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KARAKTERISTIK PASIEN DENGAN PENYAKIT OSTEOARTRITIS DAN 

ARTRITIS REUMATOID YANG MENDAPATKAN  RAWATAN 

REHABILITASI DI RSUP DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO PERIODE 

JANUARI HINGGA DESEMBER 2016  

N. S. Rokman, R. Hasan 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Pasien osteoarthritis dan artritis rheumatoid yang telah terdiagnosis 

memilih perawatan rehabilitasi selain perawatan secara obat-obatan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup. Tujuan: Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui karakteristik pasien dengan penyakit osteoartritis (OA) dan artritis 

reumatoid (RA) yang mendapatkan rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo periode Januari hingga Desember 2016. Metode: Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan pada bulan Oktober hingga 

November 2017 menggunakan data sekunder yaitu rekam medik di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo periode Januari 2016 sehingga Desember 2016. Sampel: 

Pasien OA dan RA yang mendapatkan rawatan rehabilitasi yang tercatat di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar periode Januari 2016 sehingga Desember 2016. 

Hasil: Jumlah pasien OA yang mendapatkan rawatan rehabilitasi sebesar 8.28% 

sedangkan pasien RA sebesar 1.79% dengan karakteristik terbanyak yang didapatkan: 

(1) umur (OA: 56-65 tahun (46.88%), RA: 46-55 tahun (40%)), (2) jenis kelamin 

(OA: Perempuan (65.63%), RA: Perempuan (60%)), (3) tingkat pendidikan (OA: 

SMA (50%), RA: universitas (50%) dan akedemik (50%)), (4)  jenis pekerjaan (OA: 

ibu rumah tangga (32.14%), RA: pension (40%)), (5) IMT (OA: obesitas (37.5%), 

RA: normal (60%)), (6) lokasi nyeri (OA: lutut (50%), RA: tangan (60%)), (7) lokasi 

perawatan (OA: rawat jalan (100%), RA: rawat jalan (100%).Kesimpulan: Jumlah 

pasien OA yang mendapatkan rawatan rehabilitasi sebesar 8.28% sedangkan pasien 

RA sebesar 1.79% dengan jumlah pasien perempuan lebih banyak pada usia lebih 56-

65 tahun pada OA dan 46-55 tahun pada RA. 

Kata Kunci : Osteoartritis, Artritis reumatoid, rawatan rehabilitasi, karakteristik 

demografi (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, IMT (Indeks 

Massa Tubuh), lokasi nyeri, lokasi perawatan). 
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CHARACTERISTICS OF OSTEOARTHRITIS AND RHEUMATOID 

ARTHRITIS PATIENTS WITH REHABILITATION IN DR.WAHIDIN 

SUDIROHUSODO HOSPITAL FROM JANUARY TO DECEMBER 2016 

N. S. Rokman, R. Hasan 

 

ABSTRACT 

Background: Osteoarthritis patients and rheumatoid arthritis patients who have been 

diagnosed opt for rehabilitation treatment in addition to pharmachology treatment to 

improve quality of life. Objective: This study aims to determine the characteristics of 

osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA) patients who received rehabilitation 

treatment at Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital from January to December 2016. 

Method: This research is a descriptive study conducted in October 2017 using 

secondary data which is medical record in Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital from 

January to December 2016. Sample: Patients of OA and RA who received 

rehabilitation treatment recorded in Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital from January 

to December 2016. Result: The number of OA patients who get rehabilitation 

treatment is 8.28% while RA patient is 1.79% with the highest characteristics 

obtained: (1) age (OA: 56-65 years (46.88%), RA: 46-55 years (40%)), (2) sex (OA: 

Women (65.63%), RA: Women (60%)), (3) education level (OA: SMA (50%), RA: 

university (50%) and academic (50%)), (4) occupations (OA: housewife (32.14%), 

RA: pension (40%)), (5) BMI (OA: obesity (37.5% ), RA: normal (60%)), (6) pain 

location (OA: knee (50%), RA: hand (60%)), (7) treatment location (OA: outpatient 

(100%), RA : outpatient (100%) Conclusion: The number of OA patients receiving 

rehabilitation treatment was 8.28% while RA patients were 1.79% with more female 

patients at the age of 56-65 years in OA and 46-55 years in RA. 

Keywords: Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis, rehabilitation treatment, 

demographic characteristics (age, sex, education level, occupation type, BMI (Body 

Mass Index), pain location, treatment location). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Osteoartritis (OA) merupakan penyakit sendi degeneratif yang ditandai oleh 

kehilangan tulang rawan sendi secara perlahan, berkombinasi dengan penebalan 

tulang subkondral dan terbentuk osteofit pada tepi sendi, serta peradangan 

nonspesifik sinovium yang ringan (Soeroso et al., 2009). OA biasa mengenai sendi 

yang menopang berat badan seperti lutut, panggul, tulang belakang dan kaki. OA 

berperan penting sebagai penyebab utama nyeri dan disabilitas pada lansia (Toivanen 

et al., 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian Zeng QY et al, prevalensi OA di Indonesia 

mencapai 23,6 sampai 31,3% dan diperkirakan 1-2 juta lansia menderita cacat akibat 

OA (Andriyasa,2012). Sedangkan berdasarkan penelitian Arissa MI tahun 2008-

2009, angka kejadian tertinggi OA ditemukan pada usia >55 tahun (59,17%) dari 

keseluruhan kasus OA di RSU Dokter Soedarso Pontianak (Arissa,2012). Disamping 

itu, usia di atas 50 tahun merupakan salah satu kriteria klinis dalam mendiagnosis OA 

berdasarkan kriteria American College of Rheumatology (ACR) tahun 1986 

(Andriyasa,2012). 

Penyakit rheumatoid arthritis (RA) merupakan salah satu penyakit autoimun 

berupa inflamasi arthritis pada pasien dewasa (Singh et al., 2015). Rasa nyeri pada 

pasien RA pada bagian sinovial sendi, sarung tendo, dan bursa akan mengalami   



2 
 

 

penebalan akibat radang yang diikuti oleh erosi tulang dan destruksi tulang disekitar 

sendi (Syamsuhidajat, 2010) hingga dapat menyebabkan kecacatan (Yazici & 

Simsek, 2005). Namun demikian, kebanyakan penyakit rematik berlangsung kronis, 

yaitu sembuh dan kambuh kembali secara berulangulang sehingga menyebabkan 

kerusakan sendi secara menetap pada pasien RA (Muchid, 2006).  

Menurut Arthritis Foundation (2015), sebanyak 22% atau lebih dari 50 juta 

orang dewasa di Amerika Serikat berusia 18 tahun atau lebih didiagnosa arthritis. 

Dari data tersebut, sekitar 3% atau 1,5 juta orang dewasa mengalami RA (Arthritis 

Foundation, 2015). RA terjadi pada 0,5-1% populasi orang dewasa di negara maju 

(Choy, 2012). Prevalensi RA di Indonesia menurut hasil penelitian yang dilakukan, 

jumlah pasien RA di Indonedsia tahun 2009 adalah 23,6% sampai 31,3% 

(Nainggolan, 2009). 

Pelayanan rehabilitasi medik akhir akhir ini diperlukan di semua tipe rumah 

sakit, hal ini disebabkan insiden kecacatan yang cenderung menunjukkan 

peningkatan. Prevalensi kecacatan menurut WHO adalah 7 – 10% dari populasi, 

sedangkan prevalensi di Indonesia mencapai 39%. Pelayanan rehabilitasi medik ini 

sifatnya komprehensif melalui dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Paradigm Pelayanan Rehabilitasi Medik yang dianut saat ini dititik beratkan pada 

strategi rehabilitasi pencegahan (prevention rehabilitation strategy), artinya 

pencegahan ketidakmampuan (disabilitas) harus dilakukan sejak dini. Apabila tidak 

dapat dicegah, tetap diupayakan mencapai tingkat kemandirian seoptimal mungkin, 
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sesuai dengan potensi yang dimiliki(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2007). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian tentang karakteristik pasien dengan penyakit artritis yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari- Desember 

2016, dengan harapan hasil yang diperoleh dapat memberikan informasi karakteristik 

pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan rawatan rehabilitasi. 

Diharapkan informasi tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat manfaat terapi 

rehabilitasi medis pada kasus ini kedepannya.
 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah 

pada penelitian ini adalah: 

Seperti apakah karakteristik pasien osteoarthritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkan rawatan rehabilitasi yang dilihat dari usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, indeks massa tubuh (IMT), lokasi nyeri dan lokasi 

perawatan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari- Desember 2016? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui karakteristik pasien dengan penyakit osteoartritis dan artritis reumatoid 

yang mendapatkan rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo periode 

Januari hingga Desember 2016. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui karakteristik pasien osteoarthritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkan rawatan rehabilitasi berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, indeks massa tubuh (IMT), lokasi nyeri dan lokasi 

perawatan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari- Desember 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1.Teoritis 

Sebagai sarana media informasi dan pengetahuan tentang karekteristik pasien dengan 

penyakit osteoarthritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan rawatan rehabilitasi. 

1.4.2.Praktis  

1. Peneliti 

Sepanjang penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi pengalaman 

yang berharga dalam rangka menambah wawasan keilmuan serta 

pengembangan potensi diri peneliti khusunya dibidang penelitian lapangan. 

2. Masyarakat 

Memberi pengetahuan dan informasi kepada masyrakat untuk mengetuai 

rawatan rehabilitasi dan juga modifikasi gaya hidup. 
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3. Institutional 

a. Memberikan informasi karakteristik pasien osteoartritis dan artritis 

reumatoid serta keterlibatan rehabilitasi medik di dalam perawatan. 

b. Menjadi dasar dan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut di bidang 

ilmu kesehatan penyakit musculoskeletal dan rehabilitasi medik. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Osteoartritis (OA) 

2.1.1 Definisi 

Osteoartritis adalah gangguan sendi yang bersifat kronis disertai 

keruskantulang rawan sendi berupa disintegrasi dan perlunakan progresif, diikuti 

pertambahan pertumbuhan pada tepi tulang dan tulang rawan sendi yang disebut 

osteofit, diikuti dengan fibrosis pada kapsul sendi. Kelainan ini timbul akibat 

mekanisme abnormal pada proses penuaan, trauma atau akibat kelainan lain yang 

menyebabkan keruskan tulang rawan sendi. Keadaan ini tidak berkaitan dengan 

factor sistemik ataupun infeksi (Rasjad C, 2015). 

2.1.2 Klasifikasi  

Osteoartitis dapat dibagi atas dua jenis, yaitu : 

1. Osteoartritis primer 

Osteoartritis primer tidak diketahui dengan jelas penyebabnya, dapat 

mengenai satu atau beberapa sendi. Osteoartritis jenis ini terutama pada 

wanita kulit putih, usia pertengahan dan umumnya bersifat poli-artikuler 

dengan nyeri yang akut disertai rasa panas pada bagian distal interfalangeal 

yang selanjutnya terjadi pembengkakan tulang yang disebut nodus Heberden 

(Rasjad C, 2015). 
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2. Osteoartritis sekunder 

Osteoartritis sekunder dapat disebakan oleh penyakit yang menyebabkan 

kerusakan pada synovia sehingga menimbulkan osteoartritis sekunder (Rasjad 

C, 2015). 

Beberapa keadaan yang dapat menimbulkan osteoartritis sekunder adalah: 

1. Trauma/instabilitas 

Osteoartritis sekunder terutama terjadi akibat fraktur pada daerah sendi, 

setelah menisektomi, tungkai bawah yang tidak sama panjang, adanya 

hipermobilitas dan instabilitas sendi, ketidaksejajaran dan ketidakserasian 

permukaan sendi (Rasjad C, 2015). 

2. Faktor genetik/perkembangan 

Adanya kelainan genetik dan kelainan perkembangan tubuh seperti dysplasia 

epifisial, dysplasia asetabuler, penyakit Legg-Calve-Perthes, dislokasi sendi 

panggul bawaan, tergelincir epifisis (slipped epiphysis) dapat menyebabkan 

osteoartritis (Rasjad C, 2015). 

3. Penyakit metabolik/endokrin 

Osteoartritis sekunder dapat pula disebabkan oleh penyakit 

metabolik/endokrin seperti penyakit okronosis, akromegali, 

mukopolisakaridosis, deposisi kristal atau setelah suatu inflamasi pada sendi, 

misalnya artritis reumatik atau artropati oleh inflamasi (Rasjad C, 2015). 
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4. Osteonecrosis  

Osteortritis dapat berkembang akibat osteonecrosis kaput femoris oleh 

bermacam-macam sebab, misalnya penyakit Caisson, penyakit sickle cell 

(Rasjad C, 2015). 

2.1.3 Etiologi 

Faktor predisposisi terjadinya osteoartritis dipengaruhi oleh: 

1. Umur  

Umumnya ditemukan pada usia lanjut (di atas 50 tahun), oleh karena pada 

orang lanjut usia pembentukan kondrotin sulfat yang merupakan substansi 

dasar tulang rawan berkurang dan dapat terjadi fibrosis tulang rawan (Rasjad 

C, 2015). 

2. Jenis kelamin 

Kelainan ini dapat ditemukan baik pada pria maupun wanita dimana 

osteoartritis primer lebih banyak ditemukan pada wanita pasca menopause 

sedangkan osteoartritis sekunder lebih banyak ditemukan pada laki-laki 

(Rasjad C, 2015). 

3. Ras  

Lebih sering pada orang Asia khususnya Cina, Eropah dan Amerika daripada 

kulit hitam (Rasjad C, 2015). 

4. Faktor keturunan 
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5. Faktor metabolik 

Pasien obesitas, hipertensi, hiperurisemi dan diabetes lebih rentan terhadap 

osteoartritis (Rasjad C, 2015). 

6. Cuaca / iklim 

Gejala lebih sering timbul setelah kontak dengan cuaca dingin atau lembab 

(Rasjad C, 2015). 

7. Diet 

Salah satu tipe osteoartritis yang bersifat umum di Siberia yang disebut 

penyakit Kashin-Beck yang mungkin disebabkan oleh karena menelan zat 

toksin yang disebut fusaria (Rasjad C, 2015). 

2.1.4 Patologi  

Kelainan yang daoat ditemukan pada osteoartris adalah: 

1. Tulang rawan sendi 

Kelainan osteoartris berawal dari berkurangnya/tidak terbentuknya substansi 

tulang rawan sendi (kondrotin sulfat). Terjadi perlunakan dan iregulitas pada 

tulang rawan sendi, permukaan sendi menjadi kasar. 

Mikroskopik: terjadi penurunan substansi penyusunan tulang rawan 

(kondrotin sulfat) pada lapisan superfisial dan peningkatan sel (Rasjad C, 

2015). 

2. Tulang  

Terjadi peningkatan vaskularisasi serta pembentukan osteofit pada ujung 

persendian terutama pada sendi interfalangel distal. Pembentukan tulang baru 
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ini berupa eburnasi dan pembentukan kista-kista. Kista ini dapat berhubungan 

dengan sendi dan berisis cairan synovial, melalui defek pada tulang 

subkondral (Rasjad C, 2015). 

3. Membran sinovial 

Membran sinovial mengalami hipertrofi vilus. Pada mikroskop elektron 

terlihat retikulum endoplasma yang bertambah, dilatasi sisterna, serta 

berkurangnya aparatus Golgi dan penambahan lisosom (Rasjad C, 2015). 

4. Kapsul sendi 

Terjadi fibrosis dan kontraktur pada kapsul sendi (Rasjad C, 2015). 

5. Badan lepas (loose bodies) 

Tulang rwan yang nekrosis dapat mengalami aberasi, terlepas ke dalam raung 

sendi dan berupa benda-benda lepas yang dapat menimbulkan rekasi pada 

membrane synovia sehingga timbul efusi dalam sendi (Rasjad C, 2015). 

6. Efusi  

Efusi dapat terjadi pada stadium awal atau stadium eksaserbasi inflamsi akut. 

Cairan bersifat jernih, mempunyai viskositas tinggi dengan kadar protein yang 

rendah (2g/100 ml). juga dapat terjadi efusi hemoragik, terutama pada orang 

tua (Rasjad C, 2015). 

7. Nodus Heberden dan Bouchard 

Nodus ini terjadi oleh karena degenerasi membrane kapsul dan jaringan lunak 

sendi yang membentuk kista yang mengandung asam hialuronat, kemudian 

terjadi metaplasia tulang dan tulang rawan (Rasjad C, 2015). 
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2.1.5 Gambaran Klinis 

Osteoartritis biasanya mengenai satu atau beberapa sendi. Gejala-gejala klinis 

yang ditemuka berhubungan dengan fase inflamasi sinovial, penggunaan sendi serta 

inflamasi dan degenerasi yang terjadi sekitar sendi (Rasjad C, 2015). 

1. Nyeri  

Nyeri terutama pada sendi-sendi yang menanggung beban tubuh seperti pada 

sendi panggul dan lutut. Nyeri ini terutama nila sendi digerakkan dan pada 

waktu berjalan. 

Nyeri yang terjadi berhubungan dengan: 

a. Inflamsi yang luas 

b. Kontraktur kapsul sendi 

c. Peningkatan tekanan intra=artikuler akibat kongesti vaskuler 

d. Nyeri berkurang setelah dilakukan aspirasi yang mengurangi tekanan 

intra-artikuler. 

Tidak ada hubungan antara beratnya nyeri yang terjadi dengan luasnya 

kerusakan pada pemeriksaan radiologis (Rasjad C, 2015). 

2. Kekakuan  

Kekakuan terutama terjadi oleh karena adanya lapisan yang terbentuk dari 

bahan elastic akibat pergeseran sendi atau oleh adanya cairan yang viskosa. 

Keluhan yang dikemukakan berupa kesukaran untuk bergerak setelah duduk. 

Kekakuan pada sendi besar atau pada jari tangan menyebabkan gangguan 

pada aktivitas sehari-hari pasien (Rasjad C, 2015). 



12 
 

 
 

3. Pembengkakan  

Pembengkakan terutama pada lutut dan siku. Pembengkakan dapat 

disebabkan oleh cairan dalam sendi pada stadium akut atau oleh 

pembengkakan pada tulang yang disebut osteofit. Juga dapat terjadi oleh 

karena adanya pembengkakan dan penebalan pada sinovia yang berupa kista 

(Rasjad C, 2015). 

4. Gangguan pergerakan 

Gangguan pergerakan pada sendi disebabkan oleh adanya fibrosis pada 

kapsul, osteofit atau iregularitas permukaan sendi. Pada pergerakan sendi 

dapat ditemukan atau didengar adanya krepitasi (Rasjad C, 2015). 

5. Deformitas 

Deformitas sendi yang ditemukan akibat kontraktur kapsul serta instabilitas 

sendi karena kerusakan pada tulang dan tulang rawan (Rasjad C, 2015). 

6. Nodus Heberden dan Bouchard 

Nodus Heberden ditemukan pada bagian dorsal sendi interfalangeal distal, 

sedangkan nodus Bouchard pada bagian proksimal sendi interfalangeal tangan 

terutama pada wanita dengan osteoartritis primer. Nodus Heberden kadang-

kadang tanpa disertai rasa nyeri tapi sering ditemuka parastesia dan kekakuan 

sendi jari-jari tangan pada stadium lanjut disertai dengan deviasi jari ke lateral 

(Rasjad C, 2015). 
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2.2 Artritis Reumatoid 

2.2.1 Definisi 

Artritis reumatoid adalah penyakit inflamasi non-bakterial yang bersifat 

sistemik, progresif, cenderung kronik dan mengenai sendi serta jaringan ikat sendi 

secara simetris (Rasjad C, 2015). 

2.2.2 Etiologi 

Penyebab utama kelainan ini tidak diketahui. Ada beberapa teori yang 

dikemukan mengenai penyebab artritis reumatoid, yaitu: 

1. Infeksi streptokokus hemolitikusndan streptokokus non-hemolitikus 

2. Endokrin 

3. Autoimun 

4. Metabolik 

5. Faktor genetik serta faktor pemicu lingkukan 

Pada saat ini, artritis reumatoid diduga disebabkan oleh faktor autoimun dan 

infeksi. Autoimun ini bereaksi terhadap kolagen tipe II; faktor infeksi mungkin 

disebabkan oleh virus dan organisme mikoplasma atau grup difterioid yang 

menghasilkan antigen kolagen tipe II dari tulang rawan sendi pasien (Rasjad C, 

2015). 

2.2.3 Patologi 

Kelainan yang dapat terjadi pada suatu artritis reumatoid yaitu: 
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1. Kelainan pada daerah artikuler 

a. Kelainan pada sinovia 

Kelainan artritis reumatoid dimuali pada sinovia beruapa sinovitis. Pada 

tahap awal terjadi hiperemi dan pembengkakan pada sel-sel yang meliputi 

sinovis disertai infiltrasi limfosit dan sel-sel plasma. Selanjutnya terjadi 

pembentukan vilus yang berkembang kea rah raung sendi dan terjadi 

nekrosis dan kerusakan dalam ruang sendi. Pada pemeriksaan 

mikroskopik ditemukan daerah nekrosis fibrinoid yang diliputi oleh 

jaringan fibroblast membentuk garis radial ke arah bagian nekrosis 

(Rasjad C, 2015). 

b. Kelaianan pada tendon 

Pada tendo terjadi tenosinovitis disertai dengan invasi kolagen yang dapat 

menyebabkan ruptur tendo secara parsial atau total (Rasjad C, 2015). 

c. Kelainan pada tulang 

Kelainan yang terjadi pada daerah artikuler dibagi dalam tiga stadium, 

yaitu: 

i. Stadium I (stadium sinovitis) 

Pada tahap awal terjadi kongesti vaskuler, proliferasi sinovial 

disertai infiltrasi lapisan sub-sinovial oleh sel-sel polimorf limfosit 

dan sel plasma. Selanjutnya terjadi penebalan struktur kapsul 

sendu disertai pembentukan vili pada sinovium dan efusi pada 

sendi serta pembungkus tendo (Rasjad C, 2015). 
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ii. Stadium II (stadium desktruksi) 

Pada stadium ini inflamasi berlanjut menjadi kronik serta terjadi 

destruksi sendi dan tendo. Kerusakan pada tulang rawan sendi 

disebakan oleh enzim proteolitik dan oleh jaringan vaskuler pada 

lipatan sinovia serta oleh jaringan granulasi yang terbentuk pada 

permukaan sendi (panus). Erosi tulang terjadi pada bagian tepi 

sendi akibat invasi jaringan granulasi dan akibat resorpsi osteoklas. 

Pada tendo terjadi tenosynovitis disertai invasi kolagen yang dapat 

menyebakan ruptur tendo baik parsial maupun total (Rasjad C, 

2015). 

iii. Stadium III (stadium deformitas) 

Pada stadium ini kombinasi antara destruksi sendi, ketegangan 

selaput sendi dan ruptur tendo akan menyebabkan instabilitas dan 

deformitas sendi. Kelainan yang mungkinditemukan pada stadium 

ini adalah ankilosis jaringan yang selanjutnya dapat menjadi 

ankilosis tulang. Inflamasi yang terjadi mungkin sudah berkurang 

dan kelainan yang timbul terutama oleh karena gangguan mekanik 

dan fungsional pada sendi (Rasjad C, 2015). 

2. Kelainan pada jaringan ekstra-artikuler 

Perubahan patologis yang dapat terjadi pada jaringan ekstra-artikuler adalah: 

a. Otot  

Pada otot terjadi miopati yang pada elektromiografi menunjukkan 

adanya degenerasi serabut otot. Degenerasi ini berhubungan dengan 
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fragmentasi serabut otot serta gangguan reticulum sarkoplasma dan 

partikel glikogen. Selain itu umumnya pada artritis reumatoid terjadi 

pengecilan/atrofi otot yang disebabkan oleh kurangnya penggunaan 

otot (disuse atrophy) akibat inflamasi sendi yang ada (Rasjad C, 

2015). 

b. Nodul subkutan 

Nodul subkutan terdiri atas jaringan nekrotik di bagian sentral dan 

dikelilingi oleh lapisan sel mononuclear yang tersusun secara radier 

dengan jaringan ikat yang padatdan infiltrasi oleh sel-sel bulat. Nodul 

subkutan hanya ditemukan 25% dari seluruh pasien artritis reumatoid 

(Rasjad C, 2015). 

c. Pembuluh darah perifer 

Pada pembuluh darah perifer terjadi proliferasi tunika intima, lesi pada 

pembuluh darah arteriol dan venosa. Terjadi perubahan pada 

pembuluh darah sedang dan kecil berupa artritis nekrotik. Akibatnya 

terjadi gangguan respon arteriol terhadap temperatur (Rasjad C, 2015).  

d. Kelenjar limfe 

Terjadi pembesaran kelenjar limfe yang berasal dari aliran limfe sendi, 

hyperplasia folikuler, peningkatan aktivitas sistem retikuloendotelial 

dan proliferasi jaringan ikat yang mengakibatkan splenomegali 

(Rasjad C, 2015). 
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e. Saraf  

Pada saraf terjadi perubahan pada jaringan perineural berupa nekrosis 

fokal, reaksi epiteloid serta infiltrasi leukosit yang menyebabkan 

neuropati sehingga terjadi gangguan sensoris (Rasjad C, 2015). 

f. Visera 

Kelainan artritis reumatoid juga dapat terjadi pada organ visera seperti 

jantung, paru-paru, ginjal dan saluran gastrointestinal (Rasjad C, 

2015). 

2.2.4 Gambaran Klinis  

Gambaran klinis artritis reumatoid sangat bervariasi tergantung dari onset, 

distribusi, stadium dan progresivitas penyakit. Gejala awal terjadi pada beberapa 

sendi sehingga disebut poli-artritis reumatoid. Persendian yang paling sering terkena 

adalah sendi tangan, pergelangan tangan, sendi lutut, sendi siku, pergelangan kaki, 

sendi bahu serta sendi panggul dan biasnya bersifat bilateral/simetris. Tetapi kadang-

kadang artritis reumatoid dapat terjadi hanya pada satu sendi dan disebut artritis 

reumatoid mono-artikuler (Rasjad C, 2015). 

Stadium awal biasanya ditandai dengan gangguan keadaan umum berupa 

malaise, penurunan berat badan, lelah, sedikit demam dan anemis. Gejala local yang 

berupa pembengkakan, nyeri dan gangguan gerak pada sendi metakarpofalangeal 

(Rasjad C, 2015). 

Pada pemeriksaan fisik mungkin ditemukan tenosynovitis pada daerah 

ekstensor pergelangan tangan dan fleksor jari-jari. Pada sendi besar (misalnya sendi 
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lutut) gejala peradangan local berupa pembengkakan, nyeri serta tanda-tanda efusi 

sendi. Kurang lebih 25% dari pasien akan mengalami masa remisi, tetapi serangan 

akan timbul kembali seperti semula (Rasjad C, 2015). 

Pada stadium lanjut terjadi kerusakan sendi dan deformitas yang bersifat 

permanen, selanjutnya timbul ketidakstabilan sendi akibat ruptur tendo/ligament yang 

menyebabkan deformitas reumatoid yang khas berupa deviasi ulnar jari-jari, deviasi 

radial/volar pergelangan tangan serta valgus lutut dan kaki (Rasjad C, 2015). 

Gambaran ekstra-artikuler yang khas adalah ditemukan nodul subkutan yang 

merupakan tanda patognomonik dan ditemukan pada 25% dari pasien artritis 

reumatoid. Gejala-gejala lain yang dapat dijumpai adalah atrofi otot, limfadenopati, 

skleritis, sindroma jepitan saraf, atrofi dan ulserasi kulit (Rasjad C, 2015). 

2.3 Penegakan Diagnostik  

2.3.1 Osteoartritis 

2.3.1.1 Pemeriksaan Laboratorium 

1. Laju endap darah biasanya normal. 

2. Serum kolesterol sedikit meninggi. 

3. Pemeriksaan faktor reumatoid negative (Rasjad C, 2015). 

2.3.1.2 Pemeriksaan Radiologis 

Pemeriksaan radiologis dilakukan dengan : 

1. Foto polos 

Gambaran yang khas pada foto polos adalah: 
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a. Densitas tulang normal atau meninggi 

b. Penyempitan ruang sendi yang asimetris karena hilangnya tulang 

rawan sendi  

c. Sklerosis tulang subkondral 

d. Kista tulang pada permukaan sendi terutama subkondral 

e. Osteofit pada tepi sendi 

Gambaran ini terutama jelas ditemukan pada sendi-sendi besar (Rasjad C, 

2015). 

2. Radionuklida scanning 

Dilakukan dengan menggunakan 99
m

 Tc-HDP dan terlihat peningkatan 

aktivitas tulang pada bagian subkondral dari sendi yang terkena osteoartritis. 

Dapat pula ditemukan penambahan vaskularisasi dan pembentukan tulang 

baru, juga terlihat daerah perselubungan sendir vertebra apofisial (Rasjad C, 

2015). 

2.3.1.3 Kriteria Diagnosis 

Table 2.1 Klasifikasi diagnosis Osteoartritis berdasarkan kriteria American 

College of Rheumatology (ACR). 

Tabel 2.1.1 Klasifikasi diagnosis OA lutut ICD-10 kode: M17
 

1. Berdasarkan kriteria klinis: 

- Nyeri sendi lutut 

dan 
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paling sedikit 3 dari 6 kriteria di bawah ini: 

1. krepitus saat gerakan aktif 

2. kaku sendi < 30 menit 

3. umur > 50 tahun 

4. pembesaran tulang sendi lutut 

5. nyeri tekan tepi tulang 

6. tidak teraba hangat pada sinovium sendi lutut. 

Sensitivitas 95% dan spesifisitas 69%. 

2. Berdasarkan kriteria klinis dan radiologis: 

-Nyeri sendi lutut 

dan 

-Adanya psteofit 

dan 

paling sedikit 1 dari 3 kriteria di bawah ini: 

1. kaku sendi <30 menit 

2. umur > 50 tahun 

3. krepitus pada gerakan sendi aktif 

Sensitivitas 91% dan spesifisitas 86%. 
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3. Berdasarkan kriteria klinis dan laboratoris: 

Nyeri sendi lutut 

dan 

paling sedikit 5 dari 9 kriteria berikut ini: 

1. Usia >50 tahun 

2. kaku sendi <30 menit 

3. Krepitus pada gerakan aktif 

4. Nyeri tekan tepi tulang 

5. Pembesaran tulang 

6. Tidak teraba hangat pada sinovium sendi terkena 

7. LED<40 mm/jam 

8. RF <1:40 

9. Analisis cairan sinovium sesuai OA 

Sensitivitas 92% dan spesifisitas 75%. 

 

Table 2.1.2 KRITERIA DIAGNOSIS OA Tangan ICD-10 kode: M18 

Berdasarkan Klinis: 

Nyeri, ngilu atau kaku pada tangan 
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dan 

paling sedikit 3 dari 4 kriteria di bawah ini: 

1. Pembengkakan jaringan keras dari 2 atau lebih sendi-sendi tangan di bawah 

ini: 

- Sendi distal interfalang ke-2 dan ke-3 

- Sendi proksimal interfalang ke-2 dan ke-3 

- dan sendi pertama karpometakarpofalang kedua tangan 

2. Pembengkakan jaringan keras dari 2 atau lebih sendi distal interfalang 

3. Kurang dari 3 pembengkakan sendi metakarpofalang 

4. Deformitas sedikitnya pada 1 dari 10 sendi-sendi tangan pada kriteria 2 di 

atas. 

Sensitivitas 92% dan spesifisitas 98%. 

 

Table 2.1.3 KRITERIA DIAGNOSIS OA Panggul ICD-10 kode: M16  

1. Berdasarkan kriteria klinis dan laboratoris: 

Nyeri pada sendi panggul/koksa 

dan 

paling sedikit salah 1 dari 2 kelompok kriteria di bawah ini: 
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1. Rotasi internal sendi panggul < 15º disertai LED ≤ 45 mm/jam atau 

fleksi sendi panggul ≤ 115º (jika LED sulit dilakukan) 

2. Rotasi internal sendi panggul ≥ 15º disertai nyeri yang terkait pergerakan 

rotasi internal 

sendi panggul, kekakuan sendi panggul pagi hari ≤ 60 menit, dan usia > 50 tahun 

Sensitivitas 89% dan spesifisitas 91% 

2. Berdasarkan kriteria klinis, laboratoris dan radiologis: 

Nyeri pada sendi panggul/koksa 

dan 

paling sedikit 2 dari 3 kriteria di bawah ini: 

1. LED < 20 mm pada jam pertama 

2. Osteofit pada femoral dan atau asetabular pada gambaran radiologis 

3. Penyempitan celah sendi secara radiologis (superior, axial dan atau medial) 

Sensitivitas 89% dan spesifisitas 91%. 

 (Berenbaum et al., 2008; American College of Rheumatology, 2000) 

2.3.2 Artritis reumatoid 

2.3.2.1 Pemeriksaan Laboratorium 

Pada pemeriksaan laboratorium dapat ditemukan: 
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1. Peningkatan laju endap darah. 

2. Anemia normositik hipokrom. 

3. Rekasi C protein positif dan mukoportein yang meninggi. 

4. Reumatoid faktor positif 80% (uji Rose-Waaler) dan antinuclear faktor positif 

80%, tetapi kedua uji ini tidak spesifik. 

5. Pemeriksaan cairan sendi melalui biopsy, FNA (Fine Needle Aspiration) atau 

artroskopi; cairan sendi terlihat keruh karena mengandung banyak leukosit 

dan kurang kental disbanding cairan sendi yang normal (Rasjad C, 2015). 

2.3.2.2 Pemeriksaan Radiologis 

Pemeriksaan radiologis dilakukan dengan : 

1. Foto polos 

Pada tahap awal penyakit, foto rontgen tidak menunjukkan kelaianan yang 

menyolok. Pada tahap selanjutnya terlihat rarefaksi korteks sendi yang difus 

dan disertai trabekulasi tulang, obliterasi raung sendi yang memberikan 

gambaran perubahan-perubahan degenerative berupa densitas, iregularitas, 

permukaan sendi serta spurring marginal. Selanjutnya bila terjadi destruksi 

tulang rawan, maka akan terlihat penyempitan ruang sendi dengan erosi pada 

beberapa tempat (Rasjad C, 2015). 

2. Pemeriksaan radio-isotop 

Pada pemeriksaan radio-isotop, konsentrasi zat radio-isotop terlihat meninggi 

pada daerah sendi yang mengalami kelainan (Rasjad C, 2015). 
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2.3.2.3 Kriteria Diagnostik 

Kriteria American College of Rheumatology (ACR)/European League 

Against Rheumatism (EULAR) 2010 untuk artritis reumatoid mulai 

diperkenalkan dengan menitikberatkan pada gambaran klinis tahap awal penyakit. 

Artritis rheumatoid ditegakkan berdasarkan adanya sinovitis pada paling sedikit 1 

sendi, tidak adanya diagnosis alternatif lain yang dapat menjelaskan penyebab 

sinovitis, serta skor total individu dari 4 kriteria (keterlibatan sendi, pemeriksaan 

serologis, peningkatan acutephase reactant, dan durasi gejala) ≥ 6 (Letaha et al., 

2010). 

Tabel 2.2 Kriteria Artritis Reumatoid Berdasarkan American College of 

Rheumatology (ACR ) / European League Against Rheumatism (EULAR) 

2010. 

Kriteria klasifikasi RA (algoritme berdasarkan skor) 

A. Keterlibatan sendi 

1 sendi besar 0 

2 - 10 sendi besar 1 

1 - 3 sendi kecil (dengan atau tanpa keterlibatan sendi besar) 2 

4 - 10 sendi kecil (dengan atau tanpa keterlibatan sendi besar) 3 
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Lebih dari 10 sendi (paling sedikit 1 sendi kecil) 5 

B. Serologis (paling sedikit 1 hasil tes dibutuhkan untuk klasifikasi) 

RF negatif dan anti-CCP negative 0 

RF positif rendah atau anti-CCP positif rendah 2 

RF positif tinggi atau anti-CCP positif tinggi 3 

C. Acute-phase reactant (paling sedikit 1 hasil tes dibutuhkan untuk 

klasifikasi) 

CRP normal dan laju endap darah normal 0 

CRP abnormal atau laju endap darah abnormal 1 

D. Durasi gejala 

Kurang 6 minggu 0 

6 minggu atau lebih 1 

      (Letaha et al., 2010) 
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Table 2.3 Perbandingan Osteoartritis dan Artritis Reumatoid 

ARTRITIS OSTEOARTRITIS ARTRITIS REUMATOID 

DEFINISI Osteoartritis adalah 

gangguan sendi yang bersifat 

kronis disertai keruskan 

tulang rawan sendi berupa 

disintegrasi dan perlunakan 

progresif, diikuti 

pertambahan pertumbuhan 

pada tepi tulang dan tulang 

rawan sendi yang disebut 

osteofit, diikuti dengan 

fibrosis pada kapsul sendi. 

Artritis reumatoid adalah 

penyakit inflamasi non-

bakterial yang bersifat 

sistemik, progresif, cenderung 

kronik dan mengenai sendi 

serta jaringan ikat sendi secara 

simetris. 

GEJALA 

KLINIS 

-Pembengkakan sendi 

-kaku pagi < 30 menit 

-nyeri 

-Durasi nyeri   6 minggu 

-Kaku pagi > 30 menit 

-Simptom sistemik (fatig, 

anorexia) 

PEMERIKSAAN 

FISIS 

-Berkurang pergerkan 

-Sendi malalignment 

-Krepitasi 

-Sinovitis 

-Poliartritis simetris 

-Destruksi sendi 

-Manifestasi ekstraartikular 

PEMERIKSAAN 

PENUNJANG 

Radiologi 

-Terdapat osteofit 

-Ruang antara sendi 

Radiologi 

-Erosi pada X-ray dan MRI 

-Sinovitis pada Ultrasound 
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menyempit 

Laboratorium  

-Cairan synovial normal 

atau MRI 

Serologi 

-LED atau C-reactive protein 

-Anti-CCP 

-Rheumathoid factor  

(Rasjad C, 2015)  

2.4 Penatalaksanaan 

2.4.1 Rehabilitasi Medik 

Menurut AAPMR (American Academy of Physical Medicine and 

Rehabilitation), definisi rehabilitasi medik adalah : 

Physical medicine and rehabilitation is a branch of medicine concerning with 

the comprehensive management of disabilities arising from disease or injury of the 

neuro-muscular-skeletal and cardio-respiratory systems and the psycho-socio-

vocational disruption concomitant with them (Laswati H et al., 2015). 

PMR (Physical Medicine and Rehabilitation) adalah suatu cabang kedokteran 

yang menitikberatkan pada penanganan komprehensif atas kecacatan yang bersumber 

dari penyakit atau cedera dari sistem saraf-otot-tulang dan kardio-respirasi dan 

dampak bio-psiko-sosio-vakasional yang ditimbulkan oleh gangguan tersebut 

(Laswati H et al., 2015). 

Dari ABPMR (American Board of Physical Medecine and Rehabilitation) 

pula, definis kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah : 
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Physical medicine and rehabilitation (PM&R), also referred to as physiatry, 

is a medical specialty concerned with diagnosis, evaluation and management of 

persons of all ages with physical and/or cognitive impairment and disability. This 

specialty involves diagnosis and treatment of patients with painful and functionally 

limiting conditions, the management of comorbidities and co-impairment, diagnostic 

and therapeutic injection procedures, electrodiagnostic medicine and emphasis on 

prevention of complication of disability from secondary condition (Laswati H et al., 

2015). 

Kedokteran fisik dan rehabilitasi (PM&R), juga disebut sebagai fisiatri, 

adalah spesialisasi medis yang berkaitan dengan diagnosis, evaluasi dan manajemen 

orang-orang dari semua usia dengan gangguan fisik dan / atau kognitif dan kecacatan. 

Keistimewaan ini melibatkan diagnosis dan penatalaksanaan pasien dengan kondisi 

kesakitan dan keterbatasan fungsi, manajemen komorbiditas dan co-impairment, 

diagnostik dan prosedur injeksi terapeutik, elektrodiagnostik medis dan penekanan 

pada pencegahan komplikasi kecacatan dari kondisi sekunder (Laswati H, 2015). 

Kecacatan menurut definisi WHO (World Health Organization) dalam 

dokumen ICIDH (International Classification of Impairment, Disability and 

Handicap) pada tahun 1980 adalah : 

1. Impairment: 

Is any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical 

structure or function. 

Impairment is considered to occur at the level of organ or system function. 
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Is residual limitation resulting from a cognitive defect, a disease, or an injury.  

Di sini letak gangguan hanya pada tingkat organ, jaringan atau sistem, jadi 

fungsi dari bagian tubuh, bukan fungsi individu secara kesuluruhan (Laswati 

H et al., 2015). 

2. Disability: 

Is any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform 

an activity in the manner or within the range considered normal. 

Disabilitas terjadi jika impairment menyebabkan ketidakmampuan individu 

melakukan sebagian besar fungsi hidupnya seperti perawatan diri, mobilitas 

dan berkomunikasi. Gangguan terjadi pada tingkat manusia, jadi pada fungsi 

individu secara kesuluruhan (Laswati H et al., 2015). 

3. Handicap: 

Is a disadvantage for a given individual, resulting from an impairment or a 

disability, that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal 

(depending on ages, sex and sosial and culture factors) for that individual. 

Di sini masalah terjadi adalah pada tingkat lingkungan dan sosial, terjadi jika 

individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk melakukan aktifitas kerja, 

perjalanan jauh atau kegiatan sosial lainnya (Laswati H et al., 2015). 

Pelayanan rehabilitasi medik bersifat komprehensif mulai dari promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. 
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1. Upaya promotif 

Pelayanan rehabilitasi medik mencakup startegi promosi kesehatan 

(helath promotion) bagi penyandang disabilitas. Promosi ini ditujukan untuk 

membantu individu memodifikasi pola hidup dan behavior untuk promosi ke 

status kesehatan yang optimal. Dalam hal ini merupakan health-promoting 

behaviors seperti nutrisi yang tepat, kontrol berat badan, menghentikan 

merokok, manajemen stress, latihan kebugaran fisik, eliminasi konsumsi 

alcohol, pencegahan penyakit dan cidera, mengembangkan dukungan sosial 

dan lain-lain (Laswati H et al., 2015). 

2. Upaya preventif 

Upaya preventif menliputi: 

1. Pencegahan tingkat I / primer 

2. Pencegahan tingkat II / sekunder 

Deteksi dini cacat primer, pencegahan yang lebih memperberat cacat 

primer dan mencegah supaya tidak terjadi cacat sekunder. 

3. Pencegahan tingkat III /tersier 

Mencegah kecacatan yang berat menjadi lebih berat lagi dan 

menolong pasien semaksimal mengkin untuk bisa mandiri menolong 

dirinya sendiri. 

Strategi preventif dalam pelayanan rehabilitasi medik adalah pencegahan 

ketidakmampuan (disabilitas) yang harus dilakukan sedini mungkin 

(prevention rehabilitation strategy) dan bila sudah terjadi disabilitas, 
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meningkatkan tingkat kemandirian seoptimal mungkin, sesuai dengan potensi 

yang dimiliki (Laswati H et al., 2015). 

3. Upaya kuratif 

Upaya kuratif dilakukan melalui paduan intervensi medik, keterapian 

fisik dan upaya rehabilitatif untuk mengembalikan dan mempertahankan 

kemampuan fungsi. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang 

komprehensif dan terintegrasi, meliputi pelayanan rawat inap, pelayanan 

rawat jalan dan program berkesinambungan (extended care program) 

(Laswati H et al., 2015). 

4. Upaya rehabilitatif 

Pelayanan rehabilitasi meliputi pencegahan disabilitas dan restorasi 

fungsi. Bila tidak terjadi restorasi anatomis dan fungsi, mekanisme 

kompensasi dan pemberian ortesa dan protesa akan mensubstitusi hilangnya 

dungsi dan meningkatkan kemampuan fungsi. 

Strategi upaya rehabilitatif dilaksanakan melaluai paduan intervensi 

medik, keterapian fisik, keteknisan medik dan upaya rehabilitatif lainnya 

melalui pendekatan psiko-sosio-edukasi-okupasi-vokasional yang bertujuan 

mengembalikan dan meningkatkan kemampuan fungsi dan meningkatakan 

kemampuan partisipasi (posisi dan peran) di masyarakat sehingga terjadi 

peningkatan kualitas hidup (Laswati H, 2015). 
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Rehabilitasi Medik Osteoartritis dan Artritis Reumatoid 

Beberapa pelayanan rehabilitasi medik dapat diberikan pada pasien osteoartritis dan 

artritis reumatoid dengan dosis dan teknis penggunaan yang berbeda mengikut 

penyakit. Antara program rehabilitasi yang dapat diberikan adalah : 

1. Terapi dingin 

Disebut juga cold therapy atau cryotherapy, merupakan salah satu jenis 

modalitas terapi fisik yang menggunakan sifat fisik dingin untuk terapi 

dengan berbagai cara dan pada berbagai kondisi (Laswati H et al., 2015). 

2. Terapi panas 

Terapi panas terdiri dari terapi superficial heating dan terapi deep heating. 

Penetrasi terapi superficial heating dapat mencapai lapisan kutis dan sub 

kutis. Penetrasi terapi deep heating mencapai lapisan di bawah sub kutis. 

Aplikasi terapi panas : 

a. Cara radiasi : 

i. Sinar infra merah 

ii. Sinar matahari 

b. Cara konduktif : 

i. Air panas 

ii. Pasir panas 

iii. Uap panas 

iv. Paraffin wax 

v. Heated pad 
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c. Cara konversi : 

i. Short Wave Diathermi (SWD) 

ii. Micro Wave Diathermi (MWD) 

iii. Ultra Sound Diathermi (USD) (Laswati H et al., 2015). 

3. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulations (TENS) 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulations (TENS) merupakan alat 

stimulasi listrik untuk menghilangkan nyeri akut (trauma, inflamasi) dan nyeri 

kronis (untuk segala kondisi) (Laswati H et al., 2015).  

4. Terapi LASER 

Light Amplification Stimulated Emission of Radiation (LASER), dapat 

digolongkan menjadi High Power LASER dan Low Power LASER. Di bidang 

kedokteran, High Power LASER digunakan untuk mengiris atau koagulasi 

jaringan karena efek panasnya, sedangkan Low Power LASER digunakan 

untuk mengurangi rasa nyeri dan anti inflamasi karena efek biostimulasi sel 

(Laswati H et al., 2015). 

5. Terapi latihan  

Suatu program latihan yang bertujuan terapeutik (penyembuha/pemulihan).  

Terapi latihan dibagi menjadi : 

a. Latihan luas gerak sendi (range of motion exercise) 

b. Latihan penguatan (strengthening exercise) 

c. Latihan daya tahan (endurance exercise) 

d. Latihan koordinasi (coordination exercise) 
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e. Latihan khusus : ADL, breathing exercise, muscle re-

education. 

f. Latihan pola khusus, antara lain William Flexion 

Exercise,620167 Codman’s pendulum exercise, Neck Calliet 

exercise (Laswati H, 2015). 

6. IPM (Interventional Pain Management) : Intra articular injection 

7. Regenerative medicine : stem cell 

8. Edukasi : konservasi sendi lutut 

Edukasi pasien menjadi komponen penting untuk rehabilitasi yang efektif. 

Program konseling dapat mengurangi nyeri dan disabilitas yang terkait 

dengan osteoartritis. Pemberian brosur, penyuluhan dan teknik praktis untuk 

mengurangi nyeri dapat memperbaiki fungsi dan meningkatkan derajat 

kesehatan secara umum (American geriatrics society, 2000). Terapi edukasi 

yang bisa dilakukan adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan 

pasien melalui telepon, penyuluhan kelompok dan program edukasi secara 

individual pada saat kontrol (Lee et al.,2005). 

9. Orthosis : Alat Penyangga Sendi (splints dan braces) 

Splints dan kawat penyangga kadang-kadang dapat mendukung sendi yang 

lemah. Beberapa mencegah sendi dari pergerakan; lain memungkinkan 

beberapa gerakan. Pasien harus menggunakan alat penyangga hanya bila 

dokter atau terapis merekomendasikan. Menggunakan penjepit dengan cara 

yang salah dapat menyebabkan kerusakan sendi, kekakuan, dan rasa sakit. 

Brace lutut jika terdapat derformitas.(Inawati,2010) 
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2.4.2 Farmakologi  

2.4.2.1 Osteoartritis 

Terapi obat pada osteoarthritis ditargetkan pada penghilangan rasa 

sakit. Karena osteoarthritis sering terjadi pada individu lanjut usia yang 

memiliki kondisi medis lainnya, diperlukan suatu pendekatan konservatif 

terhadap pengobatan obat, antaranya
 
(Elin et al., 2008): 

1. Golongan Analgesik 

a. Asetaminofen (Analgesik oral) 

Asetaminofen menghambat sintesis prostaglandin pada sistem 

saraf pusat (SSP). Asetaminofen diindikasikan pada pasien 

yang mengalami nyeri ringan ke sedang dan juga pada pasien 

yang demam. Obat yang sering digunakan sebagai lini pertama 

adalah parasetamol (Elin et al., 2008). 

b. Kapsaisin (Analgesik topikal) 

Kapsaisin merupakan suatu estrak dari lada merah yang 

menyebabkan pelepasan dan pengosongan substansi P dari 

serabut syaraf. Obat ini juga bermanafaat dalam 

menghilangkan rasa sakit pada osteoarthritis jika digunakan 

secara topikal pada sendi yang berpengaruh. Kapsaisin dapat 

digunakan sendiri atau kombinasi dengan analgesic oral atau 

NSAID. Kapsaisin ini diberikan dalam bentuk topikal, yaitu 

dioleskan pada bagian nyeri sendi (Elin et al., 2008). 
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2. Golongan NSAID 

Dalam dosis tunggal antiinflamasi nonsteriod (NSAID) 

mempunyai aktivitas analgesik yang setara dengan parasetamol, tetapi 

parasetamol lebih banyak dipakai terutamanya pada pasien lanjut usia. 

Dalam dosis penuh yang lazim NSAID dapat sekaligus 

memperlihatkan efek analgesik yang bertahan lama yang Membuatnya 

sangat berguna pada pengobatan nyeri berlanjut atau nyeri berulang akibat 

radang. NSAID lebih tepat digunakan daripada parasetamol atau analgesik 

opioid dalam arthritis rematoid dan pada kasus osteoarthritis lanjut (Elin et 

al., 2008). 

3. Kortikosteroid 

Kortikosteroid berfungsi sebagai anti inflamasi dan digunakan 

dalam dosis yang beragam untuk berbagai penyakit dan beragam individu, 

agar dapat dijamin rasio manafaat dan risiko setinggitingginya. 

Kortikosteroid sering diberikan dalam bentuk injeksi intra-artikular 

dibandingkan dengan penggunaan oral (Elin et al., 2008). 

4.  Suplemen makanan 

Pemberian suplemen makanan yang mengandung glukosamin, 

kondroitin yang berdasarkan uji klinik dapat mengurangi gangguan sendi 

atau mengurangi simptom osteoarthritis (Priyanto, 2008).
 

Suplemen 

makanan ini dapat digunakan sebagai obat tambahan pada pasien 

osteoarthritis terutamanya diberikan pada pasien lanjut usia. 
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2.4.2.2 Artritis reumatoid 

Ada dua kelas obat yang digunakan untuk mengobati RA, yaitu obat 

fast acting (lini pertama) dan obat slow acting (lini kedua). Obatobat fast 

acting digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan, seperti aspirin dan 

kortikosteroid sedangkan obat-obat slow acting adalah DMARD (Disease 

Modifying Anti-Rheumatic Drugs), seperti garam emas, metotreksat dan 

hidroksiklorokuin yang digunakan untuk remisi penyakit dan mencegah 

kerusakan sendi progresif, tetapi tidak memberikan efek anti-inflamasi (shiel, 

2011)
 

Pengobatan dengan DMARD sebaiknya dimulai selama 3 

bulanpertama sejak diagnosis artritis reumatoid ditegakkan. Kombinasi 

dengan NSAID dan/atau kortikosteroid dapat diberikan untuk mengurangi 

gejala. Pengobatan dengan DMARD sejak dini dapat mengurangi mortalitas. 

DMARD yang paling sering digunakan adalah metotreksat, 

hidroksiklorokuin, sulfasalazin dan leflunomid (Schuna et al., 2008).
 

Metotreksat lebih banyak dipilih karena menghasilkan outcome yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan obat lain. Metotreksat juga lebih 

ekonomis jika dibandingkan dengan agen biologik. Obat lain yang efikasinya 

mirip dengan metotreksat adalah leflunomid (Schuna et al., 2008).
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Agen biologik yang mempunyai efek DMARD juga dapat diberikan 

pada pasien yang gagal dengan terapi DMARD. Agen ini dirancang untuk 

memblokir aksi zat alami yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh, 

seperti faktor TNF, atau IL-1. Zat-zat yang terlibat dalam artritis reumatoid 

adalah reaksi kekebalan tubuh abnormal sehinggga perlu dihambat untuk 

memperlambat reaksi autoimun sehingga dapat meringankan gejala dan 

memperbaiki kondisi secara keseluruhan. Agen biologik yang biasa 

digunakan adalah obat-obat anti-TNF (etanercept, infliximab, adalimumab), 

antagonis reseptor IL-1 anakinra, modulator kostimulasi abatacept dan 

rituximab yang dapat mendeplesi sel B periferal (Schuna, 2008). Infliximab 

dapat diberikan secara kombinasi bersama metotreksat untuk mencegah 

perkembangan antibodi yang dapat mereduksi efek obat ataupun menginduksi 

reaksi alergi. Kombinasi dua atau lebih DMARDs juga diketahui lebih efektif 

jika dibandingkan dengan terapi tunggal (Schuna et al., 2008). 

Kortikosteroid berguna untuk mengontrol gejala sebelum efek terapi 

DMARD muncul. Dosis rendah secara terus-menerus dapat diberikan sebagai 

tambahan ketika pengobatan dengan DMARD tidak dapat mengontrol 

penyakit. Kortikosteroid dapat disuntikkan ke dalam sendi dan jaringan lokal 

untuk mengendalikan peradangan lokal. Kortikosteroid sebaiknya tidak 

diberikan sebagai monoterapi dan penggunaannya secara kronis sebaiknya 

dihindari (Schuna et al., 2008). 
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NSAID juga dapat diberikan untuk mengurangi pembengkakan dan 

nyeri pada RA. NSAID tidak memperlambat terjadinya kerusakan sendi, 

sehingga tidak dapat diberikan sebagai terapi tunggal untuk mengobati RA. 

Seperti kortikosteroid, NSAID digunakan sebagai terapi penunjang DMARD 

(Schuna et al., 2008).
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTEOARTRITI

S 

ARTRITIS 

REUMATOID 

ETIOLOGI 

 Infeksi 

 Endokrin 

 Autoimun 

 Metabolik 

 Faktor 

keturunan 

 

ETIOLOGI 

 Umur 

 Jenis kelamin 

 Ras 

 Faktor 

keturunan  

 Faktor 

metabolic 

 Cuaca/iklim 

 Diet 

 

GAMBARAN KLINIS 

 Nyeri 

 Kekakuan 

 pembengkakan 

 gangguan 

pergerakan 

 deformitas 

 nodus Heberden dan 

Bouchard 

PENATALAKSANAAN 

1. Rehabilitasi OA dan 

RA 

- Terapi panas 

- Terapi dingin 

- TENS 

- Terapi LASER 

- Terapi latihan 

- IPM  

- Regenerative 

medicine 

- Edukasi  

- Orthosis  

2. Farmakologi OA 

 Analgelsik 

 NSAIDS 

 Kortikosteroid 

 Suplemen 

makanan 

 Obat OA lain  

3. Farmakologi RA 

 NSAIDS 

 Kortikosteroid 

 DMARD (Disease 

Modifying Anti-

Rheumatoid 

Drugs) 

GEJALA KLINIS DAN 

TANDA-TANDA 

 Gejala 

konstitusional 

 Poliartritis simetris 

 Kekakuan di pagi 

hari lebih 1 jam 

 Artritis erosif 

 Deformitas 

 Nodula-nodula 

rheumatoid 

 Manifestasi 

ekstraartikular 



42 
 

 
 

3.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

3.3 Definisi Operasional 

1. Pasien osteoartritis 

Pasien osteoarthritis adalah pasien yang dinyatakan menderita penyakit 

osteoarthritis berdasarkan klasifikasi diagnosis osteoartritis ICD-10 kode yang 

tercatat dalam rakam medis. 

2. Pasien artritis reumatoid 

Pasien artritis reumatoid adalah pasien yang dinyatakan menderita penyakit 

artritis reumatoid berdasarkan  kriteria artritis reumatoid dari American College 

of Rheumatology (ACR)/European League Against Rheumatism (EULAR) 

2010 yang tercatat dalam rakam medis. 

3. Rehabilitasi medik 

Penanganan rehabilitasi medik adalah sebuah kegiatan untuk membantu pasien 

osteoarthritis dan artritis reumatoid untuk mencapai kemampuan fisik 

psikologis dan social yang maksimal.  

 

 Usia 

 Jenis Kelamin 

 Tingkat Pendidikan 

 Pekerjaan 

 Indeks Massa Tubuh (Imt) 

 Lokasi Nyeri  

 Lokasi perawatan 

Pasien Osteoartritis dan 

Artritis Reumatoid yang 

Mendapatkan Penanganan 

Rehabilitasi Medik  
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4. Umur 

a. Definisi: Usia dihitung dari data catatan pada rekam medik sejak lahir 

hingga pasien dirawat mengikut kelompok umur DEPKES 2009. 

b. Hasil pengukuran :  

i. 17 - 25 tahun : remaja akhir 

ii. 26 - 35 tahun : dewasa awal 

iii. 36 - 45 tahun : dewasa akhir 

iv. 46 - 55 tahun : lansia awal 

v. 56 – 65 tahun : lansia akhir 

vi. >65 tahun : masa manula 

c. Skala : Rasio 

5. Jenis kelamin 

a. Definisi : Jenis kelamin subjek penelitian pada rekam medik 

b. Hasil pengukuran :  

i. 1 = Pria 

ii. 2 = Wanita 

c. Skala : Nominal 
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6. Tingkat pendidikan 

a. Definisi : Tingkat pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang 

yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang 

yang masih bersekolah 

b. Hasil pengukuran : 

i. 1 = Tidak Pernah Sekolah 

ii. 2 = Sekolah Dasar (SD) 

iii. 3 = Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

iv. 4 = Sekolah Menengah Atas (SMA) 

v. 5 = Akedemik  

vi. 6 = Universitas 

c.  Skala : Ordinal 

7. Pekerjaan 

a. Definisi : Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasien untuk 

mendapatkan penghasilan. 

b. Hasil pengukuran :  

i. 1 = Ibu rumah tangga 

ii. 2 = Pensiun 

iii. 3 = PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

iv. 4 = Wiraswasta 

v. 5 = Petani  

vi. 6 = Mahasiswa 

c. Skala : Nominal 
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8. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

a. Definisi : Berat badan dalam kilogram (kg) dibagi dengan tinggi badan 

dalam meter kuadrat (m
2
) berdasarkan kriteria Asia Pasifik tahun 2000 

sebagai berikut (Sugondo S, 2006): 

i. Status gizi kurang  : IMT < 18,5 kg/m
2
 

ii. Status gizi normal  : IMT 18,5 - < 23 kg/m
2
 

iii. Status gizi lebih   : IMT   23 kg/m
2
 

b. Hasil pengukuran : 

i. 1 = IMT < 18,5 kg/m
2
 

ii. 2 = IMT 18,5 - < 23 kg/m
2
 

iii. 3 = IMT   23 kg/m
2
 

c. Skala : Ordinal 

9. Lokasi Nyeri 

a. Definisi : Lokasi pada tubuh yang dikeluhkan oleh pasien dengan rasa 

nyeri berdasarkan alat pengukuran numeric analog scale (NAS) atau visual 

analog scale (VAS) 

b. Hasil pengukuran : 

i. 1 = Tangan 

ii. 2 = Panggul 

iii. 3 = Bahu 

iv. 4 = Kaki 

v. 5 = Lutut 

vi. 6 = Tulang belakang 
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c. Skala : Nominal 

10. Lokasi Perawatan 

a. Definisi : Tempat pasien dirawat saat pertama kali dirujuk ke rehabilitasi 

medik. 

b. Hasil pengkuran : 

i. 1 = Rawat inap  

ii. 2 = Rawat jalan 

c. Skala : Nominal 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk 

mendiskripsikan data yang ada dengan menggunakan data sekunder yaitu rekam 

medik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar periode Januari 2016 sehingga 

Desember 2016. 

4.2 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar. Peneliti memilih rumah sakit ini karena merupakan rumah sakit umum 

(tipe A) pusat rujukan Indonesia timur dan paling sering dikunjungi ramai pesakit 

setiap bulannya. 

4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pasien osteoarthritis(OA) dan 

artritis reumatoid(RA) yang mendapatkan rawatan rehabilitasi yang tercatat di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Januari 2016 sehingga Desember 2016. 

4.4 Metode Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah total sampling dengan 

mengambil seluruh anggota populasi yang menjalani rawatan rehabilitasi di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Periode Januari 2016 sehingga Desember 2016. 
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4.5 Kriteria Seleksi  

Karakteristik pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yaitu umur, jenis 

kelamin, tingakat pendidikan, jenis pekerjaan, Indeks Massa Tubuh (IMT) dan lokasi 

perawatan diambil sesuai dengan kriteria yang diteliti yaitu yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi medik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari 2016 

sehingga Desember  2016 dan tercatat secara lengkap di rekam medik. 

4.6 Jenis dan Instrumen Penelitian 

4.6.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui 

rekam medik pasien yang diteliti. 

4.6.2 Instrumen Penelitian 

Alat pengumpul data dan instrumen penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari lembar checklist dengan tabel-tabel tertentu untuk mencatat 

data yang diperlukan dari rekam medik. 

4.7 Manajemen Penelitian 

4.7.1 Pengumpulan Data 

Dilakukan setelah mendapat perizinan dari pihak Fakultas Kedokteran dan 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kemudian nomor rekam medis pasien 

osteosarthritis dan artritis reumatoid dalam periode yang telah ditentukan 

dikumpulkan untuk memperoleh rekam medis pasein.  
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4.7.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan data rekam medik yang 

dibutuhkan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk 

meringkaskan,mengklarifikasikan dan menyajikan data agar memperoleh hasil 

statistik deskriptif yang diharapkan 

4.7.3 Penyajian Data 

Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk 

menggambarkan prevalensi pasien dengan penyakit artritis yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo periode Januari- Desember 

2016. 

4.8 Etika Penelitian  

Setiap perkara dan data yang diperoleh akan dijaga kerahsiaannya dengan 

tidak menyebarkan data tersebut kepada orang lain dan juga tidak menuliskan nama 

pasien pada data yang ingin diambil. 
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4.9 Alur Penelitian 
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( Pasien osteoartritis dan artritis reumatoid di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Periode 1 Januari 2016 sehingga 31 Desember 2016) 

Sampel  

( Pasien osteoartritis dan artritis reumatoid di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Periode 1 Januari 2016 sehingga 31 Desember 2016 ) 

Kriteria seleksi : 
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rehabilitasi 
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     Rekam medis 

     Input data di komputer 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian tentang karakteristik pasien dengan penyakit osteoartritis dan 

artritis reumatoid yang mendapatkan  rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo periode Januari hingga Desember 2016. Pengumpulan data penelitian 

telah dilakukan pada bulan Oktober 2017 di Bahagian Rekam Medis RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data 

sekunder dari rekam medik. 

Jumlah pasien osteoartritis untuk tahun 2016 di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Makassar yang teregistrasi adalah sebanyak 483 orang dan hanya 

sebanyak 43 orang pasien yang mendapatkan rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo. Sedangkan jumlah pasien artritis reumatoid tahun 2016 di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang teregistrasi adalah sebanyak 391 

orang dan hanya sebanyak 7 orang pasien yang mendapatkan rawatan rehabilitasi di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

Table 5.1 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 berdasarkan yang mendapatkan 

perawatan rehabilitasi. 

Mendapatkan 

Perawatan 

rehabilitasi 

Osteoartritis  Artritis Reumatoid 

Jumlah (N=483) Persen (%) Jumlah (N=391) Persen (%) 

Ya  43 8.90 7 1.79 

Tidak  440 91.10 384 98.21 

(Sumber : Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.) 
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Dari 43 orang pasien osteoartritis yang mendapatkan rawatan rehabilitasi di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo hanya sebanyak 32 rekam medis yang memenuhi 

kriteria untuk digunakan sebagai populasi sampel untuk dimasukkan dalam 

penelitian. Sedangkan dari 7 orang pasien artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo hanya sebanyak 5 rekam 

medis yang memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai populasi sampel untuk 

dimasukkan dalam penelitian.  

Table 5.2 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkan perawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2016 berdasarkan ketersediaan rekam medik. 

Rekam medik Osteoartritis  Artritis Reumatoid 

Jumlah (N=43) Persen (%) Jumlah (N=7) Persen (%) 

Lengkap  32 74.42 5 71.43 

Tidak lengkap 11 25.58 2 28.57 

(Sumber : Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.) 

Penelitian kemudian dilakukan dengan mencatat data dari 32 rekam medik 

terkait osteoartritis dan 5 rekam medik terkait artritis reumatoid yang tersedia. Data 

yang diambil dari rekam medik adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, indeks massa tubuh(IMT), lokasi nyeri dan lokasi perawatan. 
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Dari penelitian di dapatkan umur pasien osteoartritis berada pada kelompok 

umur interval 22 tahun hingga 80 tahun, sedangkan pasien artritis reumatoid pada 

interval 25 tahun hingga 66 tahun. Umur tersebut kemudian di kategorikan sesuai 

mengikut pembagian umur DEPKES 2009. 

 Tabel 5.3 Distribusi pasein osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkan perawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2016 berdasarkan kelompok umur DEPKES 2009. 

 (Sumber : Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.) 

Umur 

(Tahun) 

Osteoartritis Artritis Reumatoid 

Jumlah (N=32) Persen (%) Jumlah (N=5) Persen (%) 

17-25 1 3.12 1 20.00 

26-35 1 3.12 - - 

36-45 - - - - 

46-55 5 15.63 2 40.00 

56-65 15 46.88 1 20.00 

>66 10 31.25 1 20.00 
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Gambar 5.1 Distribusi pasein osteoartritis yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan umur. 

 

Gambar 5.2 Distribusi pasein artritis reumatoid yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan umur. 
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 Tabel 5.3 dan gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

subjek osteoartritis terbanyak berada pada kelompok umur 56-65 tahun yaitu 

sebanyak 15 orang (46.88%), diikuti dengan kelompok umur >66 tahun sebanyak 10 

orang (31.25 %), 46-55 tahun sebanyak 5 orang (15.63 %) dan terendah pada umur 

17-25 tahun sebanyak 1 orang (3.12 %) dan 26-35 tahun sebanyak 1 orang (3.12%).  

Tabel 5.3 dan gambar 5.2 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

subjek artritis reumatoid terbanyak berada pada kelompok umur 46-55 tahun yaitu 

sebanyak 2 orang (40%), diikuti dengan kelompok umur 17-25 tahun sebanyak 1 

orang (20 %), 56-65 tahun sebanyak 1 orang (20%) dan >66 tahun sebanyak 1 orang 

(20 %). 

Tabel 5.4 Distribusi pasein osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkan perawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin. 

 (Sumber : Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.) 

Jenis 

Kelamin 

Osteoartritis Artritis Reumatoid 

Jumlah (N=32) Persen (%) Jumlah (N=5) Persen (%) 

Laki-laki 11 34.37 2 40 

Perempuan  21 65.63 3 60 
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Gambar 5.3 Distribusi pasein osteoartritis yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan jenis kelamin. 

 

Gambar 5.4 Distribusi pasein osteoartritis yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan jenis kelamin. 

Berdasarkan tabel 5.4 dan gambar 5.3, jenis kelamin perempuan yang paling 
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dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang (34.37%). 
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 Berdasarkan tabel 5.4 dan gambar 5.4, jenis kelamin perempuan yang paling 

banyak ditemukan pada pasien artritis reumatoid sebanyak 3 orang (60%), diikuti 

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang (40%).  

Dari penelitian ini di dapatkan sebanyak 22 rekam medik dari 32 rekam medik 

osteoartritis dan 4 rekam medik dari 5 rekam medik artritis reumatoid sahaja yang 

mencantumkan tingkat pendidikan pasien osteoartritis dan reumatoid artritis. 

 Tabel 5.5 Distribusi pasein osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkanperawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan. 

 (Sumber : Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.) 

Tingkat 

Pendidikan 

Osteoartritis Artritis Reumatoid 

Jumlah (N=22) Persen (%) Jumlah (N=4) Persen (%) 

Universitas 8 36.35 2 50.00 

Akedemik 1 4.55 2 50.00 

SMA 11 50.00 -  

SMP 1 4.55 -  

SD 1 4.55 -  
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Gambar 5.5 Distribusi pasein osteoartritis yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan tingkat pendidikan. 

 

Gambar 5.6 Distribusi pasein artritis reumatoid yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan tingkat pendidikan. 
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 Berdasarkan tabel 5.5 dan gambar 5.5, tingkat pendidikan paling banyak 

ditemukan pada pasien osteoartritis adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 

11 orang (50%), diikuti dengan tingkat pendidikan universitas sebanyak 8 orang 

(36.35%), akedemik sebanyak 1 orang(4.55%), Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

sebanyak 1 orang (4.55%) dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 orang (4.55%). 

Dari tabel 5.5 dan gambar 5.6 ini juga ditemukan tingkat pendidikan pada 

pasien artritis reumatoid sama banyak antara akedemik dan universitas sebanyak 2 

orang (50%).  

Dari penelitian ini di dapatkan sebanyak 28 rekam medik dari 32 rekam medik 

osteoartritis sahaja yang mencantumkan pekerjaan pasien osteoartritis. 

Tabel 5.6 Distribusi pasein osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkanperawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2016 berdasarkan pekerjaan. 

 (Sumber : Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.) 

Kelompok Pekerjaan Osteoartritis Artritis Reumatoid 

Jumlah (N=28) Persen 

(%) 

Jumlah (N=5) Persen 

(%) 

Ibu rumah tangga 9 32.14 1 20.00 

Pensiun  8 28.57 2 40.00 

Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) 

7 25.00 - - 

Wiraswasta  3 10.72 - - 

Petani  - 0 1 20.00 

Mahasiswa  1 3.57 1 20.00 
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Gambar 5.7 Distribusi pasein osteoartritis yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan pekerjaan. 

 

Gambar 5.8 Distribusi pasein osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkanperawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2016 berdasarkan pekerjaan. 
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Berdasarkan tabel 5.6 dan gambar 5.7, pekerjaan paling banyak ditemukan 

pada pasien osteoartritis sebanyak 9 orang (32.14%), diikuti dengan pekerjaan 

pensiun sebanyak 8 orang (28.57%), pegawai negeri sipil sebanyak 7 orang (25.00%), 

wiraswasta sebanyak 3 orang (10.72%) dan mahasiswa sebanyak 1 orang (3.57%).  

Dari tabel 5.6 dan gambar 5.8 ini juga ditemukan pekerjaan pada pasien 

artritis reumatoid paling banyak adalah pensiun sebanyak 2 orang (40%), diikuti 

dengan pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 1 orang (20%), petani sebanyak 1 

orang (20%) dan mahasiswa sebanyak 1 orang (20%). 

 Tabel 5.7 Distribusi pasein osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkanperawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2016 berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan status gizi. 

 (Sumber : Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.) 

Indeks Massa 

Tubuh 

(kg/  ) 

Status Gizi Osteoartritis Artritis Reumatoid 

Jumlah (N=32) Persen 

(%) 

Jumlah (N=5) Persen 

(%) 

< 18,5 Kurang 5 15.63 - - 

18,5 – 22.9 Normal 5 15.63 3 60 

≥ 23 Lebih 22 68.74 2 40 
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Gambar 5.9 Distribusi pasein osteoartritis yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan status gizi. 

 

Gambar 5.10 Distribusi pasein artritis reumatoid yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan status gizi. 
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Berdasarkan tabel 5.7 dan gambar 5.9, status lebih paling banyak ditemukan 

pada pasien osteoartritis sebanyak 22 orang (68.74%), diikuti dengan status gizi 

normal sebanyak 5 orang (15.63%) dan status gizi kurang sebanyak 5 orang 

(15.63%). 

Dari tabel 5.7 dan gambar 5.10 ini juga ditemukan status gizi normal paling 

banyak pada pasien artritis reumatoid sebanyak 3 orang (60%), diikuti dengan status 

gizi lebih sebanyak 2 orang (40%). 

 Tabel 5.8 Distribusi pasein osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkanperawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2016 berdasarkan lokasi nyeri. 

 (Sumber : Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.) 

Lokasi nyeri Osteoartritis Artritis Reumatoid 

Jumlah (N=32) Persen (%) Jumlah (N=5) Persen (%) 

Tangan  2 6.25 3 60.00 

Panggul  1 3.13 - - 

Bahu  1 3.13 1 20.00 

Kaki  1 3.13 - - 

Lutut  16 50.00 1 20.00 

Tulang belakang 11 34.37 - - 
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Gambar 5.11 Distribusi pasein osteoartritis yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan lokasi nyeri. 

 

 

Gambar 5.12 Distribusi pasein artritis reumatoid yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan lokasi nyeri. 
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Berdasarkan tabel 5.8 dan gambar 5.11, lokasi nyeri di lutut paling banyak 

ditemukan pada pasien osteoartritis sebanyak 16 orang (50%), diikuti dengan lokasi 

nyeri di tulang belakang sebanyak 11 orang (34.37%), di tangan sebanyak 2 orang 

(6.25%), di panggul sebanyak 1 orang (3.13%), di bahu sebanyak 1 orang (3.13%) 

dan kaki sebanyak 1 orang (3.13%).  

Dari tabel 5.8 dan gambar 5.12 ini juga ditemukan lokasi nyeri di tangan 

paling banyak pada pasien artritis reumatoid sebanyak 3 orang (60%), diikuti dengan 

lokasi nyeri yang sama banyak yaitu bahu dan lutut sebanyak 1 orang (20%). 

Tabel 5.9 Distribusi pasein osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkanperawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar tahun 2016 berdasarkan lokasi perawatan. 

 (Sumber : Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.) 

Gambar 5.13 Distribusi pasein osteoartritis yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan lokasi perawatan. 
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Gambar 5.14 Distribusi pasein artritis reumatoid yang mendapatkanperawatan 

rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2016 

berdasarkan lokasi perawatan. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

6.0 Alur Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian tentang karakteristik pasien osteoartritis dan artritis 

reumatoid yang mendapatkan rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo, Makassar pada tahun 2016 di dapatkan sebanyak 483 orang 

didiagnosis menderita osteoartritis dan 391 orang didiagnosis artritis reumatoid. 

Sebanyak 32 dari 43 rekam medik pasien osteoartritis dan 5 dari 7 rekam medik 

pasien artritis reumatoid yang mendapatkan rawatan rehabilitasi yang tersedia dan 

diambil untuk dijadikan sampel penelitian ini. 

 

Persetujuan judul dan proposal 

Kelulusan pemohonan persetujuan etik 

Pengambilan rekam medik di bagian rekam medik RSUP Dr, Wahidin 
Sudirohusodo, Makassar 

43 orang pasien osteoartritis dan 7 orang pasien artritis reumatoid yang 
mendapatkan rawatan rehabilitasi teregistrasi pada tahun 2016 

Hanya 32 rekam medik osteoartritis dan 5 rekam medik artritis reumatoid yang 
tersedia dan dilakukan analisa sesuai variabel independen 
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6.1 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sejumlah 43 orang (8.9%) dari 483 

pasien osteoartritis yang mendapatkawan rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo. Sedangkan sejumlah 7 orang (1.79%) dari 391 pasien artritis 

reumatoid yang mendapatkan rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo. Hal ini menunjukkan masih sedikit pasien yang didiagnosa dengan 

osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan rawatan rehabilitasi medik 

khususnya di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

 Hal ini dapat diasumsikan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan 

manfaat rehabilitasi medik dalam memberi outcome perawatan osteoartritis dan 

artritis reumatoid yang lebih baik khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup 

pasien yang terjadi baik pada pasien itu sendiri maupun tenaga kesehatan di tingkat 

primer.  

Kemungkinan seterusnya yang didapatkan adalah karena diagnosa 

osteoartritis dan artritis reumatoid adalah diagnosa sekunder yang tidak tampak di 

rekam medik sehingga tidak terdeteksi sebagai pasien osteoartritis dan artritis 

reumatoid.  

Alasan lain yang berkemungkinan menyebabkan kekurangan pasien 

osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan rawatan rehabilitasi adalah 

karena adanya sitem paket pembiayaan yang menghendaki kos efisien sehingga 

rujukan ke rehabilitasi tidak selalu dilakukan.  
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Kemungkinan lainnya adalah karena RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

sebagai rumah sakit rujukan nasional tertinggi (tipe A) sehingga kasus-kasus 

osteoartritis dan artritis reumatoid yang melibatkan rehabilitasi medik dapat ditangani 

di rumah sakit tipe dibawahnya. Hal ini terkait sistem rujukan berjenjang yang 

berlangsung mengikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah. 

Sistem rujukan berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 

mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal 

balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan 

kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan (BPJS 

Kesehatan). Hal ini menjadi salah satu dasar kekurangan pasien osteoartritis dan 

artritis reumatoid yang dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk 

mendapatkan rawatan rehabilitasi sahaja tanpa penyakit atau komplikasi yang lebih 

kronik. 

 

  



71 
 

 

6.2 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi berdasarkan umur. 

Dari penelitian ini, didapatkan bahwa subjek terbanyak yang didiagnosis 

osteoartritis  berada pada kelompok lebih 56-65 tahun yaitu sebanyak 15 orang (46.88 

%) dan terendah pada kelompok umur 17 - 25 tahun sebanyak 1 orang (3.12 %) dan 

26 – 35 tahun sebanyak 1 orang (3.12%). 

Dari penelititan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Soedarso 

menunjukaan bahwa pada usia 43-48 tahun (13,30%), usia 49- 54 tahun (16,06%), 

dan usia 55- 60 tahun meningkat (27,98%) (Arissa, 2012).  

Osteoartritis terjadi akibat kondrosit (sel pembentuk proteoglikan dan kolagen 

pada rawan sendi) gagal dalam memelihara keseimbangan antara degradasi dan 

sintesis matriks ekstraseluler, sehingga terjadi perubahan diameter dan orientasi serat 

kolagen yang mengubah biomekanik dari tulang rawan, yang menjadikan tulang 

rawan sendi kehilangan sifat kompresibilitasnya yang unik. Terdapat efek penuaan 

pada komponen sistem muskuloskeletal seperti kartilago artikular, tulang, dan 

jaringan yang memungkinkan meningkatnya kejadian beberapa penyakit seperti OA 

(Price dan Wilson, 2013). Hal ini menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan 

literature. 

 Dari penelitian ini juga, didapatkan bahwa subjek terbanyak yang 

didiagnosis artritis reumatoid berada pada kelompok umur 46 – 55 tahun yaitu 

sebanyak 2 orang (40 %) dan terendah pada kelompok umur 17 – 25 sebanyak 1 

orang (20%), 56-65 tahun sebanyak 1 orang (20%) dan >65 tahun sebanyak 1 orang 



72 
 

 

(20%). Hal ini sesuai dengan penelitian  Yesonazan (2015) di Puskesmas Polonia 

Medan antara Juli 2015 hingga Oktober 2015 yang mendapatkan kelompok umur 

terbanyak adalah kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 26 orang (41.3%) dan 41-50 

tahun sebanyak 13 orang (20.6%) (Yesonazan H,2015). 

Artritis reumatoid meningkat pada insiden dan prevalensi dengan usia, dengan 

puncak pada dekade keenam kehidupan. Onset artritsi reumatoid pada lanjut usia atau 

Elderly onset RA (EORA) mungkin berbeda secara genetik dari artritis reumatoid 

pada usia muda, dan dengan disfungsi imun tubuh yang terkait dengan penuaan, 

faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi onset EORA. Merokok, periodontitis 

dan infeksi virus adalah contoh faktor lingkungan yang telah terbukti terkait dengan 

perkembangan EORA, dan bahkan perubahan hormonal dengan menopause mungkin 

merupakan sumber aktivasi artritis reumatoid pada pasien yang lebih tua (Woodworth 

T. et al., 2013). Hal ini menunjukkan hasil penelitian yang didapat sesuai dengan 

literature yang dicari. 

6.3 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi berdasarkan jenis kelamin. 

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan pada pasien osteoartritis pada 

tahun 2016 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, jenis kelamin terbanyak adalah 

perempuan yaitu sebanyak 21 orang pasien (65.63%). Sedangkan jenis kelamin laki-

laki bagi pasien osteoartritis di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sebanyak 11 orang 

(34.37%). 

https://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/ahe.13.15
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Dari penelitian mengenai osteoartritis dan jenis kelamin di RSU Dr. Soedarso 

Pontianak tahun 2008 hingga 2009, didapatkan jenis kelamin perempuan adalah lebih 

banyak berbanding jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 149 orang (68.67 %) 

sedangkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 68 orang (31.33%)(Arrisa,2012). 

Osteoartritis lebih sering terjadi pada perempuan berusia lanjut karena 

kurangnya hormon estrogen yang memegang peranan penting dalam faktor resiko 

yang dapat menyebabkan osteoartritis walaupun mekanisme kerjanya belum dapat 

diketahui dengan jelas namun estrogen dapat menurunkan endapan lemak dalam 

tubuh. Prevalensi osteoartritis pada laki-laki dalam penelitian ini adalah 34.37 %. 

Persentase tersebut lebih rendah daripada perempuan yang memiliki presentase 

65.63%, karena laki-laki memiliki hormon testosteron yang berfungsi menurunkan 

lemak dalam tubuh dan menghambat osteoklas sehingga tulang terproteksi (Arrisa, 

2012). 

Berdasarkan penelitian ini juga, jenis kelamin terbanyak pada pasien artritis 

reumatoid di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah perempuan yaitu sebanyak 3 

orang pasien (60 %). Sedangkan jenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 2 orang 

(40%). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesonazan (2015) yang 

mana jenis kelamin terbanyak di dapatkan dari responden penelitiannya adalah 

perempuan sebanyak 42 orang (66,7%)(Yesonazan H,2015).  

Menurut penelitian Rianfisio (2009), nyeri sering menyerang perempuan, hal 

ini berhubungan dengan menopause. Pada periode ini hormone estrogen tidak 
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berfungsi lagi, sementara salah satu fungsi hormone ini adalah untuk 

mempertahankan massa tulang(Yesonazan H,2015). 

6.4 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi berdasarkan tingkat pendidikan. 

Dari penelitian ini, didapatkan bahwa tingkat pendidikan pasien osteoartritis 

terbanyak adalah pada tingkat SMA yaitu sebanyak 11 orang (50 %) dari 22 orang 

pasien osteoartritis. Tingkat pendidikan kedua terbanyak adalah tingkat universitas 

yaitu sebanyak 8 orang (36.35%), diikuti dengan tingkat pendidikan akedemik 

sebanyak 1 orang (4.5%), SMP sebanyak 1 orang (4.5%) dan SD sebanyak 1 orang 

(4.5%).  

Berdasarkan penelitian Gambaran Pengetahuan dan Faktor Risiko Pada Pasien 

Osteoartritis Yang Berobat Jalan di RSU Dr. Pirngadi Medan Tahun 2014, turut 

didapatkan tingkat pendidikan terbanyak dari responden penelitian adalah SMA yaitu 

42% (Isa, 2014). 

Dari penelitian ini juga, didapatkan bahwa tingkat pendidikan pasien artritis 

reumatoid sama banyak pada tingkat universitas dan akedemik yaitu sebanyak 2 

orang (50 %) dari 4 orang pasien artritis reumatoid.  

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pasien 

untuk mengambil keputusan dalam menentukan perawatan dan latihan. Pendidikan 

merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka akan semakin mudah pula mereka menerima informasi 
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yang pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang mereka miliki (Nursalam, 

2008). 

6.5 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi berdasarkan jenis pekerjaan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, pekerjaan pasien osteoartritis 

pada tahun 2016 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo terbanyak adalah ibu rumah 

tangga yaitu sebanyak 9 orang pasien (32.14%). Sedangkan pekerjaan pasien 

osteoartritis paling sedikit adalah mahasiswa yaitu sebanyak 1 orang (3.57%). 

Pekerjaan lainnya adalah pensiun sebanyak 8 orang (28.57%), pegawai negeri sipil 

sebanyak 7 orang (25.00%) dan wiraswasta sebanyak 3 orang (10.72%). 

Dari penelitian Hubungan Intensitas Nyeri dan Kualitas Hidup Pasien 

Osteoartritis pada Poli Ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi 

Tjokrodipo Bandar Lampung, turut didapatkan pekerjaan pasien osteoartritis paling 

banyak pada ibu rumah tangga sebanyak 49.2% (Pratiwi, 2015). 

Angka keterpaparan penyakit artritis berhubungan dengan aktivitas seseorang, 

sehingga sendi-sendi penahan beban tubuh bekerja lebih keras, seperti berlari, naik 

turun tangga atau berdiri dan jongkok. Hal ini menjelaskan mengapa banyak IRT 

terserang osteoartritis, karena IRT sering naik turun tangga atau duduk jongkok pada 

saat mencuci, berkebun atau melakukan pekerjaan rumah lainnya (Lukum et al., 

2011).  
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Berdasarkan penelitian ini, pekerjaan pasien artritis reumatoid terbanyak 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebanyak 2 orang pasien (40 %). Sedangkan 

pekerjaan pasien artritis reumatoid paling sedikit adalah ibu rumah tangga, petani dan 

mahasiswa yaitu masing-masing sebanyak 1 orang (20 %).  

Sebuah studi yang diterbitkan di Arthritis Care & Research melaporkan 

hubungan antara faktor terkait pekerjaan dan risiko artritis reumatoid yang lebih 

tinggi. Temuan menunjukkan bahwa agen udara tertentu bertanggung jawab untuk 

berkontribusi terhadap pengembangan penyakit autoimun. Peneliti menetapkan 

bahwa pekerjaan yang melibatkan listrik atau peralatan elektronika, serta tukang batu 

dan pekerja beton, memiliki risiko artritis reumatoid yang lebih tinggi daripada 

mereka yang bekerja di posisi lain. Pekerja di bidang manufaktur listrik dan 

elektronik memiliki dua kali lipat risiko. Bagi tukang batu dan pekerja beton adalah 

peningkatan risiko tiga kali lipat lebih besar. Periset juga melaporkan bahwa mereka 

yang bekerja dengan logam dan kayu mungkin memiliki risiko lebih tinggi. 

Sedangkan mereka yang bekerja sebagai asisten perawat dan petugas kesehatan 

lainnya juga memiliki risiko artritis reumatoid yang lebih tinggi daripada rata-rata 

(Ilar A. et al., 2017). 

6.6 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT). 

 Dari penelitian ini, didapatkan indeks massa tubuh (IMT) pasien osteoartritis 

terbanyak adalah IMT 25 -29.9 kg/  (obesitas 1) yaitu sebanyak 12 orang (37.50 %) 

dari 32 orang pasien osteoartritis. IMT kedua terbanyak adalah 23 – 24.9 kg/   
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(preobesitas) yaitu sebanyak 8 orang (25%), diikuti dengan IMT 18.5 – 22.9 kg/   

(normal) sebanyak 5 orang (15.63%), < 18.5 kg/  (berat badan kurang) sebanyak 5 

orang (15.63%) dan   30 kg/   (obesitas 2) sebanyak 2 orang (6.24%). Hal ini 

sesuai dengan penelitian Kun Salimah yang mengatakan bahwa seseorang dengan 

IMT > 22 kg/   (preobesitas) mempunyai resiko terkena osteoartritis lutut 2,083 kali 

lebih besar dari pada seseorang dengan IMT < 22 kg/   (Milne AD et al., 2007). 

 Pada penelitian Annas 2015 juga menunjukkan bahwa pada penderita 

osteoarthritis sebagian besar menderita obesitas dimana sendi lutut merupakan 

tumpuan dari setengah berat badan seseorang selama berjalan. Berat badan yang 

meningkat akan memperberat tumpuan pada sendi lutut. Pembebanan lutut dapat 

menyebabkan kerusakan kartilago, kegagalan ligamen dan struktur lain. Penambahan 

berat badan membuat sendi lutut bekerja lebih keras dalam menopang berat tubuh. 

Sendi yang bekerja lebih keras akan mempengaruhi daya tahan dari kertilago dan 

tualng sendi. Kartilago sendi akan rusak dan menyebabkan sendi kehilangan sifat 

kompresibilitasnya dan menyebabkan terjadinya perubahan biofisika berupa fraktur 

jaringan kolagen dan degradasi proteoglikan (Johnson V.L et al., 2014). 

Dari penelitian ini juga, didapatkan indeks massa tubuh (IMT) pasien artritis 

reumatoid terbanyak adalah IMT 18.5 – 22.9 kg/   (normal) yaitu sebanyak 3 orang 

(60 %) dari 5 orang pasien artritis reumatoid. Sedangkan IMT pasien artritis 

reumatoid paling sedikit adalah IMT 25 -29.9 kg/  (obesitas 1) dan   30 kg/   

(obesitas 2) yaitu masing-masing sebanyak 1 orang (20%). Berdasarkan penelitian 

Tedampa (2016), Indeks Massa Tubuh (IMT) pada penderita artritis reumatoid di 
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Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai didapatkan 

kategori obesitas (>25 kg/  ) dan normal (18.5 – 22.9 kg/  ) tidak jauh berbeda 

namun kategori obesitas yang lebih banyak dibandingkan responden yang masuk 

dalam kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) normal yaitu sebanyak 31 orang (50.8%) 

(Tedampa R, 2016).  

Dari satu temuan meta-analisis, dijelaskan bahwa obesitas adalah faktor risiko 

pengembangan RA dan BMI secara linier berhubungan positif dengan risiko RA. 

Kemungkinan pengembangan RA meningkat secara linear seiring dengan 

meningkatnya BMI (Feng J. et al., 2016). 

Penjelasan mengenai peningkatan risiko artritis reumatoid pada populasi 

obesitas adalah bahwa obesitas dapat mendorong autoimunitas melalui berbagai 

mekanisme termasuk sekresi adipokin. Dari analisis subgroup menunjukkan bahwa 

ada hubungan positif antara obesitas dan risiko seronegatif artritis reumatoid. Namun, 

tidak ada mekanisme biologis yang jelas telah diidentifikasi untuk menjelaskan 

hubungan positif ini (Feng J. et al., 2016). 

6.7 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi berdasarkan lokasi nyeri. 

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, lokasi nyeri bagi pasien 

osteoartritis pada tahun 2016 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo terbanyak adalah 

di lutut yaitu sebanyak 16 orang pasien (50 %). Lokasi nyeri di tulang belakang pula 

merupakan lokasi nyeri kedua terbanyak setelah lutut sebanyak 11 orang pasien 
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(34.37%), diikuti dengan lokasi nyeri di tangan sebanyak 2 orang (6.25%), panggul, 

bahu dan kaki masing-masing sebanyak 1 orang (3.13%).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suari (2015) 

di Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad antara Januari 2011 - Desember 2013 yang 

mendapatkan lokasi nyeri osteoartritis terbanyak adalah di lutut sebanyak 165 orang 

(83.3%) dari 198 orang (Suari B, 2015). 

Osteoartritis dapat menyerang semua sendi, namun predileksi yang tersering 

adalah pada sendi-sendi yang menampung beban berat badan seperti sendi lutut, 

panggul dan sendi tulang belakang bagian bawah. Sendi lutut merupakan sendi yang 

mudah terkena osteoartritis karena sendi tersebut sering digunakan untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari seperti berjalan dan menopang beban tubuh (Suari B., 2015). 

Berdasarkan penelitian ini juga, lokasi nyeri bagi pasien artritis reumatoid 

pada tahun 2016 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo terbanyak adalah di tangan 

yaitu sebanyak 3 orang pasien (60 %). Sedangkan lokasi nyeri paling sedikit adalah di 

bahu dan lutut yaitu masing-masing sebanyak 1 orang pasien (20%).  

Artritis reumatoid lebih sering menyerang tangan dibandingkan menyerang 

lutut, leher, bahu, siku, kaki, pinggul dan rahang. Biasanya artritis reumatoid 

mempunyai pola simetris yang mempengaruhi sendi yang sama pada kedua sisi 

tubuh, seperti kedua pergelangan tangan atau kedua pinggul (WebMD, 2017). 

Artritis reumatoid adalah penyakit inflamasi non-bakterial yang bersifat 

sistemik, progresif, cenderung kronik dan mengenai sendi serta jaringan ikat sendi 
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secara simetris. Penyakit ini dimuali pada sendi sinovia beruapa sinovitis (Rasjad C, 

2015). Sendi di tangan merupakan sendi sinovial sama seperti sendi-sendi lain pada 

tubuh. Sendi ini fleksibel dan dikelilingi oleh membran tipis yang disebut synovium. 

Sinovium menghasilkan cairan sinovial, zat tipis, bening, kental yang biasanya 

memberi nutrisi dan melumasi gerakan sendi. Pada pasien artritis reumatoid, sendi 

tangan meradang saat sistem imun tubuh mengalami malfungsi dan menyerang 

jaringan sehat di jari tangan dan pergelangan tangan (Netto A., 2015). 

6.8 Distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi berdasarkan lokasi perawatan. 

Dari penelitian pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2016, didapatkan 

lokasi perawatan bagi pasien kedua-dua penyakit ini hanya di rawat jalan. Hal ini 

karena kesemua subjek penelitian merupakan pasien kontrol di bagian rehabilitasi 

medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Penelitian yang sama belum didapatkan 

oleh peneliti. 



 
 

81 
 

BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Setelah dijalankan penelitian mengenai karakteristik pasien dengan penyakit 

osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan  rawatan rehabilitasi di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo periode Januari hingga Desember 2016, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pasien osteoartritis yang mendapatkan rawatan rehabilitasi terbayak 

berada pada kelompok umur > 60 tahun (65.63%), sedang kan pasien 

artritis reumatoid yang mendapatkan rawatan rehabilitasi terbanyak berada 

pada kelompok umur 40 – 60 tahun (60%). 

2. Jenis kelamin pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi terbayak adalah perempuan sebanyak 65.63% pada 

osteoartritis dan 60 % pada artritis reumatoid. 

3. Tingkat pendidikan terbanyak pada pasien osteoartritis yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi adalah SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 50% 

sedangkan tingkat pendidikan pada pasien artritis reumatoid yang 

mendapatkan rawatan rehabilitasi adalah universitas (50%) dan akedemik 

(50%). 

4. Distribusi pasien osteoartritis yang mendapatkan rawatan rehabilitasi 

berdasarkan pekerjaan terbanyak pada ibu rumah tangga yaitu sebanyak 
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5. 32.14%, sedangkan pekerjaan terbanyak pada pasien artritis reumatoid 

adalah pensiun 40%. 

6. Pasien osteoartritis yang mendapatkan rawatan rehabilitasi banyak 

ditemukan dari indeks massa tubuh 25 – 29.9 kg/   (obesitas 1) sebanyak 

37.5%, sedangkan indeks massa tubuh pasien artritis reumatoid banyak 

ditemukan pada 18.5 – 22.9 kg/   (normal) sebanyak 60%. 

7. Lokasi nyeri pada pasien osteoartritis yang mendapatkan rawatan 

rehabilitasi terbanyak pada lutut sebanyak 50%, sedangkan pada pasien 

artritis reumatoid yang mendapatkan rawatan rehabilitasi banyak 

ditemukan pada tangan sebanyak 60%. 

8. Lokasi perawatan pada pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang 

mendapatkan rawatan rehabilitasi adalah hanya di rawat jalan (100%). 
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7.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai karakteristik pasien dengan penyakit 

osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan  rawatan rehabilitasi di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo periode Januari hingga Desember 2016, terdapat beberapa 

saran yang dapat diberikan agar penelitian seperti ini dapat diperbaiki di masa akan 

datang. Antara saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Rekam medik perlu ditulis secara lengkap terutama anamnesis tentang umur, 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan lokasi nyeri agar data-data yang 

diperlukan terutama untuk penelitian lebih valid. Penyimpanan data juga 

haruslah tersusun demi menjaga tersedianya rekam medik yang lengkap. 

2. Penyuluhan kepada masyarakat sejak dini tentang penyakit osteoartritis dan 

artritis reumatoid dan kepentingan mengikuti rawatan rehabilitasi selain 

pengobatan farmakologi untuk mencegah terjadinya komplikasi dan 

meningkatkan kualitas hidup pada pasien. 

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang 

lebih mendalam tentang semua variable yang telah diteliti diatas dengan 

mengambil periode waktu yang lebih panjang agar data sekunder yang 

didapatkan lebih banyak sehingga semakin menambah wawasan kita tentang 

distribusi pasien osteoartritis dan artritis reumatoid. 

4. Diharapkan penelitian seterusnya dapat membandingkan hasil perbaikan 

fungsional antara pasien osteoartritis dan artritis reumatoid yang mendapatkan 

rawatan rehabilitasi dengan tidak. 
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PASIEN DENGAN PENYAKIT OSTEOARTRITIS YANG MENDAPATKAN RAWATAN REHABILITASI MEDIK. 

No 

NOMOR 

REKAM 

MEDIS 

UMUR 

(tahun)  

JENIS 

KELAKIAMIN 

TINGKAT 

PENDIDIKAN  
PEKERJAAN 

INDEKS 

MASSA 

TUBUH  

(kg/  ) 

LOKASI 

NYERI 

LOKASI 

PERAWATAN 

1 341230 62 LAKI -  PNS 24,8 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

2 389330 66 PEREMPUAN - PENSIUN 24,22 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

3 399340 73 PEREMPUAN S1 PNS 26,67 LUTUT Rawat Jalan 

4 115840 75 LAKI SMA PNS 23,34 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

5 244321 62 PEREMPUAN SLTA 
PEGAWAI 

SWASTA 
24,14 TANGAN Rawat Jalan 

6 15811 60 PEREMPUAN SMA IRT 22,07 LUTUT Rawat Jalan 

7 502952 60 PEREMPUAN S1  - 34,21 LUTUT Rawat Jalan 

8 209822 63 LAKI -  PENSIUN 31,25 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

9 723512 62 PEREMPUAN SMA IRT 23,96 LUTUT Rawat Jalan 

10 3614 66 LAKI S1 PENSIUN 25,1 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

11 1224 77 LAKI -  PNS 25,39 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

12 689745 62 PEREMPUAN SMP IRT 24,73 KAKI Rawat Jalan 

13 110765 68 LAKI -   - 24,93 LUTUT Rawat Jalan 

14 12505 65 PEREMPUAN  - PNS 27,12 LUTUT Rawat Jalan 

15 535776 68 PEREMPUAN SLTA IRT 29,71 LUTUT Rawat Jalan 



 

 
 

          

 

16 624436 51 LAKI S1 
WIRASWAS

TA 
22.83 LUTUT Rawat Jalan 

17 535036 62 PEREMPUAN SLTA PENSIUN 16,65 PINGGUL Rawat Jalan 

18 769696 52 PEREMPUAN SMA IRT 26,22 LUTUT Rawat Jalan 

19 778926 53 PEREMPUAN SLTA 
WIRASWAS

TA 
27,59 

TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

20 44137 61 PEREMPUAN D3  - 16,65 LUTUT Rawat Jalan 

21 577477 50 PEREMPUAN S2 IRT 29,43 LUTUT Rawat Jalan 

22 418 75 PEREMPUAN SLTA PNS  22,06 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

23 339718 62 PEREMPUAN S2 PENSIUN 26.48 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

24 9078 57 PEREMPUAN  -  - 25,81 TANGAN Rawat Jalan 

25 429118 52 LAKI  - PNS  25.1 LUTUT Rawat Jalan 

26 629148 22 PEREMPUAN SLTA 
MAHASISW

A 
18,9 LUTUT Rawat Jalan 

27 604098 72 LAKI SLTA PENSIUN 20,08 BAHU Rawat Jalan 

28 693248 80 PEREMPUAN SD IRT 16,17 LUTUT Rawat Jalan 

29 697589 72 LAKI S1 PENSIUN 21,21 LUTUT Rawat Jalan 

30 110769 60 PEREMPUAN  - IRT 25.45 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

31 4139 62 PEREMPUAN  - PNS  24,89 
TULANG 

BELAKANG  
Rawat Jalan 

32 774219 27 LAKI S1 PENSIUN 18.37 LUTUT Rawat Jalan 



 

 
 

PASIEN DENGAN PENYAKIT ARTRITIS REUMATOID YANG MENDAPATKAN RAWATAN REHABILITASI 

MEDIK. 

No 

NOMOR 

REKAM 

MEDIS 

UMUR 

(tahun) 

JENIS 

KELAKIAMIN 

TINGKAT 

PENDIDIKAN  
PEKERJAAN 

INDEKS 

MASSA 

TUBUH 

(kg/  ) 

LOKASI 

NYERI 

LOKASI 

PERAWATAN 

1 776851 25 LALI S1 MAHASISWA 36,73 LUTUT Rawat Jalan 

2 708616 55 PEREMPUAN S1 IRT 25,33 TANGAN Rawat Jalan 

3 721786 55 LAKI SMA PETANI 19,14 TANGAN Rawat Jalan 

4 586119 59 PEREMPUAN -  PENSIUN 21,23 TANGAN Rawat Jalan 

5 766269 66 PEREMPUAN SMA PENSIUN 19 BAHU Rawat Jalan 
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