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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, peningkatan populasi penduduk tentunya menjadi tantangan besar 

dalam masalah kesehatan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas kesehatan 

penduduk yang juga meningkat dan berdampak pada tingginya Usia Harapan 

Hidup (UHH) manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia termasuk 

negara berstruktur tua dimana hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk lansia 

pada tahun 2008, 2009, dan 2012 telah mencapai di atas 7% dari keseluruhan 

penduduk. Secara global diprediksi populasi lansia di Indonesia akan mengalami 

peningkatan (Kemenkes RI.2013).  Badan kesehatan dunia WHO memperkirakan 

bahwa penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2020 mendatang akan mencapai 

angka 11,34 % atau tercatat 28,8 juta orang, hal ini menyebabkan Indonesia 

menjadi negara dengan jumlah penduduk lansia terbesar di dunia.   

Seiring dengan meningkatnya jumlah lansia tersebut tentuya harus diiringi 

dengan peningkatan kualitas hidup mereka, supaya mereka bisa menjalani hidup 

dengan lebih tenang di masa senjanya. Salah satu bentuk peningkatan kualitas 

hidup adalah kesehatan fisik. Mengingat semakin tua seseorang, semakin rentan 

pula tubuh mereka terhadap sejumlah penyakit tertentu. Demikian pula, semakin 

banyaknya proporsi warga lansia di Indonesia, maka semakin meningkat pula 

angka kesakitan yang didorong dengan adanya penyakit degeneratif, salah satunya 

ialah Osteoarthritis.  Data dari kementrian Kesehatan Republik Indonesia, angka 

kesakitan pada lansia di tahun 2014 sebesar 25,05% yang berarti pada setiap 100 

lansia, terdapat 25 orang yang sakit (Kemenkes RI,2016). 

Menurut WHO, Kurang lebih terdapat 151.400.000 jiwa di seluruh dunia 

menderita osteoarthritis. Di Indonesia, prevalensi OA mencapai 5% pada usia <40 

tahun, 30% pada usia 40-60 tahun, dan 65% pada usia >61 tahun (Sharon Lewis, 

et al.2011). Menurut Riskedas tahun 2013, prevalensi penyakit sendi berdasarkan 

diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia 11,9% dan berdasarkan gejala 24,7%. 

Prevalensi tertinggi pada umur >75 tahun (54,8%). Pada negara berkembang, 
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Osteoarthritis berada di peringkat ke delapan penyebab Years of Disability 

(WHO.2004). Dan angka kejadian osteoarthritis di Indonesia sejak tahun 1990 

hingga 2010 telah mengalami peningkatan yang menyebabkan peningkatan beban 

kesehatan yang diukur berdasarkan DALY (Disability Adjust Lost Years) 

sebanyak 44,2%. Tahun-tahun kehilangan kualitas hidup pada Osteoarthritis (OA) 

yang diukur berdasarkan DALY per 100.000 laki-laki dan perempuan mencapai 

puncak pada usia 80 tahun. Pada tahun 2013, OA berdasarkan DALY per 100.000 

perempuan mencapai 1.327,4 tahun dibandingkan pada laki-laki yang hanya 907,7 

tahun (Global,2012). 

Menurut teori konvensional Osteoarthritis adalah penyakit degeneratif sendi 

yang bersifat kronis, dimana terjadi proses pelemahan dan disintegrasi dari tulang 

rawan sendi yang disertai dengan pertumbuhan tulang dan tulang rawan baru pada 

sendi (Arissa MI.2012). OA juga merupakan penyakit sendi yang paling umum 

dan sering menyerang orang setengah baya ke orang tua. Osteoarthritis juga 

disebut kelelahan dari sendi. Biasanya keluhan utama yang dirasakan ialah setelah 

aktivitas dan menghilang setelah istirahat. Osteoarthritis dapat menyerang 

berbagai persendian pada tubuh, yang melibatkan tulang rawan, lapisan sendi, 

ligamen, dan tulang. Persendian yang sering mengalami osteoarthritis adalah 

sendi pada lutut, pinggul, tulang belakang, dan tangan (Simon et all.2012). Pada 

ekstremitas bawah, osteoarthritis paling sering mengenai sendi lutut dari pada 

persendian yang lain (Lawrence et all.2008). Akibatnya, sebanyak 80% 

mengalami keterbatasan dalam bergerak dan 25% di antaranya bahkan tidak dapat 

melakukan kegiatan sehari-hari (WHO.2004). 

Penyebab primer dari OA masih belum dapat diketahui secara pasti namun 

terdapat beberapa faktor resiko yang berperan yaitu: usia, jenis kelamin, cedera 

sendi, kelainan pertumbuhan, olahraga, pekerjaan, berat badan serta faktor-faktor 

lainya. Pekerja yang banyak membebani sendi lutut akan mempunyai resiko 

terserang osteoartritis lebih besar dibandingkan yang tidak banyak membebani 

lutut. Sedangkan kelebihan berat badan dianggap sebagai salah satu faktor resiko 

yang meningkatkan intensitas nyeri yang dirasakan pasien OA (Thumboo,J.,Chew 

L.H dan Lewin-Koh, S.C., 2002). Aktivitas fisik yang kurang dan disertai 
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kelebihan berat badan berpotensi menimbulkan pembebanan sendi yang semakin 

besar, terutama pada sendi lutut. Keadaan ini akan semakin buruk bila terjadi pada 

usia lanjut akibat terjadinya perubahan hormonal yang memicu semakin cepatnya 

proses degenerasi struktur persendian (Jessica S. 2018). 

Gambaran klinis Osteoarthritis dapat dilihat dengan adanya tanda-tanda nyeri 

persisten lutut, kekakuan lutut terbatas (<30 menit). Penurunan fungsi sendi, 

krepitus, gerakan terbatas, dan enlargement tulang (NICE Guidelines,2013). 

Untuk pemeriksaan laboratorium, tidak ada pemeriksaan yang diagnostik untuk 

OA, tetapi pemeriksaan laboratorium spesifik dapat membantu mengetahui 

penyakit yang mendasari OA sekunder  (Soeroso et al.,2014). 

Salah satu gejala Osteoarthritis lutut adalah adanya nyeri lutut. Hal ini dapat 

menyebabkan seseorang takut melakukan aktivitas atau gerakan sehingga 

menurunkan kualitas hidupnya (Scott,2006).  

Menurut Tradisional Chinese Medicine (TCM) nyeri lutut termasuk dalam 

kategori sindrom Bi. Sindrom Bi merupakan sindrom yang ditandai oleh obstruksi 

Qi dan darah pada meredian akibat invasi patogen luar yakni angin, dingin dan 

lembab. Nyeri sendi merupakan salah satu dari gejala yang paling umum dari 

gejala yang paling umum sindrom Bi. Adapun lokasi yang paling sering terkena 

patogen dingin adalah meredian otot, serta sendi dan hal tersebut menyebabkan 

aliran Qi dan darah terhambat sehingga terjadi Bi/rematik (Jie,2008). 

Dalam penanganannya bisa menggunakan terapi farmakologi maupun non 

farmakologi. Terapi farmakologi ialah terapi dalam bentuk pemberian obat-obatan, 

sedangkan terapi non farmakologi dalam bentuk terapi akupunktur, bekam dan 

lain-lain. Selama ini orang yang terkena Osteoarthritis hanya melakukan 

pengobatan dengan cara minum obat untuk mengurangi nyeri. Jarang sekali yang 

langsung melakukan terapi alternatif dengan menggunakan terapi akupunktur 

untuk mengobati keluhan tersebut karena sebagian banyak orang tidak 

mengetahui manfaat dari akupunktur yakni salah satu keefektifannya dapat 

menurunkan nyeri terutama nyeri pada kasus Osteoarthritis. Dalam beberapa studi 

menjelaskan bahwa akupunktur sebagai pilihan pengurang atau penghilang nyeri 

tanpa efek samping, walaupun pemberian induksi akupunktur membutuhkan 
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waktu yang cukup lama (NCAAM,2004). Maria Dewi dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa terapi akupunktur menggunakan kombinasi titik Zusanli 

(ST36), titik Sanyinjiao (SP6), titik Yanglingquan (GB34), dan titik Taixi (KI3) 

efektif untuk mengurangi nyeri pada kasus Osteoarthritis. Selama ini banyak 

metode pada beberapa titik akupuntur untuk mengatasi nyeri pada osteoartristis, 

namun analisis sistematis yang merangkum pengaruh titik-titik akupuntur tersebut 

belum ada. Oleh karena itu dalam studi literature review ini akan mengumpulkan 

dari berbagai jurnal sehingga dapat membantu para pembaca menemukan 

informasi lebih banyak tentang titik-titik akupuntur yang dapat digunakan untuk 

terapi nyeri lutut pada Osteoarthritis.  

Menurut Peilin (2011) Terapi akupunktur yang paling sering digunakan dalam 

klinik salah satunya pada sistem musculoskeletal yang dapat diaplikasi pada kasus 

osteoarthritis, sprain ankle, frozen shoulder, low back pain, myalgia dan lain 

sebagainya. Prinsip kerja dari terapi akupunktur pada kasus tersebut untuk 

merelaksasi jaringan musculoskeletal yang mengalami cidera dan trauma 

(Peilin,2011). 

Pemberian terapi akupunktur pada kasus Osteoarthritis dapat memperbaiki 

sirkulasi darah, memperbaiki matriks tulang rawan, mengurangi penyempitan 

tulang sendi dan menghilangkan rasa nyeri. Menurut Slamet (2012) dalam naskah 

penelitian Maria Dewi.  Sedangkan McAlindron TE et al., tahun 2000 Dalam Paul 

et al,. Tahun 2012 bahwa akupunktur dapat berguna dalam penatalaksanaan nyeri 

dan memperbaiki fungsi. Terdapat lebih banyak perbandingan antara akupunktur 

dan pengobatan konvensional untuk osteoarthritis pada punggung dan lutut 

dibanding sendi lain.  

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan analisis dari beberapa literatur tentang 

efektivitas dan pengaruh terapi akupunktur dengan titik-titik yang berbeda sebagai 

pengobatan untuk kasus nyeri lutut pada pasien dengan osteoarthritis. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

  Bagaimana pengaruh terapi akupunktur dengan titik-titik yang berbeda 

sebagai pengobatan untuk kasus nyeri lutut pada pasien dengan osteoarthritis? 
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1.3  Tujuan  

  Untuk menganalisis efektifitas dan pengaruh terapi akupunktur dengan titik-

titik yang berbeda sebagai pengobatan untuk kasus nyeri lutut pada pasien dengan 

osteoarthritis. 

 

1.4  Manfaat  

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Literature review diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang 

kedokteran dan S1 akupunktur serta praktisi pengobatan tradisional. 

1.4.2  Manfaat Aplikatif  

Literature review ini diharapkan dapat memperdalam informasi tentang 

akupunktur sebagai pengobatan untuk mengurangi intensitas nyeri lutut pada 

pasien osteoarthritis lutut sehingga dapat pula digunakan sebagai referensi praktisi 

pengobat tradisional dalam upaya penanganan terapi nyeri lutut pada  pasien 

osteoarthritis dengan akupunktur. 


