
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan 

hidup dan melakukan aktivitas. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi 

fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Salah 

satu indikator utama tingkat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya usia 

harapan hidup. Padanya meningkatnya usia harapan hidup sehingga penduduk 

lanjut usia (lansia) semakin banyak. Menurut badan kesehatan dunia, lansia adalah 

seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. (Wijayanti, 2019). Menurut 

undang-undang No. 18 tahun 2014 kesehatan merupakan kondisi dimana individu 

dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu 

tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja 

secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya 

(Kemenkumham, 2014). 

      Seiring dengan bertambahnya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) 

di Indonesia maka lansia akan mengalami perubahan-perubahan yang berkaitan 

dengan proses penuaan dalam berbagai system jaringan tubuh. Proses perubahan 

tersebut dapat menyebabkan penurunan fungsi musculoskeletal dan jaringan lain 

yang ada hubungannya dengan timbulnya beberapa golongan nyeri pada sendi. 

(Noor Helmi, 2012)  

      Masalah muskuloskeletal seperti arthritis dan gangguan pada tulang menjadi 

masalah yang sering terjadi pada lansia karena mempengaruhi mobilitas dan 

aktivitas yang merupakan hal vital bagi kesehatan lansia. Arthritis dan gangguan
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 pada tulang menyebabkan munculnya nyeri sendi. Nyeri sendi merupakan nyeri 

yang dirasakan di bagian persendian dan sekitarnya akibat proses inflamasi. Belum 

ada penyebab yang pasti dari penyakit osteoarthritis, namun berdasarkan sejumlah 

penelitian faktor risiko utama pada penderita osteoarthritis adalah usia,jenis 

kelamin, obesitas, aktivitas fisik, faktor genetik, ras, trauma sendi, dan 

chondrocalcinosis. Selain itu ada beberapa hal yang dapat memperparah 

osteoarthritis, seperti kurang bergerak, penyakit diabetes dan kelompok perempuan 

usia pre-menopause. (Cahyaningtyas, 2017) 

      Osteoarthritis merupakan penyakit sendi degeneratif, dimana keseluruhan 

struktur dari sendi mengalami perubahan patologis yang bersifat kronis. 

Osteoarthritis ditandai dengan kerusakan tulang rawan (kartilago), meningkatnya 

ketebalan serta sklerosis dari lempeng tulang, pertumbuhan osteofit pada tepian 

sendi, meregangnya kapsula sendi, timbulnya peradangan, dan melemahnya otot–

otot yang menghubungkan sendi Osteoarthritis merupakan penyakit gangguan 

homeostasis metabolisme kartilago. (Muttaqin, 2012) 

      Angka kejadian osteoartritis di Indonesia yang didiagnosis oleh tenaga 

kesehatan sejak tahun 1990 hingga 2010 telah mengalami peningkatan sebanyak 

44,2% yang diukur dengan DALY (Disability Adjust Lost Years). Berdasarkan 

hitungan DALY kualitas hidup pada penderita osteoarthritis  mengalami 

kemunduran yaitu per 100.000 pada laki-laki hanya 907,7 tahun dan pada tahun 

2013, perhitungan orteoarthritis berdasarkan DALY per 100.000 perempuan 

mencapai puncak pada 1.327,4 tahun.(Cahyaningtyas, 2017) Prevalensi 

osteoarthritis mencapai 5% pada usia <40 tahun, 30% pada usia 40- 60 tahun, dan 

65% pada usia >61 tahun.5 Untuk osteoarthritis lutut prevalensinya cukup tinggi 

yaitu 15,5% pada wanita dan 12,7% pada pria. (Setiawan, 2017) 
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      Ostioarthritis dapat menyerang semua sendi, sendi yang tersering adalah pada 

sendi-sendi yang menanggung beban berat badan seperti panggul, lutut, dan sendi 

tulang belakang bagian lumbal bawah. Osteoarthritis biasanya terjadi pada usia di 

atas 50 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan di bawah usia 40 tahun menderita 

osteoarthritis karena telah mengalami kerusakan tulang rawan sendi sejak muda. 

Penderita osteoarthritis sebagian besar perempuan dengan presentase mencapai 

53% sedangkan laki-laki hanya sekitar 37%. Osteoarthritis merupakan penyakit 

yang biasa terjadi pada bagian tangan, pinggang dan lutut. Osteoarthritis yang terus 

dibiarkan dapat menyebabkan rasa sakit, kekakuan, pembengkakan, dan dapat 

menyebabkan kecacatan (Cahyaningtyas, 2017) 

      Menurut data yang diperoleh dari Puskesmas II Denpasar Barat  tahun 2017 

terdapat 32 pralansia dan 53 lansia, sedangkan pada tahun 2018 penderita 

osteoarthritis yang diakumilasikan ada sebanyak 31.8%, untuk penderita 

osteoarthritis yang dialami oleh laki-laki ada sebanyak  26.9%,dan yang dialami 

oleh perempuan sebanyak 27.8%, dari bulan Januari sampai dengan bulan 

Desember 2018,dan pada tahun 2019 dari data yang sudah diakumulasikan ada 

sebanyak 114.2% penderita osteoarthritis,pada laki-laki penderita osteoarthritis ada 

sebanyak 79.6%,dan pada perempuan  ada sebanyak 107.6% dari bulan januari 

sampai dengan bulan desember 2019. 

      Menurut  Prihandhani (2016) Penerapan kompres hangat yang dilakukan dapat 

dikolaborasi dengan beberapa tanaman herbal salah satunya dengan tanaman jahe. 

Jahe (Zingiber officinale Rosc) adalah tanaman rimpang yang sangat populer 

sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Beberapa senyawa, termasuk gingerol, 

shogaol dan zingeron memberikan efek seperti antioksidan, anti inflammasi dan 
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analgesic. Tanaman jahe memiliki kandungan enzim siklo-oksigenase yang dapat 

mengurangi peradangan, selain itu jahe juga memiliki efek farmakologis yaitu rasa 

pedas yang bersifat hangat. Kompres hangat rebusan jahe merupakan tindakan 

memberikan rasa hangat pada daerah tertentu menggunakan cairan rebusan jahe 

yang mengandung zingiberol dan kurkuminoid yang mengurangi peradangan nyeri 

sendi. Manfaat kompres jahe yaitu untuk mengurangi nyeri karena jahe yang 

sifatnya hangat. Sifat yang hangat meningkatkan aliran darah untuk mendapatkan 

efek analgesik dan relaksasi otot sehingga proses inflamasi berkurang. 

      Kompres hangat rebusan jahe merupakan tindakan alternatif untuk menurunkan 

nyeri sendi. Penggunaa air rebusan jahe dipercaya dapat memberikan durasi 

terhadap suhu panas kompres agar lebih tahan lama. Proses pembuatan air rebusan 

jahe juga menjadi perhatian agar mendapat hasil panas pada kompres yang 

maksimal. (Pambudi, 2018) 

      Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan asuhan 

keperawatan dengan pendekatan study kasus tentang “Gambaran Asuhan 

Keperawatan Dengan Pemberian Kompres Hangat Rebusan Jahe Untuk Mengatasi 

Nyeri Lutut Pada Pasien Osteoarthritis” 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Gambaran Asuhan 

Keperawatan Dengan Pemberian Kompres Hangat Rebusan Jahe Untuk Mengatasi 

Gangguan Rasa Nyeri Pada Pasien Osteoarthritis di wilayah kerja Puskesmas II 

Denpasar Barat tahun 2020? 
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C. Tujuan Penelitian Kasus 

Tujuan studi kasus ini dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Tujuan umum 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

dengan pemberian kompres jahe untuk mengatasi nyeri lutut pada pasien 

osteoarthritis di wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Barat tahun 2020. 

2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan dengan pemberian kompres hangat 

rebusan jahe untuk mengatasi gangguan rasa nyeri pada pasien osteoarthritis 

b. Mengidentifikasi perumusan diagnosis keperawatan dengan pemberian 

kompres hangat rebusan jahe untuk mengatasi gangguan rasa nyeri pada pasien 

osteoarthritis 

c. Mengidentifikasi rencana keperawatan dengan pemberian kompres hangat 

rebusan jahe untuk mengatasi gangguan rasa nyeri  pada pasien osteoarthritis 

d. Melakukan implementasi keperawatan dengan pemberian kompres hangat 

rebusan jahe untuk mengatasi gangguan rasa nyeri  pada pasien osteoarthritis 

e. Melakukan evaluasi keperawatan dengan pemberian kompres hangat rebusan 

jahe untuk mengatasi gangguan rasa nyeri pada pasien osteoarthritis 

 

 

 

 

D. Manfaat Studi Kasus 

      Manfaat studi kasus di bagi menjadi dua, yaitu: 
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1. Manfaat teoritis 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti 

mengenai asuhan keperawatan dengan pemberian kompres jahe untuk 

mengatasi nyeri lutut pada pasien osteoarthritis 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

      Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti 

mengenai asuhan keperawatan dengan pemberian kompres hangat rebusan jahe 

untuk mengatasi gangguan rasa nyeri pada pasien osteoarthritis di wilayah kerja 

Puskesmas II Denpasar Barat tahun 2020. 

b. Bagi puskesmas 

      Dapat digunakan untuk mengembangkan mutu dan kualitas pelayanan 

puskesmas dalam memberi asuhan keperawatan dengan pemberian kompres 

jahe untuk mengatasi nyeri lutut pada pasien osteoarthritis. 

c. Bagi keluarga 

      Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi keluarga untuk 

mengetahui cara  merawat pasien penderita osteoarthritis dengan nyeri lutut 

khususnya dalam pemberian kompres hangat rebusan jahe. 


