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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berjalan merupakan sebuah aktifitas berpindah atau bergerak untuk 

menempuh suatu jarak. Aktifitas ini dilakukan setiap harinya untuk membantu 

setiap manusia dalam melakukan segala kegiatan harian mereka mulai dari bekerja, 

sekolah dan melakukan kegiatan di lingkungan sekitar. Gerakan berjalan 

merupakan gerakan yang memerlukan koordinasi yang tinggi, dikontrol oleh 

susunan saraf pusat dan melibatkan sistem yang sangat kompleks. Kekuatan dari 

anggota gerak bawah menjadi kunci dalam melakukan kegiatan berjalan. 

Membutuhkan kombinasi dari tiga kekuatan, yaitu: (1) kekuatan otot, (2) gaya 

berat, (3) kekuatan momentum. 

Hip Joint atau sendi pinggul merupakan salah satu komponen atau 

penunjang terjadinya proses berjalan dikenal juga dengan sebutan Ball-and-Socket 

Joint. Sendi yang dibentuk oleh Acettabulum yang merupakan bagian dari tulang 

pelvic dan ujung teratas dari tulang femur yaitu Caput of Femur atau kepala femur. 

Sendi ini akan menimbulkan gerakan menekuk paha saat terjadinya proses berjalan. 

Besarnya peranan dan aktifitas sendi yang sangat besar mengakibatkan beberapa 

gangguan timbul pada sendi hip yang bersifat degeneratif maupun tidak, seperti 

Ostheoatritis, Reumatoid Atrithis, post-traumatic Hip dan avascular necrosis, yang 

akan menimbulkan nyeri dan ketidakstabilan sendi yang berkepanjangan dan 
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mengakibatkan terganggunya aktifitas seseorang. Tindakan operasi pergantian 

sendi akan menjadi pilihan untuk kasus-kasus kronik. 

Total Hip Replacement (THR) merupakan tindakan operasi penggantian 

sendi hip, setelah terjadinya kerusakan kronis pada acettabulum dan caput femur. 

Menurut Commonwealth Orthopaedics’ surgeons di Virginia bagian Utara, pada 

tahun 2003 - 2006 terdapat 2,600 pasien yang  telah melakukan THR. Di United 

States, tahun 2003 terdapat 200,000 tindakan operasi THR, 100,000 partial hip 

replacements, dan 36,000 revision hip replacements (Chunliu et al., 2007) dan 

menurut National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases 

mengatakan, angka kejadian THR pada tahun 2009 berkisar 1 : 2,266 kejadian. 

Tindakan operasi THR kerap menimbulkan beberapa komplikasi. 

Komplikasi yang serius seperti infeksi sendi terjadi 2% dari jumlah pasien (AAOS, 

2015). Beberapa jenis kompikasi pasca THR adalah Blood loss requiring 

transfusion, Deep vein thrombosis (DVT), Pulmonary embolism, Excessive joint 

bleeding, Hematoma, Joint infection, Joint dislocation, Sciatic nerve injury 

(Beagan et al., 2010)  

Menurut McNamara (1993) dalam Marican (2011)  menyebutkan operasi 

penggantian sendi panggul dikaitkan dengan risiko cedera saraf sekitar 0,6% 

sampai 1,3% dan risiko meningkat menjadi 3 % sampai 6% setelah operasi revisi. 

Sedangkan, menurut Pandey et al. (2015), terjadinya Sciatic nerve injury setelah 

dilakukannya operasi Total Hip Replacement (THR) dan hemi-arthroplasty 

dilaporkan antara 0,3% dan 4% di THR primer dan dari 2,9% menjadi 7,5% pada 

operasi revisi. Cedera dari saraf sciatic dapat terjadi karena adanya trauma pada 
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saraf, hal ini dapat terjadi selama atau pasca dilakukannya operasi. Trauma pada 

saraf dapat terjadi karena adanya traksi atau penguluran dan / atau tekanan yang 

berlebihan pada saraf, dapat juga terjadi akibat benda tajam atau tumpul yang 

mengenai saraf secara langsung. Komplikasi  dari cedera pada saraf sciatic salah 

satunya adalah Drop Foot.  

Drop Foot merupakan suatu gangguan yang terjadi pada bagian kaki 

seseorang yang melibatkan pergelangan kaki dan otot-otot kaki (Pritchett et al., 

2009). Suatu bentuk keterbatasan atau ketidakmampuan untuk menggerakan 

pergelangan kaki dan jari kaki ke atas dan mengacu pada terjadinya kelemahan otot-

otot depan kaki yang menyebabkan terseretnya kaki saat berjalan. Hasil penelitian 

dari Pritchett et al. (2009), diketahui tahun 2009 di Amerika dan Inggris terdapat 

1.787 kasus Drop Foot  diseluruh rumah sakit dengan perbandingan 815 kasus 

(45,59%) terjadi pada laki-laki dan 972 kasus (54,41%) terjadi pada perempuan. 

Drop Foot yang terjadi akibat kerusakan atau cedera pada saraf perifer yaitu 

saraf peroneus akan mengakibatkan kelemahan pada otot-otot yang disarafi dan 

potensi terjadinya kontraktur dan atropi pada otot yang mengalami disuse atau 

lemah. Berdasarkan komplikasi yang ditimbulkan akibat drop foot Modalitas 

Fisioterapi yang digunakan berupa Electrical Stimulaition dan terapi latihan. 

 Penggunaan Electrical Stimulaition dengan menggunakan arus faradic 

akan menimbulkan efek fisiologis berupa rasa tertusuk halus untuk merangsang 

sensorik dan terjadiya vasodilatasi dangkal untuk mensuplai darah pada otot-otot 

yang mengalami kelemahan, menstimulasi respon saraf dan merangsang terjadinya 

kontraksi otot untuk menjaga sifat fisiologis otot. Terapi latihan berupa Passive 
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movement, Active resisted movement dan kontraksi isomerik untuk menjaga lingkup 

gerak sendi, menambah kekuatan otot dan mencegah terjadinya kontraktur dan 

atropi.  

Dengan uraian di atas penulis tertarik untuk lebih mendalami kasus Drop 

Foot Et Clausa Total Hip Replacement dengan pengaplikasikan beberapa modalitas 

Fisioterapi berupa Electrical Stimulaition dan terapi latihan. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul “Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus Drop Foot Et Clausa 

Total Hip Replacement di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana modalitas Fisioterapi berupa Electrical Stimulaition dan terapi 

latihan dapat meningkatkan kekuatan otot penggerak kaki, menjaga lingkup gerak 

sendi ankle dan mencegah terjadinya kontraktur dan atropi otot tungkai atas hingga 

kaki pada kasus Drop Foot? 

C. Tujuan  

Untuk mengetahui manfaat pemberian modalitas Fisioterapi berupa 

Electrical Stimulaition dan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot 

penggerak kaki, menjaga lingkup gerak sendi ankle dan mencegah terjadinya 

kontraktur dan atropi otot tungkai atas hingga kaki pada kasus Drop Foot? 

D. Manfaat  

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kasus Drop Foot dan 

penatalaksanaan Fisioterapi pada kasus Drop Foot ec Total Hip Replacement. 

 



5 
 

 
 

2. Bagi Institusi 

Menambah wawasan tentang manfaat dari berbagai modalitas yang dapat 

diberikan paa kasus Drop Foot.  

3. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi bagi pasien, keluarga dan masyarakat tentang 

manfaat intervensi Fisioterapi yang dapat membantu dan mengatasi gangguan 

yang timbul karena Drop Foot. 

 

  




