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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit sendi kronis dan degeneratif yang 

dianggap salah satu gangguan muskuloskeletal paling umum (Bennell dkk., 2011). 

Penuaan dan obesitas merupakan dua faktor risiko utama yang terkait dengan 

osteoarthritis karena populasi yang menua dan meningkatnya tingkat obesitas 

maka jumlah pasien OA meningkat secara dramatis. Sampai saat ini 46 juta orang 

dewasa di Amerika Serikat lebih dari 50% orang dewasa berusia lebih dari 50 

tahun telah didiagnosa dengan OA. Hal ini diperkirakan bahwa tahun 2030 angka 

itu akan meningkat menjadi 70 juta (Aletaha and Smolen, 2006). Lutut, tangan, 

pinggul, tulang belakang dan kaki termasuk sendi yang paling sering terkena OA. 

Diketahui bahwa OA diderita oleh 151 juta jiwa di seluruh dunia dan mencapai 24 

juta jiwa di kawasan Asia Tenggara (WHO, 2004). Presentasi yang paling umum 

dari OA adalah OA lutut dengan prevalensi diperkirakan antara 12% dan 35% 

pada populasi (Quintana dkk., 2008).  Prevalensi OA lutut pada pasien wanita 

berumur 65-74 tahun ke atas dapat mencapai 39% dari jumlah kasus yang ada. Di 

Indonesia pada usia 75-79 tahun sekitar 100% pria dan wanita menunjukkan 

beberapa tanda osteoarthritis (Stitik and Foye, 2005).  

Osteoarthritis (OA) lutut adalah penyakit degeneratif yang disebabkan oleh 

hilangnya tulang rawan dan disertai dengan peradangan yang sering 

mengakibatkan nyeri dan cedera baik sekunder maupun primer, adanya 
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ketidakseimbangan antara katabolik dan anabolik dalam tulang rawan, osteoblas 

dan cairan sinovial menjadi proses terjadinya osteoarthritis lutut (Hunter and 

Eckstein, 2009). Menurut Maharani (2007), gejala klinis utama yang berhubungan 

dengan OA lutut meliputi nyeri, kekakuan sendi, krepitasi, artikular edema, 

deformitas sendi, ketidakstabilan artikular, penurunan lingkup gerak sendi 

(ROM), keterbatasan fisik dan kelemahan otot. Untuk alasan ini, beberapa 

pendekatan farmakologis dan non farmakologis (fisioterapi) telah dipelajari 

banyak strategi untuk mengurangi nyeri pada lutut. Pengurangan nyeri dan 

kecacatan adalah tujuan utama dalam setiap pengobatan dalam pengelolaan OA 

lutut sehingga dikombinasikan antara farmakologis dan fisioterapi (Zhang dkk., 

2007).  

Osteoarthritis Research Society International (OARSI) merekomendasikan 

metode fisioterapi temasuk program pendidikan pada pasien, pengurangan berat 

badan dan program latihan untuk pengobatan lutut (Zhang dkk., 2007). Adapun 

fisioterapi yang lain yang sering digunakan untuk pengobatan gangguan 

muskuloskeletal adalah elektroterapi ultrasound (US) yang paling sering 

digunakan untuk penanganan gangguan OA. Ultrasound adalah modalitas yang 

menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan panas dalam tubuh. 

Penerapan gelombang suara berfrekuensi tinggi kedalam tubuh agar menghasilkan 

efek mekanik maupu efek termal. Efek ini bertujuan untuk meningkatkan 

penyembuhan jaringan lunak, mengurangi respon inflamasi, meningkatkan aliran 

darah, meningkatkan aktivitas metabolisme, dan mengurangi nyeri (Harjono and 

Ervina, 2012). Selain itu, ada beberapa bukti bahwa energi US merangsang 
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perbaikan pada tulang rawan sendi (Cook dkk., 2008). Menurut beberapa 

penelitian ada juga yang menyebutkan bahwa US tidak efektif diberikan pada 

gangguan soft tisue. Setelah membaca dan mengumpulkan informasi dari 

beberapa sumber diatas tentang efek latihan isometrik dan modalitas US serta 

menangkap fenomena dilapangan tentang penanganan OA lutut yang kurang 

maksimal. Peneliti tertarik untuk menambahkan latihan isometrik pada intervensi 

US karena menginginkan efek dari masing-masing intervensi, serta melihat 

adanya pengaruh atau tidak intervensi US pada kondisi OA.  

Pada penelitian pendahuluan, penambahan latihan isometrik pada terapi 

ultrasound untuk pasien OA lebih baik daripada tanpa penambahan latihan 

isometrik pada terapi ultrasound dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan 

aktifitas fungsional. Latihan isometrik yang ditambahkan apakah dapat 

berkombinasi atau tidak sebagai salah satu metode pengurangan nyeri otot dan 

sebagai syarat untuk meningkatkan kemampuan fungsional. Maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Penambahan Latihan 

Isometrik Pada Pasien Osteoarthritis Lutut Terhadap Aktifitas Fungsional”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh pemberian ultrasound terhadap peningkatan 

aktivitas fungsional pada pasien dengan osteoarthritis lutut? 

2. Apakah ada pengaruh penambahan latihan isometrik terhadap peningkatan 

aktivitas fungsional pada pasien ostearthritis lutut? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh penambahan latihan isometrik pada 



4 

 

intervensi ultrasound terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada 

pasien osteoarthritis lutut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan ini peneliti mencoba memilah tujuan umum dan tujuan 

khusus dari penelitian ini. 

1. Tujuan umum 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ultrasound terhadap 

peningkatan aktivitas fungsional pada pasien dengan osteoarthritis 

lutut.  

b. Untuk mengetahui pengaruh latihan isometrik pada intervensi 

ultrasound terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada pasien 

ostearthritis lutut. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh penambahan latihan isometrik 

pada intervensi ultrasound terhadap peningkatan aktivitas fungsional 

pada pasien osteoarthritis lutut 

2. Tujuan khusus 

a. Sebagai evidence based pelayanan fisioterapi pada kasus OA lutut. 

b. Untuk peningkatan mutu pelayanan fisioterapi di Klinik karena 

pelayanan di Klinik kurang maksimal. 

c. Untuk meningkatkan produktivitas kerja pada pasien. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini maka akan didapatkan berbagai macam manfaat, antara 

lain: 

1. Bagi pendidik 

Akan dapat menambah khasanah keilmuan fisioterapi. 

2. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, khususnya 

di bidang fisioterapi di masa yang akan datang. 

3. Bagi peserta penelitian 

Menambah pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan fisik dan dan 

pemilihan penanganan yang tepat 

 


