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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Banyaknya penyakit non-infeksi salah satunya diakibatkan oleh 

banyaknya lansia yang memiliki pola hidup yang tidak sehat. Di sisi lain penyakit 

yang berkaitan dengan faktor penuaanpun meningkat, seiring dengan semakin 

banyaknya proporsi warga lansia di Indonesia. Penyakit yang berkaitan dengan 

faktor penuaan salah satunya adalah penyakit osteoarthritis 

Osteoarthritis (OA) adalah penyakit sendi degeneratif umum dari sendi 

pada bagian tulang rawan yang diakibatkan perubahan hipertropik di tulang. 

Osteoarthritis menyerang pada semua jaringan sendi seperti tulang rawan, 

sinovial, struktur kapsul serta ligament yang ditandai dengan degradasi kartilago 

pada sendi sehingga sendi kehilangan fungsinya dan abnormalitas bentuk sendi 

(Aaron, 2013).  
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Sekitar 13 % wanita dan 10 % pria berusia 60 tahun atau lebih tua 

memiliki OA lutut simptomatik . Proporsi orang yang terkena dengan OA lutut 

simptomatik cenderung meningkat karena penuaan tingkat obesitas atau kelebihan 

berat badan. (Heidari, 2011). 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 

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) 
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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). Fisioterapi merupakan bentuk 

pelayanan kesehatan yang berfungsi memelihara, memulihkan gerak dan fungsi 

tubuh dengan cara manual, peralatan maupun latihan (Depkes RI, 2013). 

Fisioterapi dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pasca operasi 

total knee replacement dengan berbagai teknik yang digunakan. Salah satu cara 

untuk membantu mengembalikan kemampuan fungsional dan fisik pasien post 

operasi TKR menggunakan terapi latihan atau exercise therapy. Exercise therapy 

memiliki keuntungan antara lain untuk meningkatkan kemampuan otot, untuk 

memberikan efek positif pada system kardiovaskuler dan kesembuhan tulang dan 

soft tissue (Derlene, 2006) 

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”. 

B. 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 ?  
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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 ? 

C. 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. 

4. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam hal meningkatkan 

kemampuan fungsional pasien pasca operasi TKR. 

D. Manfaat Penulisan 

 1. Bagi Penulis 

  Menambah pengetahuan tentang teknik terapi latihan yang berguna 

untuk penanganan problem post operasi penggantian sendi (TKR). 
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2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang terapi 

latihan yang benar yang telah dilakukan oleh fisioterapi untuk menangani 

masalah post operasi total knee replacement. 

 3. Bagi Pendidikan 

  Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya fisioterapi tentang penanganan post operasi total 

knee replacement dan penelitian lebih lanjut oleh institusi pendidikan 

tentang intervensi penggunaan terapi terapi latihan pada kasus post 

operasi total knee replacement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


