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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Menurut Departement of Rehabilitation Servises (2009), Osteoarthritis 

berasal dari dari kata dalam bahasa Yunani yang berarti osteo (tulang) artho 

(sendi) dan itis (peradangan atau inflamasi). Osteoarthritis adalah proses 

penyakit sendi aksial dan perifer. Osteoarthritis ditandai dengan penurunan 

progresif dan hilangnya tulang rawan artikular dan hubungan dengan 

perubahan tulang reaktif di pinggiran sendi dan tulang subcondral.  

       Data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa 40% 

penduduk dunia yang bersusia lebih dari 70 tahun menderita osteoarhtritis, 

khususnya osteoarthritis genu. Dari jumlah tersebut 80% diantaranya 

berdampak pada keterbatasan gerak. Prevalensi osteoarthritis genu di 

Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 15.5% pada pria, dan 12.7% pada 

wanita dimana 5% diderita  pada usia kurang dari  34 tahun, 30% pada usia 40 

sampai 60 tahun, dan 65% pada usia lebih dari 61 tahun (Koentjoro, 2010).  

        Osteoarthritis genu merupakan penyakit degeneratif yang menyerang 

sendi lutut karena adanya abrasi tulang rawan sendi dan pembentukan  tulang 

baru pada permukaan persendian yang mampu menyebabkan kelemahan otot 

dan tendon, sehingga membatasi gerak dan menyebabkan nyeri (Sumual, 

2013). Osteoarthritis genu dapat menimbulkan berbagai gangguan yaitu 

impairment seperti menurunnya kekuatan otot, keterbatasan lingkup gerak 

sendi, adanya nyeri, spasme otot, dan disability seperti ketidakmampuan 
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melakukan kegiatan tertentu contohnya bangkit dari duduk, jongkok, berlutut 

dan berdiri lama. Bahkan tingkat functional limitation seperti gangguan 

berjalan, berlari, dan naik turun tangga (Fukuda, 2011). 

        Tujuan penatalaksanaan pada osteoarthritis untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan kebebasan dalam pergerakan sendi. Untuk mendapatkan hasil dan 

proses penyembuhan yang signifikan, penanganan osteoarthritis genu dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti pertolongan orthopedi, farmakoterapi, 

fisioterapi, pembedahan dan rehabilitasi (Michael et al., 2010). 

       Modalitas yang digunakan penulis dalam kasus ini adalah Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan dengan ROM 

exercise menggunakan metode Free active movement, Resisted active 

movement dan Hold relax. Pemberian TENS dengan tipe konvensional akan 

mengaktifkan serabut saraf berdiameter besar dan menghasilkan impuls 

antidromik yang berdampak pada analgesia vasodilatasi dan penekanan 

aktivasi simpatis sehingga dapat berpengaruh pada berkurangnya nyeri. 

Dengan bentuk arus biphasic asymetris, tidak terjadi penimbunan bahan kimia 

yang bersifat asam maupun basa di bawah elektroda, yang berarti tidak akan 

menimbulkan reaksi elektro kimia (Parjoto, 2006). 

       Pemberian terapi latihan dengan ROM Exercixe pada kasus osteoarthritis 

genu secara aktif maupun pasif, dengan bantuan maupun tanpa bantuan akan 

memberikan efek naiknya adaptasi pemulihan kekuatan otot, tendon, dan 

ligamentun, sehingga dapat mempertahankan stabilitas sendi dan menambah 

lingkup gerak sendi. Secara umum tujuan terapi latihan adalah meliputi 
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pemeliharaan dari kekuatan daya tahan otot dan peningkatan kemampuan 

fungsional. Selain itu nyeri berkurang juga dipengaruhi oleh berkurangnya 

oedem dan spasme otot (Kisner dan Colby, 2007). 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan permasalahan yang muncul pada penderita osteoarthritis 

genu billateral maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian modalitas berupa Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dapat mengurangi nyeri pada kondisi osteoarthritis 

genu billateral ? 

2. Apakah pemberian Terapi Latihan dapat meningkatkan kekuatan otot 

disekitar sendi lutut ? 

3. Apakah pemberian modalitas Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) dan Terapi Latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi dan 

kemampuan aktivitas fungsional pada kondisi osteoarthritis genu 

billateral ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi Fisioterapi 

Diploma III 

b. Memberikan gambaran tentang penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi osteoarthritis genu billateral dengan menggunakan modalitas 
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Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Terapi 

Latihan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) terhadap penurunan nyeri. 

b. Untuk mengetahui manfaat pemberian Terapi Latihan terhadap 

peningkatan kekuatan otot disekitar sendi lutut. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pemberian Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan dalam peningkatan 

lingkup gerak sendi dan kemampuan aktivitas fungsional pada kondisi 

osteoarthritis genu billateral. 

   

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis  

       Laporan kasus ini ditulis untuk menambah pemahaman dalam 

melaksanakan pelayanan fisioterapi pada kondisi osteoarthritis genu 

billateral dengan menggunakan modalitas Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan. 

2. Bagi Fisioterapi dan Institusi Pelayanan 

       Sebagai referensi dan karya tulis tambahan untuk lebih memahami 

penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi osteoarthritis genu billateral 

dengan modalitas Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan 
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Terapi Latihan, guna meningkatkan lingkup gerak sendi dan kemampuan 

fungsional. 


