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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Masalah gangguan kesehatan yang paling sering pada usia lanjut adalah 

gangguan musculoskeletal, terutama osteoarthritis (OA). Osteoarthritis adalah 

penyakit sendi yang banyak dan sering ditemukan di dunia, termasuk 

Indonesia. Penyakit ini menyebabkan nyeri dan disabilitas pada penderita 

sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.  

         Osteoarthritis atau penyakit sendi generatif merupakan gangguan sendi 

yang sering ditemukan pada seseorang yang mulai menginjak usia lanjut. 

Osteoarthritis lebih banyak terjadi pada sendi yang menopang badan, terutama 

sendi lutut. Osteoarthritis pada sendi lutut ini dapat menyebabkan nyeri yang 

dapat menganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan mengurangi kualitas 

hidup. (Dharmawirya, 2000) dalam (Nursyarifah, etc. 2013). 

         Osteoarthritis atau disebut juga penyakit sendi generatif adalah suatu 

kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang ditandai dengan perubahan 

klinis, histologi dan radiologi. Penyakit ini bersifat asimetris, tidak meradang 

dan tidak ada komponen sitematik (WHO, 2008). 

         Penanganan osteoarthritis pada lutut harus diusahakan seoptimal 

mungkin, dengan lebih dulu memahami keluhan-keluhan yang ditimbulkan 

pada osteoarthritis pada lutut tersebut. Osteoarthritis pada lutut dapat 
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menimbulkan gangguan kapasitas fisik berupa nyeri sendi, kaku sendi, 

kelemahan dan disabilitas (Furqonita, 2007). 

            Fisioterapi dapat memberikan terapi pada kasus osteoarthritis dengan 

menggunakan Infra Red (IR), Transcutaneus Electrical Stimulation (TENS) 

dan terapi latihan. Bahwasannya  IR  dapat meningkatkan proses metabolisme 

pada lapisan superficial kulit sehingga pemberian oksigen dan nutrisi kepada 

jaringan untuk diperbaiki sehingga didapatkan pengaruh efek sedatif pada 

jaringan ujung-ujung saraf sensorik. TENS juga dapat mengurangi nyeri 

karena efek stimulasi listrik yang diaplikasikan pada serabut saraf akan 

menghasilkan aktivasi antidromi, dengan adanya aktivasi antidromik ini dapat 

menyebabkan vasodilatasi dan penekanan aktivasi simpatis sehingga 

meningkatkan aliran darah dan pengangkutan materi yang berpengaruh 

terhadap nyeri juga akan meningkat. Dan terapi latihan dapat menambah 

lingkup gerak sendi,meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan aktivitas 

fungsional karena efek yang didapatkan adalah memperlancar sirkulasi darah, 

sebagai rileksasi otot, memelihara kekuatan otot, meningkatkan kekuatan otot 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas fungsional.  

            Penelitian yang dilakukan oleh Nursyarifah, Herlambang, dan Tiyas 

(2013) di RSUD Kariadi Semarang Periode Oktober-Desember 2011 rata - 

rata usia responden yaitu 58,03 tahun dengan kisaran umur antara 39 tahun 

sampai dengan 76 tahun. Mayoritas jenis kelamin adalah perempuan sebanyak 

35 orang (87,5%). Pekerjaan terbanyak adalah 20 orang (50%) ibu rumah 

tangga. Responden yang menderita obesitas sebanyak 30 orang (75%). 
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Responden yang menderita osteoarthritis lutut baik secara unilateral maupun 

bilateral lebih banyak terjadi pada osteoarthritis lutut ekstrim berat. Terdapat 

hubungan yang bermakna antara obesitas dengan kejadian osteoarthritis lutut. 

          Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni (2014) di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta  bahwasannya pemberian ketiga modalitas tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kondisi osteoarthritis sendi lutut yaitu dapat membantu 

mencegah dan menangani permasalahan berupa: mengurangi nyeri pada 

lututnya mulai dari nyeri tekan dan gerak dengan menggunakan skala VDS, 

meningkatkan lingkup gerak sendi dengan geneometer, meningkatkan 

kekuatan otot dengan MMT, meningkatkan aktivitas fungsional pasien dengan 

skala jette. 

           Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) di RSO Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta bahwasannya faktor predesposisi OA antara lain usia, obesitas, 

aktifitas fisik maupun pekerjaan. Adanya permasalahan yang muncul baik 

pada tingkat impainment, functional limitation, dan disability sehingga 

diperlukan penanganan fisioterapis secara efektif dalam hal ini adalah 

pemberian terapi dengan menggunakan Infra Merah dan terapi latihan. Infra 

Merah diberikan dengan dosis 3 kali seminggu dalam waktu 15 menit. 

Sedangkan TENS juga diberikan 3 kali seminggu dalam waktu 15 menit. 

Terapi latihan yang diberikan dengan metode free active movement and 

resisted active movement dengan quadrisep banch.pengurangan nyeri yang 

dapat dievaluasi dengan VAS, peningkatan aktivitas fungsional pasien yang 
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dapat dievaluasi dengan skala jette. Adanya peningkatan LGS sendi lutut kiri 

meskipun tidak begitu besar.    

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian 

ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Apakah Infra Red (IR), TENS, dan Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri 

pada lutut kiri? 

2. Apakah Infra Red (IR), TENS, dan Terapi Latihan dapat meningkatkan 

lingkup gerak pada sendi lutut kiri (LGS) ? 

3. Apakah Infra Red (IR), TENS, dan Terapi Latihan  dapat meningkatkan 

lingkup gerak pada sendi lutut kiri (LGS) ? 

4. Apakah Infra Red (IR), TENS, dan Terapi Latihan dapat meningkatkan 

kemampuan aktivitas fungsional ? 

5. Apakah Infra Red (IR), TENS, dan Terapi Latihan dapat meningkatkan 

kekuatan otot pada sendi lutut kiri ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh bukti empiris mengenai:  

1. Untuk mengetahui manfaat IR  terhadap pengurangan nyeri pada OA lutut 

kiri. 
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2. Untuk mengetahui manfaat TENS dapat mengurangi nyeri karena efek 

stimulasi listrik yang diaplikasikan pada serabut syaraf yang akan 

menghasilkan aktivasi antidromik.. 

3. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan 

kemampuan aktivitas fungsional. 

4. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan 

otot pada sendi lutut kiri.. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi  Penulis. 

Menambah pemahaman dalam melaksanakan proses fisioterapi pada 

kondisi osteoarthritis genu sinistra.. 

2. Bagi Institusi. 

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi 

pada kondisi osteoarthritis genu sinistra.. 

3. Bagi Fisioterapi.. 

Untuk mendapatkan metode terapi yang tepat dan bermanfaat dalam 

melakukan penanganan pada kasus dan kondisi osteoarthritis genu 

sinistra. 

4. Bagi Masyarakat. 

Sebagai pertimbangan bagi masyarakat mengenai peran fisioterapi pada 

kondisi osteoarthritis genu sinistra sehingga dapat mencegah masalah atau 
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keluhan yang lebih lanjut akibat kurangnya pengetahuan masyarakat pada 

kasus tersebut.  

 

 

 


