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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Osteoartritis knee (OA) merupakan masalah degeneratif yang 

mengkaitkan kartilago, lapisan sendi, ligamen dan tulang sehingga dapat 

mengakibatkan kekakuan pada sendi. Awal mula terjadinya penyakit ini 

lambat, namun dapat menyebabkan nyeri sendi hebat hingga disabilitas 

berupa kegagalan gerak sendi. Ciri-ciri yang timbul berupa nyeri sendi 

terutama saat beraktifitas dan berkurang saat istirahat, kaku sendi pada 

pagi hari yang biasanya kurang dari 30 menit, 2 krepitasi, hambatan 

pergerakan sendi, pembesaran sendi, hingga perubahan gaya berjalan 

(Soeryadi, Gessal, & 1Program, 2017). 

       OA merupakan penyakit sendi yang paling sering terjadi. Di Indonesia 

prevalensi penyakit sendi yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan 

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya usia. Prevalensi 

tertinggi terjadi pada usia ≤    tahun  Di China  OA merupakan penyebab 

utama dari disabilitas pada kelompok usia >40 tahun. Angka kejadian 

osteoartritis di Indonesia sejak tahun 1990 hingga 2010 telah mengalami 

peningkatan yang menyebabkan peningkatan beban kesehatan yang di 

ukur dengan DALY (Disability Adjust Lost Years) sebanyak 44,2%. 

Tahun-tahun kehilangan kualitas hidup pada OA yang diukur berdasarkan 

DALY per 100.000 laki-laki dan perempuan mencapai puncak pada usia 

80 tahun. Pada tahun 2013, OA berdasarkan DALY per 100.000 
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perempuan mencapai puncak pada 1.327,4 tahun dibandingkan dengan 

laki-laki yang hanya 907,7 tahun (Soeryadi et al., 2017). Menurut World 

Health Organization (WHO) tahun 2007, diketahui bahwa osteoarthritis 

diderita oleh 151 juta jiwa di seluruh dunia dan mencapai 24 juta jiwa di 

kawasan Asia Tenggara. Osteoarthritis adalah penyakit kronis yang belum 

diketahui secara pasti penyebabnya, akan tetapi ditandai dengan 

kehilangan tulang rawan sendi secara bertingkat. Berdasarkan National 

Centers for Health Statistics, diperkirakan 15,8 juta (12%) orang dewasa 

antara usia 25-74 tahun mempunyai keluhan osteoarthritis (Sella, 

Sahruddin, & Ibrahim, 2017). 

       Penyebab pasti dari OA tidak diketahui namun berdasarkan sejumlah 

penelitian diketahui penyebabnya multifaktorial. Faktor risiko utama pada 

OA ialah usia, jenis kelamin perempuan, obesitas, aktivitas fisik, faktor 

genetik, ras, trauma sendi, dan chondrocalcinosis. Kurang bergerak, 

obesitas dan penyakit metabolisme seperti diabetes dapat memperparah 

OA. Osteoartritis juga lebih sering terjadi pada kelompok perempuan usia 

peri-menopause yang memiliki kadar estrogen rendah, berat badan 

berlebih, dan masih aktif bekerja (Sengkey, 2017). Pada usia lanjut, wanita 

lebih rentan mengalami OA knee  daripada  pria. Pada  penelitian yang 

telah dilakukan terjadinya penrunan fungsional OA disebabkan oleh  

karena adanya kelemahan  otot (Santos et al., 2011). 

       Modalitas yang dapat diberikan pada kondisi osteoarthtritis knee 

dextra diantaranya adalah transcutaneous electrical nerve stimulation dan 
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quadriceps bench. Pemberian transcutaneous electrical nerve stimulation 

dapat menurunkan nyeri atau menghasilkan efek fisiologis yang 

diinginkan dan diperlukan untuk menghilangkan rasa sakit yang 

berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama (Wai Ying & While, 2014). 

Quadriceps bench dapat meningkatkan kekuatan otot-otot tungkai 

terutama pada otot quadriceps dan otot hamstring kemudian dalam 

jangaka waktu yang lama dapat menstabilkan sendi (Suriani, 2013). 

       Sebagaimana masalah yang ada pada kondisi osteoarthtritis knee 

dextra diatas, fisioterapi merupakan upaya pelayanan kesehatan 

professional yang bertanggung jawab atas kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional bagi manusia, maka penulis mengambil kasus ini. Dalam karya 

tulis ini akan diberikan intervensi fisioterapi berupa transcutaneous 

electrical nerve stimulation yang memiliki efek untuk menurunkan nyeri 

dan memberikan efek sedative sedangkan quadriceps bench bertujuan 

untuk meningkatkan dan menstabilkan lingkup gerak sendi. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1.  Apakah pemberian Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) dapat mengurangi nyeri pada Osteoarthritis knee Dextra? 

2. Apakah Pemberian Quadriceps Bench dapat Meningkatkan stabilitas 

sendi lutut pada Osteoarthritis Knee Dextra? 
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C. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah 

ini   adalah: 

1. Tujuan Umum 

       Memberikan gambaran penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

Ostearthtritis Knee Dextra dengan modalitas Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation dan Quadriceps Bench 

2. Tujuan Khusus 

a.  Untuk mengetahui pengaruh Transcutaneous Electrical Nerve  

Stimulation  (TENS) dapat menurunkan nyeri pada Osteoarthritis 

Knee Dextra 

b. Untuk mengetahui pengaruh Quadriceps Bench dapat 

meningkatkan stabilitas sendi pada Osteoarthritis Knee Dextra 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

       Untuk mengetahui manfaat Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation dan Quadriceps Bench dapat menurunkan nyeri dan 

meningktakan stabilitas sendi lutut pada kasus Osteoarthritis Knee 

Dextra 

2. Bagi Fisioterapi dan Institusi pelayanan 

       Memberikan informasi tentang kondisi Osteoarthritis Knee Dextra 

yang sering terjadi dimasyarakat dan sebagai bahan ajaran dalam 
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pemilihan interfensi untuk menurunkan nyeri dan meningkatkan 

stabilitas sendi lutut pada kondisi Osteoarthritis Knee Dextra. 

3. Bagi Masyarakat 

        Untuk memberi Informasi bagi masyarakat tentang kasus 

Osteoarthritis Knee Dextra serta memperkenalkan peran fisioterapi 

dalam menangani kasus tersebut sehingga masyarakat mengetahui 

upaya pencegahan Osteoarthritis Knee Dextra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


