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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya pergeseran pola kependudukan maka bergeser pola-pola 

penyakit di masyarakat yaitu yang semula penyakit infeksi kearah degenaratif 

(Fransisca, 2001). Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia 

“demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kesehatan merupakan hak 

asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka islam 

menegaskan perlunya istiqomah memantapkan  dirinya dengan menegakkan 

agama islam.  

Sehat menurut batasan World Health Organization (WHO) adalah 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang individu produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan islam 

mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah menciptakan individu dan 

masyarakat yang sehat dan jasmani, rokhani dan sosial sehingga umat manusia 

mampu menjadi umat pilihan. Allah berfirman :  

 

“Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 

dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada 

dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orangnya yang beriman” (QS: Yunus 57) 

(Djamal, 2013).  

http://1.bp.blogspot.com/_OslimEvJWsU/TTKTP6D5veI/AAAAAAAAAHk/nviS5nQa9p0/s1600/2.jpg


2 

 

Salah satu jenis penyakit degeneratif adalah Osteoarthritis. 

Osteoarthritis merupakan jenis arthritis yang paling sering di jumpai baik di 

Indonesia maupun di seluruh dumia (Isbagio,2001). Sayangnya dengan 

semakin tingginya populasi lansia dewasa ini yaitu menginjak 380 juta jiwa, 

memungkinkah untuk terjadinya Osteoarthtritis akan semakin meningkat, di 

tambah pekiraan pada tahun 2020 populasi lansia akan meningkat 82% 

menjadi 680 juta jiwa. Jika dibandinkan terhadap tiap angka kelahiran hidup, 

populasi hidup, populasi lansia pada tahun 2020 sebnyak 15 jiwa tiap satu 

kelahiran hidup, angka ini pada negara berkembang sebanyak 4 jiwa tiap satu 

kelahiaran hidup (Parjoto, 2000) 

Jumlah penderita OA di Indonesia paling banyak mengenai pada 

orang-orang di atas usia 50 tahun. Di atas 85% orang berusia 65 tahun 

menggambarkan OA pada gambaran x-ray, meskipun hanya 35%-50% hanya 

mengalami gejala. Umur di bawah 45 tahun prevalensi terjadinya OA lebih 

banyak terjadi pada pria sedangkan umur 55 tahun lebih banyak terjadi pada 

wanita (Diel, 2011). 

Osteoarthritis pada sendi lutut merupakan salah satu jenis penyakit 

degeneratif yang dapat menganggu gerak dan fungs dari sendi lutut sehingga 

dapat mengubah gaya hidup dan interaksi penderita terhadap lingkunganya 

serta mempengaruhi produktifitas dan aktifitas keseharianya (Soeparman dkk, 

2000). Penderita Osteoarthritis sering mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan aktivitas fungsional dasar seperti bangkit yang membebani 

lutut, Osteoarthritis lutut berhubungan dengan berbagai defisit patofisiologi 
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seperti sendi lutut, menurutnya lingkup gerak sendi, disuse atrofi dari otot-otot  

quadriceps yang merupakan stabilisator utaa sendi lutut dan sekaligus 

berfungsi melindungi strukutur sendi lutut (Parjoto, 2000). 

Fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan profesional yang 

bertanggung jawab terhadap kesehatan individu, keluarga maupunmasyarakat, 

khususnya dalam gangguan gerak dan fungsi. Tujuan utama Fisioterapi adalah 

mengurangi nyeri dan kekakuan sendi, mempertahankan gerak sendi 

mencegah kontraktur serta mempertahankan dan mempebaiki kekuatan otot. 

Peran fisioterapi pada Osteoarthritis lutut adalah untuk menjaga mobilitas dari 

sendi lutut sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fisioterapi 

mempunyai modalitas yang dapat di gunakan untuk mengurangi problematika 

yang muncul pada penyakit Osteoarthritis lutut, misalnya Infrared.  Efek 

panas yang ditimbulkan pada Infrared memberikan efek sedatif melalui 

kenaikan nilai ambang nyeri, selain itu modalitas tersebut akan lebih efektif 

untuk menangani penyakit Osteoarthritis lutut apabila dikombinasikan dengan 

terapi latihan. Terapi latihan dapat membantu mencegah terjadinya kontraktur 

dan kelemahan otot-otot sekitar lutut lanjut. 

Penanganan dan edukasi yang tepat dapat mengurangi kemungkinan 

problematika yang muncul. Salah satunya adalah keterbatasan aktifitas 

fungsional pada penderita OA lutut, sehingga pasien di harapkan mampu 

memahami dan menjaga kondisinya serta dapat membantu dirinya sendiri 

ketika terjadi serangan Osteoarthritis. 
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Untuk mengatasi kasus Oseoarthritis dibutuhkan peran fisioterapi. 

Karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul karya tulis ilmiah 

“PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS OSTEOARTHRITIS 

GENUE SINISTRA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang timbul maka penulis ingin mengetahui: 

Penatalaksanaan Fisioterapi pada Kasus Osteoarthritis Genue Sinistra, 

1. Apakah ada pengaruh Infrared dan Terapi Latihan tehadap penurunan 

nyeri ? 

2. Apakah ada pengaruh Infrared dan Terapi latihan terhadap peningkatan 

kekuatan otot? 

3. Apakah ada pengaruh Infrared dan Terapi latihan terhadap peningkatan 

LGS? 

4. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan aktifitas 

fungsional ? 

 

C. Tujuan  

Mengetahui hasil dan manfaat dari penatalaksanaan fisioterapi pada 

Osteoarthritis (OA) lutut dalam mengurangi nyeri, meningkatakan aktifitas 

fungsional  dengan modalitas Infra red, dan Terapi Latihan, sehingga dapat 

dijadikan informasi tambahan dan penambah wawasan tambahan tentang 
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peran fisioterapi pada  kasus Osteoarthritis pada kalangan fisioterapis, medis 

maupun masyarakat luas. 

 

D. Manfaat Laporan kasus 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Institusi Rumah Sakit 

 Dapat bertukar mengenai informasi dengan pihak rumah sakit 

mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada kasu Osteoarthritis dengan 

modalitas Infra red, dan Terapi latihan. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

 Dapat mengembangkan pengetahuan mengenai Penatalaksanaan 

Fisioterapi Osteoarthritis dengan modalitas infra red, dan terapi latihan. 

3. Bagi Penulis  

 Dapat memperdalam pengetahuan tentang penatalaksanaan 

fisioterapi pada kasus Osteoarthritis dengan modalitas Infra red, dan 

Terapi latihan. 

4. Bagi Masyarakat Umum 

 Dapat memberikan informasi tentang latihan yang tepat pada 

pasien dengan kasus osteoarthritis dengan modalitas Infra red, tens, dan 

terapi latihan. Dapat memperluas informasi tentang latihan yang tepat baik 

kepada orang yang potensial mengalami osteoarthritis maupun kepada 

masyarakat luas. 


