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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS POST OPERASI 
TOTAL KNEE REPLACEMENT ET CAUSA OSTEOARTHRITIS DI RUMAH 

SAKIT ORTHOPEDI DR. SOEHARSO SURAKARTA 

Abstrak 
 

Latar Belakang : Total knee replacement merupakan pengobatan untuk 
mengurangi rasa sakit dan memulihkan fungsi fisik pada pasien dengan kondisi 
osteoarthtritis yang tidak bisa dipelihara dengan terapi fisik saja. Pasca operasi 
pasien mengeluh nyeri dan keterbatasan aktivitas fungsional. Modalitas terapi 
latihan dapat membantu mengatasi keluhan tersebut. 
Tujuan : Untuk mengetahui fungsi terapi latihan dalam pengurangan nyeri, 
mengurangi oedem meningkatkan kekuatan otot dan lingkup gerak sendi, serta 
meningkatkan kemampuan fungsional pasien. 
Hasil : setelah dilakukan terapi selama 5 kali didapatkan hasil penurunan nilai 
nyeri diam T1: 4 menjadi T5: 3, nyeri tekan T1: 7 menjadi T5: 5, nyeri gerak T1: 
8 menjadi T5: 5. Penurunan nilai selisih oedem knee sinistra dan dextra dengan 
pengukuran 5 cm kearah proximal T1: 7 cm, T5: 5 cm, 10 cm kearah proximal 
T1: 6 cm, T5: 4 cm, 5 cm kearah distal T1: 5 cm, T5: 3 cm, 10 cm kearah distal 
T1: 3 cm, T5: 2 cm. Penurunan oedem antara ankle dextra dan sinistra T1: 70 cm, 
T5: 67 cm. Peningkatan kekuatan otot ekstensor hip T1: 2- menjadi T5: 2, 
abduktor hip T1: 2- menjadi T5: 3-, Adduktor hip T1: 2- menjadi 2, endorotator 
hip T1: 2- menjadi T5: 2, eksorotator T1: 2- menjadi T5: 2. Otot ekstensor knee 
T1: 2- menjadi T5: 2, fleksor knee T1: 2- menjadi T5: 3-. Peningkatan LGS hip S: 
T1: 0°-0°-90° menjadi T6: 0°-0°-100°, F: 10°-0°-10° menjadi 15°-0°-10°, R: TI: 
20°-0°-20° menjadi T5: 25°-0°-20°. LGS knee S: T1: 0°-5°-25° menjadi T6: 0°-
0°-30°. LGS ankle S: T1: 10°-0°-40° menjadi T6: 15°-0°-40°. Peningkatan 
aktivitas fungsional (WOMAC INDEX) T1: 89% menjadi T5: 64%. 
Kesimpulan : Terapi latihan dapat mengurangi nyeri dan oedem, meningkatkan 
kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi serta meningkatkan aktivitas 
fngsional 
Kata Kunci : Total Knee Replacement, osteoarthritis, terapi latihan, ROM 
exercise, gait exercise, strenghthening, hold rileks. 
 

Abstract 
Background : Total knee replacement is treatment to decrease pain and recovery 
functional activity to patient with osteoarthritis it can’t cover by physical therapy. 
Pain and decrease of funtional activity have felt in patient after surgery. Exercise 
therapy can help this problems. 
Result : After doing exercise therapy about five times the results of the 
assessment of hold pain T1: 4 to T5: 3, pressure pain T1: 7 to T5: 5 and motion 
pain T1: 8 to T5: 5. Difference value oedem at knee dextra and sinistra with 
measurment at 5 cm to proximal T1: 7 cm to T5: 5 cm. 10 cm to proximal T1: 6 
cm to T5: 4cm. 5 cm to distal T1: 5 cm to T5: 3 cm. 10 cm to distal T1: 3 cm to 
T5: 2 cm. Value oedem at ankle dextra and sinistra T1 : 70 cm to T5: 67 cm. 
Increase muscle strenght on extensor hip T1: 2- to T5: 2, abductor hip T1:2- to 
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T5: 3-, adductor hip T1: 2- to T5: 2, eksorotator hip T1: 2- to T5: 2, endorotator 
hip T1: 2- to T5: 2. Fleksor knee T1: 2- to T5: 3-. ekstensor knee T1: 2- to T5: 2. 
Increase range of motion hip T1: S: 0°-0°-90° to T5: 10°-0°-100°, T1: F: 10°-0°-
10° to T5 : 15°-0°- 10°, T1: R: 20°-0°-20° to T5: 25°-0°-20°. Range of motion 
knee T1: S: 0°-5°-25° to T5: 0°-0°-30°. Range of motion ankle T1: S: 10°-0°-40° 
to T5: 15°-0°-40°. Increase of funtional activity T1: 89% to T5 64%. 
Conclusion : Exercise therapy can decrease pain and oedema, Increase muscle 
strenght, increase range of motion and functional activity. 
Keyword : Total Knee Replacement, osteoarthritis, Exercise Therapy, ROM 
exercise, gait exercise, strenghthening, hold rileks 
 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia, termasuk pembangunan 

bidang kesehatan membawa perubahan pada kondisi masyarakat di Indonesia. 

Perubahan yang terjadi antara lain adanya transisi demografi dan transisi 

epidemiologi. Transisi demografi merupakan perubahan pola atau struktur 

penduduk. Sedangkan transisi epidemiologi bermula dari suatu perubahan dalam 

pola kesehatan dan pola penyakit dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit 

infeksi sedangkan penyakit non infeksi (penyakit tidak menular) justru semakin 

meningkat, salah satunya adalah penyakit osteoarthritis.Gejala yang paling umum 

terjadi pada pasien osteoarthritis adalah kekakuan sendi sesaat pada pagi hari, 

terjadinya penguncian pada sendi, ketidakstabilan pada sendi serta nyeri pada 

sendi. Nyeri menjadi ciri utama serta penyebab dari berkurangnya kemampuan 

aktivitas pasien.  Rasa sakit atau nyeri biasanya cenderung memburuk pada saat 

aktivitas. Hal inilah yang  mengakibatkan pasien mengalami keterbatasan saat 

melakukan aktivitas (Sinusas, 2012) 

Total knee replacement merupakan pengobatan yang aman untuk 

mengurangi rasa sakit dan memulihkan fungsi fisik pada pasien dengan kondisi 

osteoarthtritis parah yang tidak bisa di pelihara dengan terapi fisik. Setiap tahun 

ada lebih dari 500.000 prosedur operasi Total knee replacement dilakukan di 

Amerika Serikat, hal ini diperkirakan bahwa pada tahun 2030 volume prosedure 

operasi TKR meningkat menjadi lebih dari 3,48 juta per tahun akibat penuaan dini 

dan meningkatnya obesitas (Minesota, 2010).Pada operasi total knee replacement 

juga menimbulkan beberapa problem setelah operasi, 37 % dari pasien merasakan 
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nyeri dan keterbatasan gerak fungsional setelah operasi, keterbatasan yang paling 

umum adalah pasien kesulitan untuk berjalan, kesulitan untuk naik turun tangga 

dan ketidakmampuan untuk melakukan aktifitas olahraga yang sama saat sebelum 

operasi (Sara, 2010). Dibutuhkan penanganan yang tepat pada kasus post operasi 

TKR sehingga tidak pasien dapat kembali beraktivitas dengan normal. Salah satu 

hadist menjelaskan“Carilah obat wahai hamba-hamba Allah, karena 

sesungguhnya Allah tidak memberikan satu penyakit pun melainkan Dia telah 

memberikan penawar (obat) kecuali penyakit pikun" (HR Bukhari). 

Oleh karena itu penulis mengambil judul “ Penatalaksanaan Fisioterapis 

pada Kasus Post Operasi Total Knee Replacement et causa Osteoarthritis dengan 

Modalitas Terapi Latihan di RS Orthopedi Surakarta”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan maka rumusan masalah pada 

karya tulis ini adalah : 

1. Apakah terapi latihan dapat mengurangi nyeri dan oedem 

pasca operasi TKR ?  

2. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot 

pasien pasca operasi TKR ? 

3. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi 

lutut pasca operasi post TKR ? 

4. Apakah dengan terapi latihan kemampuan fungsional pasien 

akan membaik ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam hal 

pengurangan nyeri dan oedem pasca operasi TKR. 

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan untuk meningkatkan 

kekuatan otot pasien pasca operasi TKR. 

3. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan untuk meningkatkan 

lingkup gerak sendi knee pada pasien post operasi TKR. 
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4. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam hal 

meningkatkan kemampuan fungsional pasien pasca operasi 

TKR. 

1. Metode Pelaksanaan Fisioterapi 

2.1 Definisi Total Knee Replacement 

Total Knee Replacement adalah prosedure bedah umum yang dilakukan 

atau dirancang untuk meringankan nyeri lutut dan meningkatkan aktivitas 

fungsional individu dengan osteoarthritis lutut (Whitney, 2008). Total knee 

replacement dilakukan dengan mengganti bagian sendi yang rusak menggunakan 

sepasang implant sendi buatan yang disebut prosthesis. Material implant standard 

(titanium) dengan material implant oxiniumtotal knee replacement diberikan 

untuk kondisi perkapuran stadium lanjut atau grade IV, biasanya disertai dengan 

perubahan bentuk fisik dari kaki menyerupai huruf ‘O’ atau ‘X (Kisner, 2007). 

2.2 Indikasi Total Knee Replacement 

Dalam operasi penggantian sendi lutut harus memiliki beberapa indikasi 

atau kriteria yang memenuhi untuk dilakukan prosedur tersebut. Operasitotal knee 

replacement dilakukan apabila terdapat bukti radiologi kerusakan sendi atau 

jaringan penyusun sendi dan tulang, nyeri sedang hingga nyeri tak tertahankan 

yang tidak dapat diatasi dengan obat maupun tindakan non-operasi serta 

terjadinya penurunan kualitas hidup pasien. Sehingga jika dipersempit terdapat 

tiga kriteria utama yaitu (1) nyerisedang sampai tak tertahankan (2) kerusakan 

pada jaringan pembentuk sendi (3) disability atau kecacatan (Minesota, 2010). 

2.3Diagnosa Fisioterapi 

Berdasarakan hasil laporan status klinis dan pemeriksaan yang dilakukan 

terhadap pasien Ny. S, usia 68 tahun dengan diagnosis post operasi total knee 

replacement dextra, ditemukan permasalahan berupa (1) Nyeri diam, tekan dan 

gerak pada knee dextra serta nyeri gerak pada knee sinistra (2) Oedem pada knee 

dextra dan ankle dextra (3)Kekuatan otot menurun pada tungkai kanan (4) 

Keterbatasan gerak fleksi dan ekstensi knee dextra, dorsal fleksi ankle dextra dan 

fleksi knee sinistra (5) Spasme otot quadriceps dan gastrocnemius kiri dan kanan 

2.4 Modalitas Intervensi Fisioterapi 

4 
 



Teknik exercise yang digunakan dalam kasus post operasi total knee 

replacement meliputi breathing exercise, ROM exercise, hold rileks exercise, 

static contraction, pumping ankle, active-resissted exercise, gait exercise (pola 

awal non- weight bearing). 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Berdasarakan hasil laporan status klinis pasien Ny. S, usia 68 tahun 

dengan diagnosis post operasi total knee replacement dextra, ditemukan 

permasalahan berupa (1) Nyeri diam, tekan dan gerak pada daerah lutut kanan, (2) 

Oedem pada daerah Lutut kanan dan ankle kanan, (3) keterbatasan lingkup gerak 

sendi, (4) penurunan kekuatan otot, (5) Penurunan kemampuan fungsional 

Setelah dilakukan fsioterapi dengan modalitas terapi latihan sebanyak 

lima kali didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Tingkat Nyeri 

Grafik 1 nyeri menggunakan VAS 

 
Pada pemeriksaan T1 nyeri diam bernilai 4, nyeri tekan bernilai 7 dan 

nyeri gerak bernilai 8. Setelah dilakukan terapi selama lima kali nilai T5 pada 

nyeri diam bernilai 3, nyeri tekan bernilai 5 dan nyeri gerak 5 

2. Oedem pada knee dan ankle 

Grafik 2 oedem pada knee 

 
Grafik 4.3 Pengukuran oedem pada ankle 
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Dari T1 terdapat perbedaan nilai antara ankle sinistra 70 cm dan ankle 

dextra 64 cm dengan selisih perbedaan 6 cm. Setelah dilakukan terapi selama lima 

kali didapatkan hasil T5 ankle sinistra 67 cm dan ankle dextra 64 cm dengan 

selisih perbedaan menjadi 4 cm. Ini berarti terjadi penurunan oedem pada ankle 

sinistra 

3. Kekuatan otot 

Grafik 4 Evaluasi kekuatan otot hip 

 
Grafik 5 Hasil evaluasi kekuatan otot knee 

 
Grafik 6 Hasil evaluasi kekuatan otot ankle 
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Grafik diatas menunjukan evaluasi kekuatan otot pada ankle. Setelah 

dilakukan terapi selama 5 kali tidak ada perubahan pada kekuatan otot dorsal 

maupun plantar ankle sinistra 

4. Lingkup Gerak Sendi 

 

 

 

 

Grafik 7 Hasil evaluasi LGS hip  

 
Grafik 8 Hasil evaluasi LGS knee 

 
Grafik 9 Hasil evaluasi LGS ankle 

 
Grafik diatas menunjukan evaluasi lingkup gerak sendi pada ankle setelah 

dilakukan terapi selama 5 kali. Untuk T1: S: 10°-0°-40°. Setelah T5 didapatkan 

hasil S: 15°-0°-40°. 

5. Kemampuan aktivitas fungsional 

Grafik 10 Evaluasi index WOMAC 
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Dari data diatas didapatkan hasil bahwa terapi awal T1 didapatkan nilai 

WOMAC sebesar 89% yang artinya masih dalam ketergantungan berat. Pada 

terapi kelima didapatkan hasil T5 54% dimana pasien sudah dalam skala 

ketergantungan sedang ke ringan dengan kemampuan pasien sudah dapat berjalan 

dan toileting secara mandiri. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Nyeri 

Pada nyeri post operasi Total knee replacement terjadi akibat dari 

adanya incisi pada jaringan lunak sekitar lutut atau yang disebut acute pain. 

Pada saat peradangan secara ototmatis tubuh mnegeluarkan berbagai zat 

sebagai fase dalam proses healing, beberapa dari zat tersebut mengakibatkan 

tubuh mengalami hipersensitif terhadap rasa salah satunya nyeri. Zat-zat 

yang dikeluarkan tubuh diterima oleh saraf pada tubuh yaitu nocciceptor. 

Saraf ini kemudian mengirim data ke serabut afferen dan diterima otak di 

bagian cortex cerebri dan dipersepsikan tubuh sebagai rasa nyeri. 

Penggunaan terapi latihan pada kasus post operasi TKR untuk 

pengurangan nyeri dapat dilakukan karena pada terapi latihan terutama 

untuk latihan “ROM active exercise” dan “static contraction” terjadi efek 

“pumping action” yang mengakibatkan pembuluh darah balik bekerja 

sehingga darah dapat mengalir dan metabolisme tubuh berjalan dengan 

seharusnya. 

3.2.2 Oedem 

Saat terjadi cedera atau luka tubuh merespon dengan mengeluarkan 

zat-zat healing. Pada saat zat-zat tersebut dikeluarkan tubuh menjadi 

hipersesitif dan menimbulkan proses peradangan atau inflamasi. Pada proses 

ini terjadi berbagai tanda salah satunya adalah oedem. 
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Penerapan terapi latihan khususnya untuk jenis latihan static 

contraction, free active movement serta pumping ankle exercise dapat 

mengurangi tingkat oedem pada tubuh. Saat latihan tersebut dilakukan 

terjadi efek pumping yaitu terjadinya peningkatan perifer resitance dari 

pembulu darah. Dengan adanya hambatan pada perifer ototmatis 

meningkatkan blood pressure dan secara otomatis cardiac output pun 

meningkat sehingga metabolisme menjadi lancar dan mengakibatkan 

penumpukan oedem berkurang. 

3.2.3 Keterbatasan Gerak 

Keterbatasan gerak pada post operasi TKR diakibatkan oleh adanya 

nyeri dan penumpukan cairan oedem. Nyeri dan oedem diakibatkan oleh 

adanya fase inflamasi atau peradangan. Penerapan static contraction, free 

active serta pumping ankle dapat meningkatkan lingkup gerak sendi akibat 

adanya proses pumping yang mengakibatkan terjadinya proses peningkatan 

hambatan pada perifer ototmatis meningkatkan blood pressure dan secara 

otomatis cardiac output pun meningkat sehingga metabolisme menjadi 

lancar dan mengakibatkan penumpukan oedem berkurang. Ketika odem 

berkurang otomatis zat-zat pembawa nyeri ikut terbawa dan penekanan pada 

saraf penerima nyeri akibat oedem pun berkurang sehingga nyeri berkurang. 

Akibat berkurangnya nyeri dan oedem maka otomatis lingkup gerak sendi 

dapat bertambah. 

3.2.4 Penurunan Kekutan Otot 

Pemberian terapi latihan berupa static contraction, free active 

movement, active resistance dapat meningkatkan kekuatan otot pasien. Pada 

latihan free active dan static contraction mekanisme pumping action sangat 

berperan penting. Pumping action menimbulkan proses peningkatan 

hambatan pada perifer ototmatis meningkatkan blood pressure dan secara 

otomatis cardiac output pun meningkat sehingga metabolisme menjadi 

lancar. Pada saat metabolisme lancar darah yang membawa nutrisi mengalir 

keseluruh tubuh tidak terkecuali otot. Saat otot menerima nutrisi yang 

dikirim darah otot dapat melakukan regenerasi dengan sempurna karena 
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tercukupinya energi, ketika otot sudah beregenerasi dan asupan energi 

cukup maka otot mampu untuk menggerakan anggota tubuh 

Pemberian tahahan dimaksudkan ketika otot mendapatkan suatu 

beban baik itu dari luar atau dalam tubuh secara berulang kali maka 

myofibers dan serat-serat yang berkaitan dengan matrix extracelluar 

mengalami stimulasi. Stimulasi ini memicu meningkatnya jumlah dan 

ukuran pada myofibrial contractile proteins actin dan myosin dan jumlah 

total sarkomer dalam rantai otot tersebut. dalam Peningkatan jumlah masa 

ini yang mengakibatkan kekuatakn otot menjadi meningkat (Brad, 2010) 

3.2.5 Kemampuan Aktivitas Fungsional 

Kemampuan aktivitas fungsional dapat ditingkatkan dengan berbagai 

cara, salah satunya dengan metode terapi latihan. Dengan teknik seperti 

seperti static contraction, free active movement, active resissted, hold rileks 

dapat mengurangi problem pada fase inflamasi. Dengan berkurangnya 

problem pada fase inflamasi otomatis terjadi peningkatan aktifitas 

fungsional. Latihan transfer dan ambulasi merupakan latihan penting dalam 

peningkatan aktifitas fungsional. Dengan latihan transfer dari posisi tidur ke 

duduk, duduk ke berdiri maka pasien dapat beradaptasi untuk bergerak 

setelah hanya bisa tidur di bed saja. Setelah pasien dapat melakukan hal 

tersebut maka latihan selanjutnya adalah untuk posisi berdiri dan berjalan. 

Dengan teknik non - weight bearing menggunakan walker pasien dilatih 

untuk berjalan menggunakan satu kaki yang sehat hingga kaki yang sakit 

mengalami proses poliferasi. 

3. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1.1 Simpulan 

Berdasarakan hasil dari pembahasan penatalaksanaan fisioterapi pada 

kasus post operasi total knee replacement et causa osteoarthritis di rumah sakit 

orthopedi dr. Soeharso Surakarta disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan terapi latihan pada kasus post operasi total knee replacement 

dapat menurunkan nyeri dilihat dari hasil terapi selama lima kali 
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2. Penerapan terapi latihan pada kasus post operasi total knee replacement 

dapat menurunkan oedem dilihat dari hasil terapi selama lima kali 

3. Penerapan terapi latihan pada kasus post operasi total knee replacement 

dapat meningkatkan kekuatan otot dilihat dari hasil terapi selama lima kali 

4. Penerapan terapi latihan pada kasus post operasi total knee replacement 

dapat meningkatkan lingkup gerak sendi dilihat dari hasil terapi selama lima 

kali 

5. Penerapan terapi latihan pada kasus post operasi total knee replacement 

dapat meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional dilihat dari hasil terapi 

selama lima kali 

4.1.2 Saran 

Setelah dilakukan penerapan terapi latihan pada kasus post operasi total 

knee replacement ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dicermati agar 

tercapai hasil maksimal sesuai yang diharapkan. Kerjasama antar fisioterapis 

pasien dan pegawai medis lainnya sangat perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan 

pada setiap pengobatan suatu penyakit setiap komponen harus saling berhubungan 

sehingga tercapai hasil yang maksimal. Fisioterapi hendaknya teliti dalam 

melakukan anamnesis sehingga didapatkan diagnosa yang sesuai dan dapat 

dilakukan intervensi yang benar dan sesuai kondisi pasien. Pasien juga harus 

bersikap kooperatif dan semangat mengikuti program yang diajarkan oleh 

fisioterapis 
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