang dewasa di 

Amerika menderita osteoartritis. Prevalensi osteoarthritis mulai meningkat 

tajam pada usia 45 tahun, yang mempengaruhi usia produktif penduduk. OA 

lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Biaya yang dikeluarkan untuk 

pengobatan OA pada tahun 2004 sebesar 22,6 millayar dollar (Klippel, 2010). 

Di Indonesia, prevalensi osteoartritis mencapai 5% pada usia <40 tahun, 30% 

pada usia 40-60 tahun, dan 65% pada usia >61 tahun (Koentjoro, 2010).  

Maka dari itu akan timbul berbagai problematika pada osteoartritis.  

Problematika yang terjadi pada osteoartritis lutut yaitu berupa nyeri 

sendi yang timbul ketika latihan fisik yang berat dan kemudian hilang setelah 

istirahat. Keluhan berlanjut pada kekakuan sendi sewaktu bangun pagi yang 
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hilang dalam waktu 15-20 menit dan makin berkurang setelah digerakan 

(Yatim, 2006). Nyeri muncul berawal dari terjadi degeneratif tulang rawan 

sendi berupa menurunnya kapasitas cairan sinovial yang akan merusak 

kartilage sendi, munculnya osteofit pada tepi sendi karena terjadi proliferasi 

pembuluh darah di tempat rawan sendi berdegenerasi, perlekatan ligamen 

atau tendon dengan tulang yang berakibat instabilitas sendi lutut.Adapun 

problematika pada osteoarthritis menurut Bennell (2007) yaitu orang dengan 

osteoarthritis lutut biasanya memiliki keluhan nyeri, kaku persendian, 

berkurangnya propriosetif dan penurunan kekuatan otot quadriseps yang 

berhubungan dengan nyeri lutut dan kemampuan fungsional. 

Nyeri mengurangi ROM sebagai respon normal sehingga aktivitas 

terbatas, dimana respon tersebut lebih dulu muncul daripada kelemahan otot, 

kehilangan massa otot dan nyeri lebih lanjut (Dahlen,2006). Adapun akibat 

dari nyeri lutut karena osteoarthritis berupa bengkak, terjadi kontraktur 

(karena immobilisasi) dan adanya atropi otot. Sehingga akan berujung pada 

keterbatasan aktivitas fungsional karena pasien membatasi gerakannya agar 

tidak timbul nyeri. 

Oleh karena itu permasalahan tersebut pihak rumah sakit yang akan 

diteliti di Poli Fisioterapi RSJD Dr. R. M Soedjarwadi Klaten biasanya akan 

memberikan intervensi yaitu Infra Red, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation dan latihan berupa penguatan otot quadriceps yang akan 

diberikan secara terus – menerus pada pasien ketika datang dengan keluhan 

yang dirasakan. Karakteristik pasien osteoartritis yang di lokasi selain nyeri 
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yang dirasa pada lutut, juga terjadi kaku sendi ketika bangun pagi, mengalami 

gangguan berjalan, kesulitan saat harus menaiki tangga dan terganggu ketika 

melaksanakan ibadah sholat. 

Dari pemberian intervensi berupa Infra Red, Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation dan latihan berupa penguatan otot quadriceps di Poli 

Fisioterapi RSJD Dr. R. M Soedjarwadi Klaten tersebut pada akhirnya akan 

diperoleh suatu hasil berupa meningkatkan aktivitas fungsional karena 

dengan fungsionalnya bagus akan tercapai kualitas hidup yang baik bagi 

penderita osteoartritis lutut, kemudian tingkat pendapatan sehari – hari 

membaik karena sudah tidak lagi mengeluarkan biaya untuk berobat. 

Sehingga pasien dapat bersosialisasi dengan masyarakat karena orang dengan 

sakit yang diderita akan bosan hanya berdiam diri dalam rumah tanpa adanya 

kegiatan apalagi harus menutup diri karena malu dengan penyakit yang 

dialami dan dapat hidup mandiri karena orang sehat pasti akan mandiri tidak 

mau merepotkan orang lain. 

Ada keingintahuan dari peneliti untuk mengamati pemberian intervensi 

yang diberikan pada Poli Fisioterapi RSJD Dr. R. M Soedjarwadi Klaten 

dalam menangani kondisi osteoartritis lutut. Sehingga akan diketahui 

permasalahan mengenai nyeri yang akan mengganggu aktivitas fungsional 

pada pasien seberapa besar kekuatan hubungan tersebut. Misalkan, kalau 

ternyata terdapat suatu nyeri yang meningkat apakah aktivitas fungsional 

menurun ataupun sebaliknya pada pasien yang berobat di rumah sakit 
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tersebut. Penelitian ini pun belum pernah dilakukan pada lokasi rumah sakit 

tersebut. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul hubungan kualitas 

nyeri dengan kemampuan aktivitas fungsional pada penderita osteoathritis 

lutut, seperti menurut penelitian Schmitz memprediksi bahwa nyeri 

merupakan faktor utama yang membatasi status fungsional pada pasien OA. 

Status fungsional merupakan penilaian untuk mengetahui seberapa besar 

disabilitas pada pasien OA. Selain itu, status fungsional biasanya juga 

digunakan untuk menilai perbandingan beberapa intervensi pada pasien OA 

dan menilai evaluasi berbagai terapi pada OA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan 

antara kualitas nyeri dengan kemampuan aktivitas fungsional penderita 

osteoartritis lutut di Poli Fisioterapi RSJD Dr. R. M Soedjarwadi Klaten?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas nyeri 

dengan kemampuan aktivitas fungsional penderita osteoartritis lutut di Poli 

Fisioterapi RSJD Dr. R. M Soedjarwadi Klaten. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui kualitas nyeri penderita osteoarthritis lutut di Poli 

Fisioterapi RSJD Dr. R. M Soedjarwadi Klaten.  

b. Untuk mengetahui kemampuan aktivitas fungsional penderita 

osteoarthritis lutut setelah diberikan intervensi di Poli Fisioterapi 

RSJD Dr. R. M Soedjarwadi Klaten. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara kualitas nyeri dan kemampuan 

aktivitas fungsional setelah diberikan intervensi fisioterapi minimal 6 

kali terapi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kesehatan 

terkait dengan kualitas nyeri yang akan berdampak keterbatasan aktivitas 

fungsional pada kondisi osteoartritis lutut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi fisioterapi 

Dapat melakukan tugasnya secara professional, yaitu melakukan 

pemeriksaan dengan teliti sehingga dapat menegakkan diagnosa, 

menentukan problematik, menentukan tujuan terapi yang tepat, untuk 

menentukan jenis modalitas fisioterapi yang tepat dan efektif bagi 

penderita. 
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b. Bagi penderita 

Penderita tetap menjalani proses pengobatan secara teratur dengan 

motivasi tinggi yaitu keinginan untuk sembuh. 

c. Bagi keluarga  

Keluarga diharapkan untuk tetap memberikan dukungan baik material 

maupun non material.  

 


