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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional 

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat 

bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (UU, 

1992).   

Sendi lutut merupakan sendi besar yang sangat berfungsi pada hampir semua 

aktifitas kehidupan manusia. Adat istiadat, budaya, keagamaan, bekerja, serta olah 

raga merupakan suatu realitas yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena 

itu gangguan yang terjadi pada sendi lutut merupakan suatu keluhan pasien yang 

perlu sekali mendapat perhatian yang serius oleh para fisioterapis (Pudjianto. M, 

2001).  

Pergeseran pola penyakit yang semula penyakit infektif ke penyakit 

degeneratif memberi dampak bagi fisioterapi dalam memberikan interfensi 

fisioterapi. Salah satu contoh penyakit degeratif yang dapat mengubah gaya hidup 

dan interaksi individu terhadap lingkungan serta mempengaruhi kapasitas 

kemampuan fungsional fisik adalah osteoarthritis sendi lutut (Neneng, 1997). 

Fisioterapi sebagai salah satu pelaksana layanan kesehatan ikut berperan dan 

bertanggungjawab dalam peningkatan derajat kesehatan, terutama yang berkaitan 

dengan obyek disiplin ilmunya yaitu mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

maksimalisasi gerak dan fungsi. Usaha untuk meningkatkan kesehatan oleh 

fisioterapi meliputi semua unsur yang terkait dalam upaya peningkatan derajat 
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kesehatan yaitu peningkatan (promosi), pencegahan (preventif), penyembuhan 

(kuratif) dan pemeliharaan (rehabilitatif) (World Confederation for Physical 

Therapy, 1999, dikutip oleh Hargiani, SK MENKES RI No.1363/XI/XII/2001).  

A. Latar Belakang Masalah 

Osteoartritis merupakan kelainan sendi non inflamasi mengenai sendi yang 

dapat digerakkan, terutama sendi penumpu berat badan. Kelainan ini bersifat 

progresif lambat dan tidak diketahui penyebabnya. Dari beberapa kelainan sendi, 

osteoartritis merupakan kelainan sendi yang paling banyak dijumpai. Di Bagian 

Rematologi RSCM prevalensinya 56,7%. Dengan meningkatnya usia prevalensi 

kelainan ini meningkat pula. Osteoatritis lutut menyebabkan nyeri pada sendi lutut 

dan daerah sekitarnya. Nyeri akan bertambah jika melakukan kegiatan yang 

membebani lutut seperti berjalan, naik turun tangga, berdiri lama. Gangguan tersebut 

mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat sehingga penderita tidak bisa 

berjalan. OA (Osteoarthritis ) adalah penyakit sendi yang paling dan lebih dari 80% 

menjelang usia 70 tahun. Tulang rawan sendi yang baik dengan lubrikasi normal 

penting sekali untuk mempertahankan fungsi dari sendi. Studi epidemilogi 

melaporkan bahwa kelainan radiografik yang timbul pada OA lutut tidak selalu 

paralel dengan keluhan penderitanya terutama sebelum usia 45 tahun, kecuali setelah 

usia 65 tahun (Yudi, S, 2000). 

Pada laporan kasus osteoarthritis knee dextra yaitu penyakit sendi degeneratif 

merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan kerusakan tulang rawan sendi, yang 

berkembangnya secara lambat. Gejala klinik yang paling menonjol adalah nyeri yang 

menghebat pada saat bangun tidur dan sore hari juga bila banyak berjalan, naik dan 
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turun tangga atau bergerak tiba-tiba Gejala lain adalah kaku sendi yang biasanya 

timbul pagi hari atau setelah istirahat, lamanya tidak lebih dari 30 menit. Selain itu 

juga ditemukan krepitus, pembengkakan sendi, nyeri tekan, rasa panas lokal, 

terbatasnya pergerakan dan pada keadaan yang lanjut dapat terjadi deformitas sendi. 

(Parjoto, 2000). 

Penderita osteoarthritis pada umumnya mengalami gangguan fungsional, 

penderita sulit bangkit dari duduk , jongkok berdiri atau jalan, jalan naik turun tangga 

atau aktivitas yang membebani lutut (Parjoto, 2000). Hal ini disebabkan karena pada 

penderita osteoarthritis ada gejala yang ditemukan, antara lain nyeri. Nyeri ini 

berhubungan dengan penurunan kekuatan otot Quadriceps dextra. Otot tersebut 

merupakan stabilisator utama sendi lutut yang berfungsi sebagai pelindung struktur 

sendi lutut. Dengan adanya nyeri ini juga akan menurunkan  luas gerak sendi karena 

dengan  adanya nyeri ini sendi menjadi jarang digerakkan. 

Osteoarthritis pada sendi lutut merupakan penyakit rematik yang bisa 

mengenai sendi lutut dan sering menimbulkan rasa sakit serta ketidakmampuan 

untuk mencapai fungsinya sebagai penumpu berat badan serta aktifitas lain seperti 

jongkok, berdiri, dan berjalan. Rasa sakit dan ketidakmampuan akan bertambah 

dengan munculnya kelemahan otot quadriceps dan atropi otot. Otot merupakan 

kemampuan yang penting dalam membantu menstabilkan persendian, sedangkan 

kelemahan otot quadriceps dapat mengakibatkan semakin parahnya osteoarthritis 

tersebut (Yudi.S, 2000).  

Osteoarthritis dapat mengenai semua usia, pada umumnya mengenai usia 

diatas 50 tahun. Pada umumnya laki-laki dan wanita sama-sama dapat terkena 
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penyakit ini, meskipun pada umur sebelum 45 tahun, lebih sering pada laki-laki, 

tetapi setelah umur 45 tahun, lebih banyak pada wanita dengan perbandingan ± 4:1 

(Hudaya, 2002). Selain faktor usia dan jenis kelamin, faktor  pekerjaan dan 

kegemaran, ras dan hereditas bisa berperan dalam manifestasi klinis osteoarthritis 

(Garrison, 1996). 

Beberapa latar belakang masalah tersebut, maka kami tertarik untuk mencoba 

mengkaji dan memahami mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada kasus 

osteoarthritis knee dextra. Modalitas fisioterapi yang dapat digunakan untuk 

mengurangi nyeri pada kondisi osteoarthritis sendi lutut adalah menggunakan 
Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) sebagai modalitas mengurangi 

nyeri, baik akut maupun kronis. TENS dapat meningkatkan nilai ambang nyeri 

tumpul, tetapi tidak nyeri tajam (Simmonds,1992, dikutip Mardiman, 1996). 

Infra Red (IR) menstimulasi terjadinya Vasodilatasi penbuluh darah, adanya 

energi panas yang diterimaujung-ujung syaraf sensoris yang kemudian dipengaruhi 

mekanisme pengatur panas (heat regulating mechanism). Dengan sirkulasi darah 

yang meningkat ini, maka pemberian nutrisi dan oksigen meningkat, sehingga kadar 

sel darah merah dan anti bodies dalam jaringan akan meningkat. Dengan demikian 

jaringan akan menjadi lebih baik dan perlawanan terhadap agen penyebab proses 

radang juga semakin baik (Sumber Fisis) 

Terapi latihan dapat bermanfaat untuk memelihara, mampertahankan dan 

meningkatkan kekuatan otot dan luas gerak sendi. 
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B. Identifikasi Masalah  

Masalah yang muncul pada kondisi osteoarthritis knee dextra adalah 

Impairment, Disability, Fungsional Limitation yang berupa rasa nyeri, keterbatasan 

ROM, penurunan kekuatan otot, keterbatasan aktivitas berjalan jauh seperti jongkok 

berdiri, duduk keberdiri dan naik tangga, penurunan daya tahan kerja, keluhan – 

keluhan yang potensial terjadi pada kondisi ini seperti deformitas, kontraktur dll. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan suatu masalah dari 

kasus ini antara lain: 

1. Apakah ada pengaruh pemberian IR, TENS dan TL terhadap penurunan  nyeri 

pada kondisi osteo arthritis knee dextra? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian IR, TENS dan TL terhadap peningkatan LGS 

pada kondisi osteo arthritis knee dextra? 

3. Apakah ada pengaruh pemberian IR, TENS dan TL terhadap peningkatan 

kekuatan otot fleksor dan ekstensor pada kondisi osteo arthritis knee dextra? 

4. Apakah ada pengaruh pemberian IR, TENS dan TL terhadap peningkatan 

kemamapuan fungsional pada kondisi osteo arthritis knee dextra? 

 

D. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Osteoarthritis Knee 

Dextra di RSUD kota Sragen. 
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2. Tujuan Khusus 

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis pada kasus 

Osteoarthritis Genu Dextra adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian IR, TENS dan TL terhadap 

penurunan  nyeri pada kondisi osteo arthritis knee dextra. 

b.Untuk mengetahui pengaruh. pemberian IR, TENS dan TL terhadap 

peningkatan LGS pada kondisi osteo arthritis knee dextra. 

c. Untuk mengetahui pengaruh. pemberian IR, TENS dan TL terhadap 

peningkatan kekuatan otot pada kondisi osteo arthritis knee dextra. 

d.Untuk mengetahui pengaruh pemberian IR, TENS dan TL terhadap 

peningkatan kemamapuan fungsional pada kondisi osteo arthritis knee 

dextra. 

E. Manfaat penulisan 

1. Bagi Penulis 

Menambah pemahaman dalam melaksanakan  proses fisioterapi pada kondisi 

osteoarthritis knee dextra. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi 

pada kondisi osteoarthritis knee dextra. 

3. Bagi Fisioterapis 

Untuk mendapatkan metode terapi yang tepat dan bermanfaat dalam 

melakukan penanganan pada kasus pada kondisi osteoarthritis knee dextra.  
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4. Bagi masyarakat   

Sebagai pertimbangan bagi masyarakat mengenai peran fisioterapi  pada 

kondisi osteoarthritis knee dextra sehingga dapat mencegah masalah atau 

keluhan yang lebih lanjut akibat kurangnya pengetahuan masyarakat pada 

kasus tersebut.  

 




