
 
 

1 
Taruna Nur Ahmad, 2020 

LITERATURE REVIEW : Intervensi Short Wave Diathermy Dan Calisthenic Exercise Untuk Mengurangi Nyeri Dan 

Meningkatkan Aktivitas Fungsional Pada Penderita Osteoarthritis Lutut Kronis 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Fisioterapi Program Diploma Tiga 
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I,1 Latar Belakang   

Osteoarthritis merupakan Penyakit degeneratif sendi ditandai penurunan 

pada Cartilago sendi dan munculnya tulang baru yaitu osteofit. Di bagian samping 

sendi akibat pemecahan biokimia oleh artikular tulang rawan di sendi sinovial 

lutut sehingga cartilago sendi rusak. (Titin Marlina, 2015) 

Suatu bentuk arthritis yang banyak terjadi di masyarakat, bersifat kronis, 

dan juga berefek besar pada kondisi kesehatan. OA dapat menyebabkan nyeri 

muskuloskeletal yang dapat menyebabkan disabilitas pada populasi lanjut usia 

dan paling sering ditemukan pada negara berkembang. OA dapat menyerang di 

bagian sendi apa saja, namun yang paling banyak terjadi di sendi pinggul, lutut, 

tangan, kaki dan tulang belakang. (Rehabilitasi, Ilmu, & Fisik, 2018) 

Osteoarthritis penyakit degeneratif yang penyebabnya belum bisa 

ditemukan, sampai-sampai belum di temukan jenis therapy untuk menangani 

kasus pada OA knee. Ada sebuah data statistik yang menampilkan ada di usia <45 

dari 2% yang mengalami kasus OA, Nilai tersebut naik jadi 30% di usia 45-64 

tahun, sedangka usia lebih dari 65 tahun antara 63% sampai 83% bisa mengalami 

osteoarthritis. (User, 2015) 

Pada individu yang usianya berada lebih dari 65 tahun, cuma 50% dapat 

menunjukan gambaran radiologis sesuai osteoarthritis, dimana terdapat 10% pria 

dan 18% wanita yang memperlihatkan gejala klinis pada osteoarthritis, kemudian 

ada 10% yang menderita disability akibat osteoarthritis-nya. (Rehabilitasi et al., 

2018) 

Osteoarthritis di Indonesia pada usia <40tahun mencapai 5 %, sedangkan 

untuk yang berusia 40-60 tahun mencapai tiga puluh persen dan enam puluh 

persen pada usia lebih dari 61 tahun Osteoarthritis salah satu penyakit yang 

banyak diderita lansia di Bali. Pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 7852 dengan 
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persentase 11,81 % yang di ikuti dengan ISPA sebanyak 6182 dengan persentase 

9,3%4. (Wahyu Palguna et al., 2018) 

World Health Organization (WHO) memperkirakan sekiranya ada empat 

ratus per seribu dari seluruh dunia usianya di > tujuh puluh tahun mengalami 

osteoarthritis dan delapan ratus per seribu pasien osteoarthritis mengalami 

gangguan gerak ringan-berat sehingga quality of life mereka menurun. Prevalensi 

OA meningkat dengan meningkatnya umum. (Kertia et al., 2011). 

Short Wave Diathermy digunakan oleh terapis fisik untuk mengobati gejala 

osteoarthritis dan perawatan ini salah satu bentuk tertua dari modalitas 

electrotherapeutic secara tradisional. SWD adalah arus frekuensi tinggi panas 

yang mengarah ke jaringan dalam melalui konversi energi elektromagnetik 

menjadi energi termal yang memiliki frekuensi 27,12MHz. (Sener, Hizmetli, 

Karadaǧ, & Hayta, 2019) 

Calisthenic Exercise terdiri dari beberapa kontraksi otot pendek yang di 

maksudkan untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh hanya 

menggunakan berat badan seseorang dengan gerakan seperti menekuk, melompat, 

berayun, memutar, menendang, dan lain-lain. Aktivitas yang melibatkan lengan, 

kaki, dada, leher, dan punggung. Pada intinya setiap kelompok otot-otot dalam 

tubuh manusia. (Kaya, Duzgun, Baltaci, Karacan, & Colakoglu, 2012) 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Dari hasil latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang harus di 

indentifikasi yaitu; 

a. Prevalensi osteoarthritis di dunia dan indonesia sangat tinggi. 

b. Keluhan yang sering terjadi pada penderita osteoarthritis yaitu adanya 

keterbatasan gerak terutama pada sendi lutut, rasa sakit,dan bunyi pada 

persendian (krepitasi). 

c. Intervensi yang di berikan pada penderita osteoarthritis adalah Short 

Wave Diathermy dan Calisthenic Exercise 
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I.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, yang menjadi 

masalah utamanya adalah. “Bagaimana hasil intervensi Short Wave Diathermy 

dan  Calisthenic Exercise untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan aktivitas 

fungsional pada Penderita Osteoarthritis lutut kronis.?” 

 

I.4 Tujuan Penulisan 

Penulisan ini bertujuan mengkaji hasil tindakan dari Short Wave Diathermy 

dan Calisthenic Exercise untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan aktivitas 

fungsional  pada penderita Osteoarthritis lutut kronis 

 

I.5  Manfaat Penulisan 

I.5.1 Bagi Penulis 

Berguna dalam pembelajaran dan menambah kemampuan pengetahuan, 

mengidentifikasi, menganalisa serta bisa mengambil satu kesimpulan suatu 

masalah, meingkatkan pemahaman penulis dalam penatalaksanaan Fisioterapi 

pada kasus Osteoaarthritis lutut kronis dan mengetahui efektivitas daripada Short 

Wave Diathermy dan Calisthenic Exercise dalam mengurangi nyeri dan 

meningkatkan aktivitas fungsional 

 

I.5.2 Bagi Institusi 

Berguna bagi institusi kesehatan terkait penanganan pada kasus 

Osteoarthritis kronis yang banyak di temukan di masyarakat sehingga mampu 

memberikan terapi pada kasus ini dapat di tangani dengan tepat, baik, dan benar. 

 

I.5.3 Bagi Masyarakat 

Dapat menyebar luaskan informasi kepada masyarakat luas terkait kasus 

osteoarthritis lutut kronis dan menginformasikan peran fisioterapi dalam 

menangani kasus tersebut. 


