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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Osteoarthritis (OA) adalah kondisi progresif perlahan yang dapat 

mempengaruhi struktur seluruh jaringan sendi. Rasa sakit dan cacat pada 

lansia merupakan penyebab utamanya. Faktor resiko perkembangan 

osteoarthritis telah diidentifikasi termasuk gangguan biomekanik, obesitas, 

OA multi sendi dan sinovitis/ efusi. Tulang rawan artikular dan tulang 

subchondral merupakan penyebab utama osteoarthritis. Hasil dari penelitian 

menyimpulkan bahwa tulang subchondral merupakan penyebab utama 

penyakit simtomatik. Pada awal perkembangan osteoarthritis, perubahan 

tulang rawan sangatlah penting karena perubahannya masih bersifat 

reversibel maka pencegahan dapat dimulai untuk menghentikan 

perkembangan yang lebih lanjut dari penyakit ini (Heijink et al., 2012). 

Osteoarthritis Genu (OA Genu) adalah peradangan tulang dan 

degenerasi tulang yang membentuk sendi lutut (osteo=tulang, arthro=sendi, 

itis=peradangan). Diagnosis OA lutut didasarkan pada dua temuan utama 

yaitu bukti radiografi perubahan kesehatan tulang (melalui gambar medis 

seperti MRI dan X-ray) dan gejala individu (bagaimana Anda merasakan). 

Orang dewasa yang berusia 25 tahun keatas atau sekitar 14% dan orang 

dewasa yang berusia 65 tahun keatas atau sekitar 34% didiagnosa dengan 
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osteoarthritis radiografi. Sekitar 16% dari orang dewasa di Amerika Serikat 

yang berusia 45 tahun keatas  mengalami OA lutut (APTA, 2013) 

Osteoarthritis merupakan penyakit yang paling umum di Amerika 

Serikat, lebih dari 50% populasi yang berusia 75 tahun keatas. Wanita gemuk 

memiliki hampir empat kali dan pria memiliki risiko lima kali lipat menderita 

osteoarthritis lutut. Kelebihan berat dan obesitas didefinisikan menggunakan 

indeks massa tubuh (BMI) dalam kilogram dibagi dengan ketinggian dalam 

meter persegi. Hubungan antara obesitas dan osteoarthritis disebabkan oleh 

peningkatan pemuatan sendi dan perubahan dalam pola berjalan dan secara 

sistemik oleh faktor metabolik yang sering terjadi pada seseorang dengan 

obesitas. Hal tersebut dapat merusak homeostasis tulang rawan dan 

menyebabkan sistemik dan peradangan lokal (Madaleno, Santos, Araújo, 

Oliveira, & Resende, 2018) 

Sebagai seorang tenaga yang dalam bidang kesehatan, peran 

fisioterapi dalam memberikan pelayanan terhadap seseorang yang mengalami 

osteoarthritis, dimana seorang fisioterapis mampu memberikan modalitas 

yang tepat sesuai kebutuhan pasien berupa sinar infrared, TENS, serta terapi 

latihan sebagai modalitas fisik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah TENS, Infra Red, dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri 

pada penderita osteoarthritis genu? 

2. Apakah TENS, Infra Red, dan terapi latihan dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi pada penderita osteoarthritis genu? 

3. Apakah TENS, Infra Red, dan terapi latihan dapat meningkatkan 

kemampuan aktivitas fungsional pada penderita osteoarthritis genu? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui peran fisioterapi pada kasus Osteoarthritis Genu dan 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus tersebut. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui manfaat dari TENS, Infrared, dan terapi latihan dalam 

mengurangi nyeri.  

b. Mengetahui manfaat dari TENS, Infrared, dan terapi latihan dalam 

meningkatkan lingkup gerak sendi. 

c. Mengetahui manfaat dari TENS, Infrared, dan terapi latihan dalam 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional 

 

D. Manfaat 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah pada kasus Osteoarthritis Genu 

diharapkan dapat bermanfaat bagi : 



4 

 

 

 

1. Bagi Penulis 

Manfaat yang diharapkan bagi penulis ialah menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang kasus Osteoarthritis Genu serta 

penatalaksanaan fisioterapi dengan menggunakan modalitas TENS, 

Infrared, dan terapi latihan yang kemudian dapat diimplementasikan 

pada pelayanan.  

2. Bagi Institusi 

Menambah wawasan dalam pemberian modalitas TENS, 

Infrared, dan terapi latihan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan 

lingkup gerak sendi, serta meningkatkan aktivitas fungsional. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil dari karya tulis ilmiah ini dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan kepada masyarakat tentang Osteoarthritis Genu serta 

penanganan dari segi fisioterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


