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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Osteoarthritis berasal dari bahasa Yunani yaitu osteo yang berarti tulang, 

arthro yang berarti sendi dan itis yang berarti inflamasi. Osteoarthritis 

tergolong penyakit degeneratif yang menyerang persendian yang bersifat 

kronik, berjalan progresif lambat, namun seringkali tidak menimbulkan reaksi 

radang atau hanya menyebabkan inflamasi ringan dan ditandai dengan adanya 

deteriorasi serta abrasi tulang rawan sendi, juga diikuti dengan pembentukan 

tulang baru pada permukaan sendi (Carter, 2006).
 
Osteoarthritis biasanya 

mengenai sendi penopang berat badan seperti pada panggul, lutut dan 

vertebra. Namun tidak jarang ditemukan OA yang juga mengenai bahu, 

sendi-sendi jari tangan dan pergelangan kaki. Terjadinya OA dipengaruhi 

oleh banyak faktor risiko seperti usia, genetik, kegemukan, cedera sendi, 

pekerjaan, olah raga, anomali anatomi, penyakit metabolik dan penyakit 

inflamasi sendi (Underwood, 2000; Soeroso et al., 2006).
 
 

 

Osteoarthritis diderita oleh 151 juta jiwa di seluruh dunia, dengan penderita 

mencapai 24 juta jiwa di kawasan Asia Tenggara. Prevalensi OA juga terus 

meningkat secara dramatis mengikuti pertambahan usia penderita. 

Berdasarkan temuan radiologis, didapatkan bahwa 70% dari penderita yang 
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berumur lebih dari 65 tahun menderita OA. Prevalensi OA lutut pada 

penderita wanita berumur 75 tahun ke atas dapat mencapai 35% dari  jumlah 

kasus yang ada. Diperkirakan juga bahwa satu sampai dua juta lanjut usia di 

Indonesia menjadi cacat karena OA (Soeroso et al., 2006).  

 

Di Indonesia, prevalensi OA mencapai 5% pada populasi usia < 40 tahun, 

30% usia 40-60 tahun, dan 65% pada usia > 61 tahun. Prevalensi OA lutut 

sendiri cukup tinggi, yaitu mencapai 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita 

(Soeroso et al., 2006).
 
 

 

Diagnosis OA biasanya ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis meliputi 

riwayat penyakit, gambaran klinis dari pemeriksaan fisik dan hasil 

pemeriksaan radiologis. Anamnesis terhadap pasien OA sendi lutut umumnya 

mengungkapkan keluhan-keluhan yang sudah lama, namun berkembang 

secara perlahan-lahan. Keluhan-keluhan pasien meliputi nyeri sendi yang 

merupakan keluhan utama, hambatan gerakan sendi, kaku pagi yang timbul 

setelah imobilitas, pembesaran sendi, dan perubahan gaya berjalan (Kisner, 

1996). 

 

Oleh karenanya, menurut Tortora dan Grabowski (2003), fokus penanganan 

OA adalah mengontrol rasa nyeri, proteksi sendi serta mempertahankan 

fungsi kualitas gerak. Osteoarthritis merupakan penyakit yang sifatnya 

menahun dan menghambat aktivitas penderitanya. Penderita OA akan 

kesulitan menggerakkan tubuhnya karena nyeri, dan apabila persendian 

tersebut tidak digerakkan dalam waktu yang lama, dapat menimbulkan 

kontraktur atau suatu keadaan dimana sendi benar-benar tidak dapat 
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digerakkan. Adanya keterbatasan pergerakan dan berkurangnya pemakaian 

sendi dapat memperparah kondisi tersebut. Penurunan kemampuan sistem 

muskuloskeletal dapat menurunkan aktivitas fisik, sehingga akan 

mempengaruhi penderita dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.  

 

Bagi penderita OA lutut, ada beberapa indikator fisik yang berhubungan 

dengan fungsi pergerakan, yaitu endurance (daya tahan), muscle strength 

(kekuatan otot), gait speed  (kecepatan jalan) dan  rentang gerak sendi (RGS). 

Penurunan RGS disebabkan oleh tidak adanya aktivitas fisik. Untuk 

mempertahankan RGS sendi pada keadaan normal, otot harus digerakkan 

secara optimal dan teratur. Aktivitas RGS juga dianjurkan untuk terapi yang 

dapat mempertahankan pergerakan sendi dan jaringan lunak, sehingga 

meminimalkan kontraktur (Hudaya, 2002).  

  

Salah satu metode fisioterapi yang umum dilakukan pada pasien OA yakni 

latihan RGS yang bertujuan untuk mempertahankan fleksibilitas dan 

mobilitas sendi, mengembalikan kontrol motorik, meningkatkan atau 

mempertahankan integritas sendi dan jaringan lunak, membantu sirkulasi dan 

menutrisi sinovium, serta meminimalisir terjadinya kontraktur terutama pada 

ekstremitas yang mengalami paralisis. Manfaat lain yang mungkin diperoleh 

dari latihan RGS yaitu mampu memaksimalkan fungsi aktivitas kehidupan 

sehari-hari, mengurangi atau menghambat nyeri, mencegah perburukan 

sistem neuromuskular, mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta 

meningkatkan harga diri dan citra tubuh, juga memberikan kesenangan 

(Tseng et al., 2007; Smeltzer & Bare, 2008). 
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Selain terapi latihan RGS, terdapat modalitas fisioterapi lain yang 

memanfaatkan pancaran radiasi dari gelombang elektromagnetik yang dikenal 

dengan terapi Micro Wave Diathermy (MWD). Terapi MWD memiliki 

manfaat yang tidak jauh berbeda dengan terapi latihan RGS dimana beberapa 

efek terapeutik yang dapat diperoleh di antaranya ialah perbaikan sirkulasi 

darah lokal, mengurangi kontraktur, meminimalisir nyeri dan perbaikan 

konduktifitas jaringan saraf (Azizah, 2008). 

 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui perbandingan 

RGS pasien OA lutut sebelum dan sesudah terapi MWD dan latihan RGS 

secara aktif dan pasif selama satu bulan di Rumah Sakit Abdul Moeloek dan 

Rumah Sakit Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah perbandingan RGS pada pasien OA lutut sebelum 

dan sesudah terapi MWD dan latihan RGS secara aktif dan pasif selama satu 

bulan di RSUD Abdul Moeloek dan RSU A. Dadi Tjokrodipo Bandar 

Lampung?  
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1.3. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut :  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui perbandingan RGS pada pasien OA lutut sebelum dan 

sesudah menjalani terapi MWD dan latihan RGS secara aktif dan pasif 

selama satu bulan di RSUD Abdul Moeloek dan RSU A. Dadi 

Tjokrodipo Bandar Lampung.   

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui distribusi RGS pada pasien OA lutut sebelum 

menjalani terapi MWD dan latihan RGS secara aktif dan pasif 

selama satu bulan di RSUD Abdul Moeloek dan RSU A. Dadi 

Tjokrodipo Bandar Lampung. 

2. Mengetahui distribusi RGS pada pasien OA lutut sesudah 

menjalani terapi MWD dan latihan RGS secara aktif dan pasif 

selama satu bulan di RSUD Abdul Moeloek dan RSU A. Dadi 

Tjokrodipo Bandar Lampung. 

3. Mengetahui perbandingan rentang gerak sendi pasien OA lutut 

sebelum dan sesudah terapi MWD dan latihan RGS secara aktif dan 

pasif selama satu bulan di RSUD Abdul Moeloek dan RSU A. Dadi 

Tjokrodipo Bandar Lampung. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman penatalaksanaan yang 

baik dalam peningkatan aktivitas fungsional pada pasien OA lutut.  

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian untuk pengembangan IPTEK diharapkan mampu 

menyajikan intisari ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, khususnya 

dalam memberi informasi mengenai sejauh mana kemajuan RGS setelah 

dilakukan terapi MWD dan latihan RGS secara aktif dan pasif selama satu 

bulan pada pasien OA lutut.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


