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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lutut merupakan bagian kaki yang dianggap sepele, orang kurang 

memperhatikan lutut mereka. Padahal itu merupakan anggapan yang salah, 

apalagi jika dibebani berat badan besar (obesitas). Ternyata lutut, khususnya lutut 

wanita ialah persendian yang bekerja paling keras dan memiliki resiko dua kali 

lipat terkena cidera dan osteoarthritis (OA) dibandingkan dengan pria 

(Suhendriyo, 2014). Osteoartritis merupakan gangguan degenerasi struktur tulang 

rawan pada persendian (Cote, 2001 dikutip oleh Arovah, 2007). Lutut merupakan 

persendian yang paling sering mengalami OA (Baker, 2000 dikutip oleh Arovah, 

2007). World Health Organization (WHO) melaporkan OA lutut merupakan 

penyebab disabilitas keempat pada perempuan dan kedelapan pada laki - laki 

(Cote, 2001 dikutip oleh Arovah, 2007).  

Prevalensi OA lutut diperkirakan sekitar sepertiga orang yang berusia 25 

sampai dengan 75 tahun mempunyai gambaran OA pada pemeriksaan radiologis 

(Saxon, et al, 1999 dikutip oleh Arovah, 2007). Adapun prevalensi OA di 

Indonesia, mencapai 5% pada usia < 40 tahun, 30% pada usia 40 - 60 tahun, dan 

65% pada usia > 61 tahun (Marlina, 2015). Resiko OA pada lutut meningkat 

seiring bertambahnya usia, menurut data dari Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit 

Dr. Moewardi Surakarta jumlah pasien rawat jalan yang terdiagnosa OA periode 

Januari 2015 hingga Desember 2015 sebanyak 4.645 orang, diantaranya ialah 
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1.691 laki - laki dan 2.994 perempuan yang rerata berusia diatas 40 tahun. Dalam 

Al – Qur’an telah tertulis pada surah Ar - Rum ayat 54, yang artinya: "Allah, 

Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan 

(kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan 

(kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban.  Dia menciptakan apa yang 

dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Yang 

bunyi ayatnya, sebagai berikut:  

ٍة َضْعفًا َوَشْيبَةً  يَْخلُُق َما يََشاءُ   ُ الَِّذي َخلَقَكُ  ِمْن بَْعِد قُوَّ ةً ثُمَّ َجَعَل َّللاَّ ْم ِمنْ َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ   

 َوهَُو اْلَعلِيُم اْلقَِديرُ 

Salah satu gejala OA lutut adalah adanya nyeri lutut, nyeri lutut 

menyebabkan seseorang takut melakukan aktivitas atau gerakan sehingga  

menurunkan kualitas hidupnya. Terapi non farmakologi yang disarankan antara 

lain Infra Red Radiations (IRR), Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) dan terapi latihan. IRR merupakan terapi yang dapat menghasilkan efek 

panas pada  jaringan. Efek panas ini akan meningkatkan metabolisme jaringan dan 

menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, sehingga dapat memperlancar nutrisi 

masuk ke jaringan dan pengeluaran zat - zat sisa metabolisme yang menumpuk di 

jaringan (Kharismawan, 2016). TENS adalah penggunaan energi listrik untuk 

merangsang sistem syaraf melalui permukaan kulit, berupa stimulasi listrik yang 

diaplikasikan pada serabut syaraf yang akan menghasilkan aktivasi antidromik. 

Adanya aktivasi antidromik mengakibatkan terjadinya vasodilatasi arteriole dan 

penekanan aktivasi simpatis yang akan meningkatkan aliran darah sehingga 

pengangkutan materi yang berpengaruh terhadap nyeri juga akan meningkat 
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(Parjoto, 2006). Sedangkan terapi latihan dapat dilakukan berupa latihan resisted 

exercise metode endurance untuk meningkatkan kekuatan otot (Arovah, 2007). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian Infra Red Radiations (IRR), Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan terapi latihan berpengaruh terhadap 

pengurangan nyeri pada OA lutut? 

2. Apakah pemberian terapi latihan menggunakan quadriceps bench 

berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot quadriceps pasien? 

3. Apakah pemberian Infra Red Radiations (IRR), Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan terapi latihan dapat meningkatkan aktifitas 

fungsional pasien? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam mempelajari, menganalisa dan 

mengambil suatu kesimpulan tentang kondisi osteoarthritis lutut. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat pemberian Infra Red Radiations (IRR), 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan terapi latihan 

berpengaruh terhadap pengurangan nyeri pada OA lutut. 

b. Untuk mengetahui manfaat  pemberian terapi latihan menggunakan 

quadriceps bench berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot 

quadriceps pasien. 
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c. Untuk mengetahui manfaat Infra Red Radiations (IRR), 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan terapi latihan 

dapat meningkatkan aktifitas fungsional pasien. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Menambah  pemahaman  dalam  melaksanakan  proses  fisioterapi  pada 

kondisi osteoarthritis lutut. 

2. Bagi rumah sakit 

Penyebarluasan  informasi  tentang  penanganan  osteoarthritis lutut pada 

rekan fisioterapi khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Hasil  karya tulis ilmiah  ini  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  untuk  

institusi sebagai wahana pembelajaran dan penelitian lebih lanjut kepada 

pasien dengan kasus osteoarthritis lutut. 

4. Bagi masyarakat 

Dapat  memberikan  informasi  yang  benar  kepada  pasien,  keluarga, 

masyarakat  sehingga  dapat  lebuh  mengenal  dan  mengetahui  gambaran 

osteoarthritis lutut. 


