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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Epycondylitis lateral atau Tennis elbow merupakan salah satu tipe 

peradangan pada tendon yang paling sering terjadi dan dapat menyebabkan 

terjadinya penurunan fungsi anggota gerak yang terkena (Coombes et al., 

2015). Menurut (Dimitrios, 2016) penurunan kemampuan fungsional yang 

terjadi seperti mengangkat gelas, membawa buku dan memegang benda. 

Pada beberapa kasus, penyebab tennis elbow belum dapat diidentifikasi 

secara jelas. Meskipun ini berhubungan dengan olahraga tenis, tennis elbow 

juga dapat terjadi pada aktivitas berulang yang banyak melibatkan kerja dari 

otot extensor carpi (Dilek et al., 2016).  

Prevalensi tennis elbow sekitar 1-3% pada populasi umum, dan 

dapat bertambah menjadi 23% pada kalangan pekerja. Nilai tertinggi 

prevalensi diperkirakan naik sekitar 1.3% pada usia 45-54 tahun (Mohamed 

& Othman, 2014). Tennis elbow yang terjadi pada wanita biasanya derajat 

kelemahan yang nampak lebih tinggi dan proses penyembuhannya lebih 

lama dibandingkan pada laki-laki (Dimitrios, 2016).  

Menurut (Coombes et al., 2015) problematika yang sering muncul 

pada kasus tennis elbow adalah terjadinya penurunan atau keterbatasan 

fungsional pada suatu pekerjaan, olahraga dan pada aktivitas sehari-hari. 
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Hal ini disebabkan oleh adanya rasa nyeri yang dihasilkan dari proses 

peradangan yang terjadi pada epycondylus lateral (Dimitrios, 2016).  

Dalam Al-qur’an surah Al-Isra’/17: 82, yang artinya “Dan kami 

turunkan dari Al-Qur’an (sesuatu) yang menjadi penyembuh dan rahmat 

bagi orang beriman”. Pada kutipan surah di atas telah dijelaskan bahwa 

setiap penyakit yang diberikan oleh Allah SWT pasti ada cara untuk 

menyembuhkannya, yaitu dengan berupaya mencari sebuah pengobatan dan 

berdoa kepada Allah SWT untuk meminta kesembuhan.  

Nyeri pada kasus tennis elbow dapat dikurangi dengan pemberian 

modalitas terapi manual teknik Graston dan eccentric strengthening 

exercise. Tujuan penggunaan terapi manual teknik graston untuk 

menstimulasi proses remodeling jaringan yang selanjutnya akan terjadi 

pemecahan jaringan fibrosis sehingga nyeri dapat berkurang (Cheatham et 

al., 2016). Sedangkan tujuan dari pemberian eccentric strengthening 

exercise antara lain, (1) mempertahankan elastisitas fisiologis dan 

kontraktilitas otot, (2) menambah kekuatan otot, dan (3) mengembangkan 

koordinasi dan keterampilan motorik untuk aktivitas fungsional (Lepley & 

Palmieri-Smith, 2014).  

Fisioterapi sebagai tenaga kesehatan dalam kasus ini berperan untuk 

mengurangi problematika yang terjadi dengan menggunakan modalitas 

teknik Graston dan terapi manual. Teknik Graston bertujuan untuk 

mengurangi keluhan rasa nyeri pada area siku dan meningkatkan lingkup 

gerak sendi, sedangkan pemberian modalitas eccentric strengthening 
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exercise digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan bawah dan 

tangan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada Karya 

Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Bagaimana mekanisme penurunan rasa nyeri dengan menggunakan 

modalitas teknik Graston pada kasus tennis elbow? 

2. Bagaimana mekanisme peningkatan Lingkup Gerak Sendi dengan 

modalitas teknik Graston  pada kasus tennis elbow? 

3. Bagaimana mekanisme peningkatan kekuatan otot dengan modalitas 

eccentric strengthening exercise  pada kasus tennis elbow? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme penurunan rasa nyeri dengan 

menggunakan modalitas teknik Graston pada kasus tennis elbow. 

2. Untuk mengetahui mekanisme peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

dengan menggunakan modalitas teknik Graston  pada kasus tennis 

elbow. 

3. Untuk mengetahui peningkatan kekuatan otot dengan menggunakan 

modalitas eccentric strengthening exercise  pada kasus tennis elbow. 
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D. Manfaat 

Penulisan karya tulis ilmiah tentang penanganan fisioterapi pada kasus 

tennis elbow dextra diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai pemahaman dan media untuk memperluas wawasan penulis 

tentang penatalaksanaan fisioterapi pada kasus tennis elbow dextra 

dengan modalitas teknik graston dan eccentric strengthening exercise.  

2. Bagi Pembaca 

Sebagai pertimbangan bagi masyarakat mengenai peran fisioterapi 

pada kasus tennis elbow dextra dengan modalitas terapi teknik graston 

dan eccentric strengthening exercise, sehingga diharapkan masyarakat 

dapat mencegah masalah atau keluhan lebih lanjut dari kasus ini. 

3. Bagi Pendidikan 

Memberikan pemahaman dan pengetahuan pada institusi pendidikan 

tentang penatalakasanaan fisioterapi pada kasus tennis elbow dextra 

dengan modalitas terapi teknik graston dan eccentric strengthening 

exercise. 

 

 

 

 

 


