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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Osteoarthritis adalah penyakit degeneratif dan kronis yang sering 

terjadi pada sendi lutut akibat kerusakan pada kartilagonya dan merupakan 

jenis paling umum dari penyakit arthtritis lainnya. Osteoarthritis merupakan 

penyakit muskuloskeletal yang paling umum terjadi pada lansia di usia lebih 

dari 65 tahun (Nejati, et al., 2015). Osteoarthritis merupakan patologi 

degenerasi sendi yang ditandai dengan progresif secara perlahan dan 

intermiten yang dimulai dari perlunakan serta perusakan pada kartilagonya. 

Selain itu ada perubahan pada tulang subkondral dan pembentukan osteofit 

(Soeryadi, et al., 2017). 

Karakteristik osteoarthritis adalah rasa nyeri, kekakuan serta dapat 

mengakibatkan penurunan aktivitas sehari-hari. Menurut Word Health 

Organization (WHO) osteoarthritis mungkin menjadi penyebab terpenting 

kedelapan kecacatan pada pria dan penyebab terpenting keempat kecacatan 

pada wanita dalam laporan beban penyakit global (Anwer & Alghadir, 2014). 

Di Indonesia jumlah penderita osteoarthritis mencapai 5% pada usia dibawah 

40 tahun, 30% pada usia 40 sampai 60 tahun, dan 65% pada usia diatas 60 

tahun (Anggraini & Hendrati, 2018). 

Beberapa faktor resiko osteoarthritis diantaranya ialah usia, dimana 

proses penuaan meningkatkan kerentanan sendi, kartilago semakin menipis, 

otot-otot penyangga semakin lemah, serta ligament yang semakin 

merenggang. Jenis kelamin, pada usia 55 tahun keatas wanita lebih beresiko 

karena berhubungan dengan menopause. Obesitas, hal ini akan menyebabkan 

pembebanan berlebihan pada sendi lutut. Aktivitas fisik dan pekerjaan, seperti 

aktivitas naik turun tangga yang dapat menyebabkan kompresi berlebihan 

pada sendi lutut. Faktor lain resiko terkena osteoarthritis yaitu cedera lutut, 

cedera berulang, serta kelemahan otot (Anggraini & Hendrati, 2018).  
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Secara umum osteoarthritis merupakan penyakit dengan progresif yang 

relatif lambat dan tanpa gejala yang parah. Namun, pada seorang yang 

memiliki aktivitas fisik seperti naik turun tangga dapat menyebabkan 

terjadinya kompresi yang berlebihan pada sendi lutut. Akibat pembebanan 

tersebut, maka akan menyebabkan perubahan pada karilagonya. Kartilago 

mengalami perusakan, sehingga struktur sendi menjadi tidak beraturan dan 

timbul osteofit yang selanjutnya akan mengiritasi membran synovial dimana 

terdapat banyak reseptor-reseptor nyeri, hal tersebut akan menimbulkan rasa 

nyeri (W.F.H. Peter et al, 2010) 

Seperti yang diketahui, betapa nikmatnya hidup sehat seperti yang telah 

Allah karuniai kepada kita. Namun, Allah SWT selalu menguji kesabaran dan 

ketaatan hamba-Nya dengan menetapkan suatu penyakit pada seseorang. Jika 

suatu kaum ditimpakan suatu penyakit, penting baginya untuk senantiasa ingat 

bahwa itu merupakan tanda cinta Allah, tugas kita adalah ridho pada 

ketentuan-Nya. Maka dari itu Allah menurunkan sebuah hadist yang berbunyi 

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan 

penawarnya” (HR Bukhari).  

Menurut World Confederation Physical Therapy (WCPT) ditahun 

1951,  fisioterapi merupakan pelayanan kepada individu atau kelompok untuk 

memperbaiki, memelihara dan mengembangkan gerak serta kemampuan 

fungsi yang maksimal selama perjalanan kehidupan individu atau kelompok 

mengalami gangguan gerak dan fungsi pada proses pertambahan usia dan atau 

mengalami gangguan akibat dari injury. Oleh karena itu, sebagai seorang 

tenaga ahli kesehatan fisioterapi berperan dalam memberikan pelayanan 

terhadap seseorang yang mengalami penyakit osteoarthritis, dimana seorang 

fisioterapi dapat memberikan modalitas menggunakan Instrument Assisted 

Soft Tissue Mobilization (IASTM) serta Terapi latihan berupa Isometric 

Contraction sebagai modalitas fisik (Sciences, 2017). 

IASTM adalah salah satu modalitas yang dapat digunakan untuk 

permasalahan myofacial. Modalitas ini menggunakan alat yang dirancang 

khusus untuk memberikan efek mobilisasi pada jaringan parut dan 
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perlengketan myofacial (Cheatham, et al., 2016). IASTM  telah terbukti 

memberikan efek positif dan terbukti membantu mengurangi nyeri pada 

sebuah kasus muskuloskeletal maupun disfungsi jaringan lunak (Kim, et.al., 

2017). 

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Alghadir 

(2014) mengungkapkan bahwa pemberian terapi latihan berupa isometric 

contraction dapat mengurangi nyeri. Dalam penelitiannya tentang pengaruh 

Isometric Quadriceps Exercise untuk mengurangi nyeri, penguatan otot dan 

fungsi menunjukkan hasil yang signifikan dalam menurunkan nyeri lutut, 

peningkatan kekuatan otot, serta perbaikan fungsi dalam program pelatihan 

lima minggu (Anwer & Alghadir, 2014).  

Dengan demikian, sebagai seorang fisioterapi maka penulis 

berkesimpulan untuk mengambil judul karya tulis ilmiah berupa 

penatalaksanaan Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization dan Isometric 

Contraction untuk mengurangi nyeri  pada kasus Osteoarthritis Genu Dextra 

di Rumah Sakit Wonosari Gunung Kidul. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapat rumusan masalah: 

1. Apakah Instrumen Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM) dan 

Isometric Contraction  dapat mengurangi nyeri pada kasus osteoarthritis 

genu dextra? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka ada beberapa tujuan 

yang hendak dicapai, yaitu:  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

Osteoarthritis Genu Dextra di Rumah Sakit Daerah Wonosari. 

 

 



4 
 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui manfaat Instumen Assisted Soft Tissue Mobilization 

(IASTM) dan Isometric Contraction dalam mengurangi nyeri pada 

kasus osteoarthritis genu dextra. 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan karya tulis ilmiah 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui manfaat Instrumen Assisted Soft Tissue 

Mobilization dan Terapi Latihan berupa Isometric Contraction untuk 

mengurangi odem, nyeri serta meningkatkan lingkup gerak sendi pada 

kasus osteoarthritis Genu. 

2. Bagi Fisioterapi dan Institusi 

 Untuk bahan ajaran dalam pemilihan intervensi untuk mengurangi 

odem, nyeri serta meningkatkan lingkup gerak sendi pada kasus 

osteoarthritis Genu.  

 Karya Tulis ini memberikan tambahan informasi/pengetahuan 

mengenai kasus Osteoarthritis Genu yakni tentang definisi, fisiologi, 

etiologi serta intervensi yang dapat digunakan untuk menangani 

permasalahan pada kasus Ostoarthritis Genu. 

 


