
  
1  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Penggantian sendi panggul total ( total hip arthoplasty atau total hip 

replacement) adalah penggantian sendi panggul pada acetabulum dan kepala 

femur dengan menggunakan implan buatan yang telah dirancang khusus. 

Total hip replacement (THR) dapat digunakan dengan indikasi kerusakan 

sendi hip yang berhubungan dengan osteoarthritis (OA), rheumatoid arthritis 

(RA), Avascular necrosis (AVN), hip bawaan displasia, cidera sendi 

traumatis, protrusio acetabuli, arthritis terkait dengan penyakit paget’s 

disease, ankylosing spondilitis, juvenil rheumatoid arthritis dan tumor tulang. 

Tujuan dari penggantian sendi panggul total ini adalah untuk mengurangi 

nyeri,  meningkatkan pergerakan sendi panggul, mengganti sendi panggul 

yang mengalami keruksakan, memperbaiki jaringan lunak disekitarnya, dan 

meningkatkan kemampuan sendi panggul secara fungsional (Beagan 2010).  

Selama beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan jumlah pasien 

operasi penggantian sendi panggul total, dan jumlah ini diperkirakan akan 

terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi lanjut usia. Terbukti 

dengan penggantian sendi panggul total dapat meningkatkan kualitas hidup 

khususnya lansia yang memiliki masalah pada sendi panggulnya. Angka 

kejadian rata-rata total hip replacement adalah satu dari 2266 orang 

diamerika serikat. Pada tahun 2003, terdapat 200.000 orang telah dilakukan 
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operasi total hip replacement, 100.000 partial hip replacement, dan 36.000 

revisis hip replacement (Beagan, 2010).  

Secara historis, total hip replacement primer sering terjadi pada pasien 

tua usia 60-65 tahun atau sangat jarang untuk pasien yang lebih muda. Pada 

usia muda sekitar 20 tahun, THR merupakan alternatif apabila sendi hip 

sudah tidak berfungsi normal. Dari permasalahan yang terjadi tersebut, perlu 

dilakukan tindakan penangan dalam membantu pasien post operasi THR. 

Salah satu tindakan tersebut dapat berupa terapi latihan (Kisner, 2007).  

Departement of Rehabilitation Services Brigham and Women’s Hospital 

menjelaskan bahwa hari pertama setelah operasi THA, pasien akan 

mengalami penurunan kemandirian dalam mobilisasi di tempat tidur, aktifitas 

dasar, aktifitas fungsional, pemindahan tubuh, ambulasi serta kualitas 

hidupnya akan mengalami penurunan. Oleh karena itu penggunaan intervensi 

terapi latihan untuk pasien setelah THR dibutuhkan dengan tujuan utama dari 

rehabilitasi, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi anggota gerak pasca operasi 

pada pasien dan latihan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kemampuan individu pasien (Kisner, 2007).  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah pada kasus pasca operasi total hip 

replacement didapatkan perumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh 

penatalaksanaan terapi latihan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan 

lingkup gerak sendi hip sinistra, meningkatkan kekuatan otot hip sinistra, 

mengurangi oedem, dan meningkatkan aktifitas fungsional hip sinistra 

dengan kondisi pasca operasi total hip replacement? 
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C. TUJUAN PENULISAN  

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penatalaksanaan terapi latihan dapat mengurangi nyeri, 

meningkatkan lingkup gerak sendi hip sinistra, meningkatkan kekuatan otot 

hip sinistra, megurangi oedem dan meningkatkan aktifitas fungsional hip 

sinistra pada pasca operasi total hip replacement (THR). 

D. MANFAAT PENULISAN  

1. Penulis  

Karya tulis ilmiah ini dapat meningkatkan keilmuan, variasi latihan 

serta layanan yang dapat dilakukan oleh fisioterapi pada kasus pasca 

operasi total hip replacement. 

2. Masyarakat 

Penulisan karya tulis ilmiah ini dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang layanan yang dapat diperoleh pasien ketika mengalami 

permasalahan pada hip khususnya pada kasus pasca operasi total hip 

replacement. 

3. Institusi 

Membagi pengalaman dan informasi tentang penatalaksanaan 

fisioterapi pada pasca operasi total hip replacement dengan metode terapi 

latihan. 

 

 

 


