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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang yang saat ini 

semakin berkembang berpengaruh terhadap gaya hidup dan perilaku 

dimasyarakat dituntut untuk lebih modern. Aktivitas yang padat membuat kita 

jarang melungkan waktu untuk beristirahat, berolahraga dan mencukupi 

kebutuhan gizi bagi tubuh, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu masalah 

bagi tubuh, salah satunya yaitu obesitas. 

Obesitas berperan penting sehingga mempengaruhi seseorang untuk 

mudah mengalami osteoarthritis. Sehingga saya tertarik untuk mengangkat 

kasus osteoarthritis knee bilateral untuk mengetahui lebih lanjut dan dapat 

memberikan manfaat pelayanan dan edukasi kepada penderita osteoaerthritis 

knee bilateral disekitar lingkungan masyarakat disekitar tempat tinggal saya. 

Osteoartitis (OA) merupakan penyakit sendi degeneratif, dimana 

keseluruhan struktur dari sendi lutut mengalami perubahan patologis. Ditandai 

dengan kerusakan tulang rawan (kartilago) hyalin sendi, meningkatnya 

ketebalan serta sklerosis dari lempeng tulang, pertumbuhan osteofit pada 

tepian sendi, meregangnya kapsula sendi, timbulnya peradangan, dan 

melemahnya otot–otot yang menghubungkan sendi. 

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. Prevalensi 

osteoarthritis total di Indonesia 34,3 juta orang pada tahun 2002 dan mencapai 

36,5 juta orang pada tahun 2007. Diperkirakan 40% dari populasi usia diatas 

70 tahun menderita osteoarthritis, dan 80% pasien osteoarthritis mempunyai 
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keterbatasan gerak dalam berbagai derajat dari ringan sampai berat yang 

berakibat mengurangi kualitas hidupnya karena prevalensi yang cukup tinggi 

(panti, 2017). 

Problematika yang muncul pada kondisi osteoarthritis knee bilateral  

yaitu nyeri, adanya penurunan kekuatan otot, adanya keterbatasan lingkup 

gerak sendi dan penurunan kekuatan otot sehingga menyebabkan penurunan 

aktivitas fungsional pada lutut. Fisioterapi sebagai tenaga medis memiliki 

peran penting dalam mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot lutut, dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi sehingga dapat meningkatkan aktifitas 

fungsional pada lutut.  

Sebagai seorang tenaga medis, fisioterapi berperan dalam memberikan 

pelayanan terhadap seseorang yang mengalami penyakit seperti osteoarthritis, 

dimana seorang fisioterapi dapat memberikan modalitas yang dimilikinya 

seperti, Infrared, Tens, dan Terapi latihan. Efek yang dimiliki dari modalitas 

Infrared dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga 

memperlancar sistem vaskularisasi, rileksasi otot, dan mengurangi nyeri derak 

saat melakukan gerakan. Penggunaan Electrical Stimulation dapat mengurangi 

nyeri dan juga meningkatkan ambang rangsang nyeri. Untuk terapi latihannya 

dengan menggunakan metode Hold Relax dengan teknik peregangan dan 

tahanan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan elastisitas otot. 

Berdasarkan uraian diatas penulis mempunyai keinginan untuk  

mengambil Judul Karya Tulis Ilmiah “Penatalaksanaan Infrared, TENS, dan 

Hold Relax Untuk Mengurangi Nyeri Serta Meningkatkan Lingkup Gerak 

Sendi pada Kasus Osteoarthritis Knee Bilateral di RSUD dr Soeselo Slawi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Infrared, TENS, dan terapi Hold Relax dapat mengurangi nyeri 

gerak pada osteoarthritis knee bilateral? 

2. Apakah Infrared, TENS, dan terapi Hold Relax dapat meningkatkan 

kekuatan otot pada kasus osteoarthritis knee bilateral? 
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3. Apakah Infrared, TENS, dan terapi Hold Relax dapat meningkatkan LGS 

pada kasus osteoarthritis knee bilateral? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk  mengetahui penatalaksanaan Infrared, TENS, dan terapi latihan 

metode Hold Relax pada kasus Osteoarthritis knee bilateral di RSUD dr 

Soeselo Slawi? 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui manfaat Infrared, TENS, dan terapi latihan metode Hold 

Relax terhadap penurunan nyeri pada kasus osteoarthritis knee 

bilateral. 

b. Mengetahui manfaat Infrared, TENS, dan terapi latihan metode Hold 

Relax terhadap peningkatan kekuatan otot pada osteoarthritis knee 

bilateral. 

c. Mengetahi manfaat Infrared, TENS, dan terapi latihan metode Hold 

Relax terhadap peningkatan LGS pada kasus osteoarthritis knee 

bilateral. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis  

Diharapkan dapat memperdalam dan menambah ilmu 

pengetahuan, wawasan, informasi, tentang pelaksanaan fisioterapi latihan 

pada kasus osteoarthritis knee bilateral. 

2. Bagi Institusi Rumah Sakit  

Diharapkan dapat bertukar informasi dan pengetahuan tentang 

pelaksanaan Infrared, TENS, dan terapi latihan metode Hold Relax pada 

kasus osteoarthritis knee bilateral.  

3. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada 

diinstitusi pendidikan terutama tentang penatalaksanaan dengan modalitas 
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Infrared, TENS, dan terapi latihan Hold Relax pada kasus osteoarthritis 

knee bilateral. 

4. Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi dan pengetahuan tetang kondisi dan 

penatalaksaan fisioterapi pada kasus osteoarthritis knee bilateral. 

 

  


