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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

   Pembangunan pada era globalisasi ditandai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang modern sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan manusia. Demikian juga pembangunan bangsa 

Indonesia dalam bidang kesehatan merupakan usaha yang ditujukan untuk 

tercapainya  kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk supaya terwujud 

kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah 

mencanangkan kebijaksanan nasional mengenai pembanguan berwawasan 

kesehatan sebagai strategi nasional menuju Indonesia sehat 2010               

(DepKes RI, 1999). 

        Milenium III yang dimulai pada awal abad ke-21 mempunyai 

implikasi yang kuat terhadap perubahan dan perkembangan dunia dalam berbagai 

dimensi, termasuk dimensi kesehatan. Indonesia sebagai bagian dari belahan 

dunia mau tidak mau harus ikut bermain dalam nuansa perubahan dan 

perkembangan dunia tersebut dan secara jujur ikut memproklamirkan bahwa 

hanya bentuk interaksi yang berkualitas yang memiliki keunggulan kompetitif saja 

yang akan mampu eksis dan bertahan di tengah persaingan yang ketat (Ikatan 

Fisioterapi Indonesia, 2001). 

        Paradigma baru fisioterapi Indonesia yang mengacu kepada 

paradigma fisioterapi dunia yang didasari oleh deklarasi World Confederation For 

Physio Theraphy (WCPT) disebutkan bahwa :  “Pelayanan fisioterapi adalah 

pelayanan yang dilakukan kepada individu dan masyarakat dalam memelihara, 
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meningkatkan, memperbaiki gerak dan fungsi”. Dengan paradigma baru 

fisioterapi Indonesia yang sangat relevan dengan tujuan pembangunan kesehatan 

yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang merupakan 

salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan nasional, maka 

terjadi pula perubahan dan fungsi fisioterapi dalam melakukan intervensi profesi 

yang lebih mengarah upaya pelayanan yang mencakup upaya-upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan 

peneliti/ pengamat (Ikatan Fisioterapi Indonesia, 2001). 

 

 A. Latar Belakang Masalah 

 Osteoarthritis atau disebut juga penyakit degeneratif sendi adalah 

gangguan yang terjadi pada sendi yang awalnya  ditandai oleh adanya gangguan 

yang bersifat lokal pada cartilago yang bersifat progresif, degeneratif dari 

cartilago, hipertrofi, remodelling pada tulang subchondral dan inflamasi sekunder 

membran synovial. Gangguan ini bersifat lokal dengan efek non sistemik.  

( http://irwanashari.blogspot.com/2008/01/osteoarthritis.html ). 

 Osteoarthritis merupakan suatu penyakit degeneratif pada persendian 

yang disebabkan oleh beberapa macam faktor. Penyakit ini mempunyai 

karakteristik berupa terjadinya kerusakan pada tulang rawan sendi (cartilage). 

Cartilage merupakan suatu jaringan keras bersifat licin yang melingkupi sekitar 

bagian akhir tulang keras di dalam persendian. Jaringan ini berfungsi sebagai 

penghalus gerakan antar tulang dan sebagai peredam (shock absorber) pada saat 

persendian melakukan aktifitas atau gerakan. ( http://sehati.net/kesehatan.htm ) 

http://irwanashari.blogspot.com/2008/01/osteoarthritis.html
http://sehati.net/kesehatan.htm
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 Pada kondisi osteoarthritis, permukaan tulang rawan (cartilage) 

mengalami kerusakan akibat adanya iritasi dan proses peradangan sehingga 

menyebabkan terganggunya mekanisme gerakan sendi. Diperkirakan berdasarkan 

bukti radiografi atau foto rontgen, 1/3 dari populasi orang dewasa yang berusia 

lebih dari 35 tahun menunjukkan adanya penyakit osteoarthritis. Kondisi tersebut 

mengalami peningkatan keparahan sampai dengan usia 80 tahun, dan biasanya 

mulai mengalami keterbatasan atau disabilitas dalam melakukan aktifitas 

keseharian setelah seseorang berusia 65 tahun. ( http://sehati.net/kesehatan.htm ) 

Jumlah penderita osteoartritis di Indonesia paling banyak mengenai 

terutama pada orang-orang diatas 50 tahun. Di atas 85% orang berusia 65 tahun 

menggambarkan osteoarthritis pada gambaran x-ray, meskipun hanya 35%-50% 

hanya mengalami gejala. Umur di bawah 45 tahun prevalensi terjadinya 

Osteoarthritis lebih banyak terjadi pada pria sedangkan pada umur 55 tahun lebih 

banyak terjadi pada wanita. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan terjadinya. Osteoarthritis pada obesitas, pada sendi penahan beban 

tubuh.(http://irwanashari.blogspot.com/2008/01/osteoarthritis.html). 

Penyebab dari osteoarthritis adalah adanya penekanan beban tubuh 

yang secara terus menerus terhadap persendian, sehingga mengakibatkan 

kerusakan terhadap tulang rawan sendi. Akibat lanjutnya akan dapat menimbulkan 

beberapa problematika diantaranya nyeri karena terjepitnya ujung-ujung saraf 

sensoris oleh osteofit-osteofit yang terbentuk serta adanya pembengkakan dan 

penebalan jaringan lunak di sekitar sendi yang akan mengakibatkan deformitas, 

terlepasnya osteofit pada suatu gerakan menimbulkan krepitasi pada sendi 

tersebut. ( Ismiyati, 2000 ) 

http://sehati.net/kesehatan.htm
http://irwanashari.blogspot.com/2008/01/osteoarthritis.html
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Dengan diketahui bahwa lutut mempunyai fungsi yang sangat penting, 

maka penanganan osteoarthritis pada lutut harus diusahakan secara optimal, 

dengan lebih dahulu memahami keluhan-keluhan yang ditimbulkan pada penyakit 

osteoarthritis tersebut. Osteoarthritis pada lutut dapat menimbulkan gangguan 

kapasitas fisik berupa 1) Adanya nyeri pada lutut, 2) Adanya spasme pada otot 

quadriceps, 3) Adanya keterbatasan lingkup gerak sendi karena nyeri, 4) Adanya 

penurunan otot fleksor dan ekstensor pada sendi lutut dan aktivitas lain yang 

memerlukan penumpuan berat badan. ( Ismiyati, 2000 ) 

Modalitas yang digunakan penulis pada kasus ini adalah Micro Wave 

Diathermy (MWD) dan terapi latihan. MWD adalah salah satu modalitas 

fisioterapi yang dapat bermanfaat dalam mengurangi nyeri. MWD cocok untuk 

jaringan superficial dan struktur artikuler yang dekat dengan permukaan kulit, 

misalnya pada permukaan anterior pergelangan tangan dan lutut. Salah satu 

tujuan utama dari terapi MWD adalah untuk memanaskan jaringan otot  sehingga 

akan  memberi efek relaksasi pada otot dan meningkatkan aliran darah 

intramuskuler, hal ini terjadi karena adanya peningkatan temperatur yang 

signifikan (Low, 2000).  

MWD merupakan gelombang elektromagnetik yang panjang 

gelombangnya 12,25 cm. Efek teraupetik dari pemberian MWD adalah thermal 

yang dapat memberikan efek sedatif pada ujung-ujung saraf sensorik dimana 

dengan kenaikan suhu tersebut akan dapat mengakibatkan vasodilatasi pembuluh 

darah dan efek sedatif, sehingga nilai ambang nyeri dapat menurun, timbul 

rilaksasi otot dan meningkatkan sirkulasi darah yang akan dapat memperbaiki 

jaringan setempat. ( Parjoto, 2000 ) 
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Salah satu penatalaksanan konservatif terhadap osteoarthritis lutut 

adalah terapi latihan dengan tujuan memperbaiki kinerja, meningkatkan fungsi, 

meningkatkan kekuatan otot lokal dan ketahanan, meningkatkan kemampuan 

relaksasi otot secara tepat, meningkatkan kebugaran umum, yang semuanya 

berperan dalam kapasitas fungsional. Dengan latihan diharapkan sendi dapat 

berfungsi sesuai dengan biomekanismenya sehingga dapat mengatasi nyeri, 

kecacatan fisik seperti keterbatasan gerak sendi, atrofi otot, kelemahan otot, pola 

jalan yang tidak efisien dengan energi yang besar, perubahan respon pembebanan 

sendi, semuanya dapat menghambat atau menurunkan aktivitas pasien. Meskipun 

terapi latihan tidak dapat menghentikan proses degenerasi akan tetapi diharapkan 

dapat menghambat progresifitasnya, meringankan gejala yang timbul, mencegah 

komplikasi yang terjadi akibat proses degeneratif, yang perlu diperhatikan dalam 

pemberian terapi latihan yang penting tidak menyebabkan pembebanan sendi lutut 

yang berlebihan akibat Weigh bearing penuh. ( Jones, 1996). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian MWD dan terapi latihan dapat  mengurangi nyeri pada 

penderita Osteoarthritis Genu Sinistra ? 

2. Apakah pemberian terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi 

pada penderita osteoarthritis genu sinistra? 

3. Apakah pemberian terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot pada 

penderita osteoarthritis genu sinistra? 
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4. Apakah pemberian MWD dan terapi latihan dapat meningkatkan 

kemampuan aktifitas fungsional pada penderita osteoarthritis genu 

sinistra? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan Karya Tulis Ilmiyah pada  kasus osteoarthritis 

adalah untuk mengetahui permasalahan pendekatan fisioterapi pada problem 

kapasitas fisik dan kemampuan fungsional kondisi osteoarthritis. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh pemberian MWD dan terapi latihan terhadap 

pengurangan nyeri pada kondisi osteoarthritis genu sinistra. 

b. Mengetahui pengaruh pemberian terapi latihan terhadap peningkatan 

lingkup gerak sendi pada  kondisi osteoarthritis genu sinistra. 

c. Mengetahui pengaruh pemberian terapi latihan terhadap peningkatan 

kekuatan otot kondisi osteoarthritis genu sinistra. 

d. Mengetahui pengaruh pemberian MWD dan terapi latihan terhadap 

perkembangan kemampuan aktivitas fungsional kondisi osteoarthritis 

genu sinistra. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Fisioterapi 

 Memberikan sumbangan informasi atau masukan , dan 

meningkatkan tingkat profesionalisme bagi fisioterapi tentang pelaksanaan 
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fisioterapi pada kondisi osteoarthritis pada umumnya, pada pasien dengan 

kondisi osteoarthritis genu sinistra pada umumnya. 

2. Bagi Institusi 

a. Bagi Rumah Sakit 

Memberikan masukan pada tim kesehatan RSOP Prof. Dr. R 

Soeharso dalam memberikan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

osteoarthritis genu sinistra. 

b. Bagi Pendidikan Ahli Madya Fisioterapi 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan 

khususnya fisioterapi tentang penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

osteoarthritis genu sinistra. 

c. Bagi diri sendiri 

Memberikan pengetahuan dan memperkaya pengalaman bagi 

penulis dalam memberikan dan menyusun penatalaksanaan fisioterapi 

pada kondisi osteoarthritis pada kondisi osteoarthritis genu sinistra 

serta sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan akhir di 

pendidikan Ahli Madya Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

d. Bagi masyarakat umum 

Sebagai tambahan ilmu tentang gejala klinis yang terjadi pada 

penderita osteoarthritis genu sinistra, sehingga diharapkan mereka 

mampu menjaga keadaan tubuhnya agar tetap terpelihara 

kesehatannya, mampu mengatasinya, dan memeriksa diri ke rumah 

sakit. 




