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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, pola hidup masyarakat juga ikut 

mengalami perubahan. Masyarakat sekarang selalu ingin serba cepat dan dipermudah. 

Orang semakin malas berjalan untuk pergi ke suatu tempat dalam jarak dekat dan 

lebih memilih memakai kendaraan karena lebih cepat sampai dan tidak melelahkan. 

Gaya hidup serba cepat juga terja di dalam pola makan dan minum. Konsumsi 

makanan cepat saji telah lama dicurigai sebagai salah satu penyebab kelebihan berat 

badan. 

Aktivitas fisik yang  kurang ditambah dengan kelebihan berat badan 

berpotensi menimbulkan pembebanan sendi yang semakin besar,  khususnya sendi 

lutut. Kondisi ini diperparah bila terjadi pada lansia, dimana telah terjadi perubahan  

hormonal yang memicu percepatan proses degenerasi struktur persendian.  

Degenerasi ini merupakan salah satu manifestasi klinis dari penyakit osteoarthritis  

(Juwono, 2006). 

Osteoartritis adalah suatu penyakit sendi menahun yang ditandai oleh adanya 

kelainan pada tulang rawan (kartilago) sendi dan tulang di dekatnya. Tulang rawan 

(kartilago) adalah bagian dari sendi yang melapisi ujung dari tulang, yang 

memudahkan pergerakan dari sendi. Kelainan pada kartilago dapat menyebabkan 

tulang bergesekan satu sama lain, yang menyebabkan kekakuan, nyeri dan 

pembatasan gerakan pada sendi.Osteoarthritis yang juga dikenal sebagai penyakit 

sendi degeneratif atau osteoarthritis (sekalipun terdapat inflamasi) merupakan 
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kelainan sendi yang paling sering ditemukan dan kerapkali menimbulkan 

ketidakmampuan (disabilitas) (Imayati dan Kambayana, 2013). 

Gejala klinis utama osteoarthritis sendi lutut adalah nyeri. Keluhan nyeri akan 

memburuk saat terjadi peningkatan pembebanan sendi, misalnya saat berjalan, naik 

tangga atau jongkok. Gejala lain meliputi morning stiffness yaitu rasa kaku pada sendi 

dipagi hari yang semakin membaik bila sendi semakin sering digerakkan. Beberapa 

penderita osteoarthritis menunjukkan  proses inflamasi sendi dan krepitasi. Pada 

kondisi lanjut biasanya akan terjadi penurunan kekuatan otot dan deformitas sendi 

(Mandelbaum and David, 2005) 

Di Amerika Serikat terdapat 35% orang dewasa tergolong overweight (IMT 25 

– 29,9 kg/m2) dan sekitar 2,5% tergolong obesitas (IMT > 30,0 kg/m2). Semakin 

meningkatnya prevalensi obesitas pada anak dan dewasa cukup memperihatinkan, 

mengingat obesitas diketahui meningkatkan hampir semua penyebab kematian. 

Walaupun di Indonesia belum ada data baku mengenai epidemiologi kegemukan, 

namun terkesan terdapat peningkatan jumlah kejadian kegemukan, terutama di kota – 

kota besar tadi akibat karena mudahnya akses mendapatkan makanan cepat saji, dan 

kurangnya aktifitas fisik yang rutin. Di Jakarta, terdapat peningkatan prevalensi 

obesitas dalam jangka 10 tahun (1982-1992) dari 4,2% dan 4,7% menjadi 10,9% dan 

24,1% masing – masing pada laki – laki dan wanita. Penelitian lain menunjukkan 

prevalensi kejadian OA di Malang, prevalensi OA di kota yaitu 10.0 %, lebih tinggi 

bila dibandingkan di pedesaan yaitu 13.5%.  Menjadi pertanyaan apakah karena di 

kota orang – orang lebih banyak kegemukan oleh karena mudahnya akses 

mengkonsumsi makanan yang bergizi tidak seimbang. Sementara, obesitas, trauma 

dan kebiasaan aktivitas berat merupakan faktor risiko osteoarthritis (Maharani, 2007). 

Obesitas merupakan faktor risiko terkuat yang dapat dimodifikasi. Selama berjalan, 
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setengah berat badan bertumpu pada sendi lutut. Peningkatan berat badan akan 

melipatgandakan bebansendi lutut saat berjalan. Studi di Chingford menunjukkan 

bahwa untuk setiap peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT) sebesar 2 unit (kira-

kira5 kg berat badan), odds rasio untuk menderita OA lutut secararadiografik 

meningkat sebesar 1,36 poin (Felson, 2000).  

Kelebihan berat badan yang mungkin dapat meningkatkan tekanan dalam 

celah sendi sehingga meningkatkan nyeri. Kelebihan lemak pada individu dengan 

obesitas, memicu proses fisiologi yang mengakibatkan peradangan dan berhubungan 

dengan rasa nyeri. Orang gemuk beresiko tinggi terkena osteoarthritis (OA) dan 

mungkin juga pada peningkatan risiko tangan dan pinggul OA. Selain itu, kelebihan 

berat badan mempercepat perkembangan penyakit pada OA lutut. Sementara 

peningkatan stres bersama menyertai obesitas dapat menjelaskan hubungan yang kuat 

antara obesitas danr isiko OA lutut, tidak selalu menjelaskan mengapa orang obesitas 

memiliki risiko tinggi penyakit di tangan atau mengapa wanita obesitas berisiko lebih 

tinggi komparatif penyakit lutut dari obesitas laki-laki. Sayangnya, studi faktor 

metabolik terkait dengan obesitas belum memberikan penjelasan untuk temuan ini. 

Ada kekurangan data pada penurunan berat badan sebagai pengobatan untuk OA, 

tetapi informasi awal menunjukkan itu sangat efektif dalam penyakit lutut dan bahkan 

sejumlah kecil penurunan berat badan mungkin memiliki efek yang menguntungkan 

(David T. Felson, 1997). 

Selain itu, belum ada intervensi secara terprogram oleh pemerintah terhadap 

faktor-faktor resiko tersebut. Pemerintah sadang berupaya melakukan intervensi 

secara terprogram dengan dibentuknya Direktorat Penyakit Tidak Menular Sub 

Direktorat Penyakit Kronis Degeneratif, yang bertugas menangani masalah-masalah 

penyakit kronis degenerative terasuk osteoarthritis. Hal tersebut diperkuat dengan 
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adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1277 / Menkes / SK / XI / 

2006 tentang Struktur Organisasi dan Tatalakasana Departemen Kesehatan  RI. 

Hasil yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2012, 

penderita osteoarthritis terbanyak berada pada wilayah kerja puskesmas Kedung 

Kandang sebanyak 3938 orang lansia. Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo tahun 2012 

terdata ada 694 penderita osteoarthritis. Pada studi pendahuluan di Puskesmas 

Dinoyo Malang didapatkan hasil kunjungan lansia ke posyandu lansia pada bulan 

September-November 2013 adalah 1013 orang lansia. Laki-laki berjumlah 273 orang 

lansia dan perempuan berjumlah 740 orang lansia. Dari 1013 lansia yang melakukan 

pelayanan di posyandu lansia, 74 lansia menderita osteoartritis. Kemungkinan hasil 

tersebut akan bertambah lebih banyak karena lansia belum terlalu mengerti penyebab  

dari osteoartritis.. 

Dari data yang didapat selama 3 bulan pertama di tahun 2012, jumlah 

penderita osteoarthritis di wilayah kerja puskesmas Dinoyo sebesar 20 lansia pria dan 

127 lansia wanita. Hal tersebut terdiri dari 6 lansia pria dan 49 lansia wanita di bulan 

Januari 2012, 5 lansia pria dan 50 lansia wanita di bulan Februari 2012, serta 9 lansia 

pria dan 28 lansia wanita di bulan Maret 2012. Hal inilah yang mendorong peneliti 

untuk meneliti tentang hubungan antara obesitas dengan tingkat nyeri pada penderita 

osteoarthritis pada lansia. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

iniadalahsebagai berikut : 

Apakah ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan tingkat nyeri pada 

penderita osteoarthritis di wilayah kerja puskesmas Dinoyo Malang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

indeks massa tubuh dengan  tingkat nyeri pada penderita osteoarthritis di  wilayah 

kerja Puskesmas Dinoyo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan gambaran karakteristik lansia penderita osteoarthritis 

meliputi usia,  jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, dll. 

2. Mendeskripsikan gambaran IMT 

3. Mendeskripsikan gambaran tingkat nyeri penderita osteoarthritis 

4. Mengetahui hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan tingkat nyeri 

pada penderita osteoarthritis di wilayah kerja puskesmas Dinoyo 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.1.1 Peneliti 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hubungan antara indeks 

massa tubuh dengan tingkat nyeri padapenderita osteoarthritis di 

Wilayahkerja Puskesmas Dinoyo Malang. 

b. Memperoleh gambaran tentang tingkat nyeri dengan perhitungan indeks 

massa tubuh (IMT). 

1.1.2 Masyarakat 

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat khususnya lansia penderita 

osteoarthritis tentang pengaturan berat badan dengan cara melakukan penurunan 
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berat badan yang berlebih untuk mengurangi beban yang disangga oleh sendi 

sehingga mengurangi nyeri sendi dan memperbaiki fungsi sendi. 

1.1.3 Puskesmas 

a. Sebagai bahan informasi dan masukan untuk petugas kesehatan di 

Puskesmas Dinoyo Kota Malang, khususnya dalam penanganan masalah 

kesehatan lansia penderita osteoartritis. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai perawat terutama perawat 

gerontik di komunitas untuk mengembangkan ilmu keperawatan dalam 

hal manajemen terpadu mengenai penatalaksanaan nyeri osteoartritis, 

salah satunya dengan pengaturan berat badan pada lansia. 

1.1.4 Manfaat Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan bagi 

pengembangan teori bidang keperawatan gerontik di komunitas mengenai peran 

perawat sebagai petugas lapangan dalam pemberian asuhan keperawatan yang baik 

bagi lansia dengan masalah osteoartritis. 

 
1.5 Batasan Istilah Penelitian 

1. IMT (Indeks Massa Tubuh) 

 Indeks massa tubuh (IMT) adalah nilai yang diambil dari perhitungan antara 

berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) seseorang. IMT dipercayai dapat 

menjadi indikator atau mengambarkan kadar adipositas dalam tubuh 

seseorang. IMT tidak mengukur lemak tubuh secara langsung, tetapi 

penelitian menunjukkan bahwa IMT berkorelasi dengan pengukuran secara 

langsung lemak tubuh seperti underwater weighing dan dual energy x-ray 

absorbtiometry (Grummer-Strawn LM et al., 2002) 
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2. Osteoarthritis 

 Osteoartritis (OA) merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan 

dengan kerusakan kartilago sendi, dimana terjadi proses degradasi interaktif 

sendi yang kompleks, terdiri dari proses perbaikan pada kartilago, tulang dan 

sinovium diikuti komponen sekunder proses inflamasi. 

3. Sensasi Nyeri 

 Secara umum nyeri adalah suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun 

berat. Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi 

seseorang dan eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya 

(Tamsuri, 2007). Menurut International Association for Study of Pain (IASP), nyeri 

adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat 

terjadinya kerusakan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi 

terjadinya kerusakan. 

4. Lansia 

 Menurut WHO adalah mereka yang memiliki usia 45-59 tahun (midle age), 

Lanjut usia (elderly) 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) 75-90 tahun dan usia 

sangat tua (very old) di atas 90 tahun (Suhartini, 2011). 

5. Kelebihan berat badan adalah suatu kondisi dimana perbandingan berat 

badan dan tinggi badan melebihi standar yang ditentukan. Sedangkan obesitas 

adalah kondisi kelebihan lemak, baik di seluruh tubuh atau terlokalisasi pada 

bagian bagian tertentu. Obesitas merupakan peningkatan total lemak tubuh, 

yaitu apabila ditemukan kelebihan berat badan >20% pada pria dan >25% 

pada wanita karena lemak (Ganong W.F, 2003).  
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1.6 KeaslianPenelitian 

1. Maharani, Eka Pratiwi. 2007. (Jurnal Indonesia/skripsi Undip program 

pendidikan dokter) Menggunakan metode penelitian observasional dengan 

rancangan studi kasus control (case control study) dengan judul “ Faktor-Faktor 

Risiko Osteoartritis Lutut (Studi kasus di Rumah Sakit Dokter Kariadi 

Semarang)”. Jumlah responden sebanyak 130 sampel, dibagi  kelompok, yaitu 

65 kasus dan 65 kontrol. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan bahwa 

factor predisposisi (demografi, gaya hidup, metabolik) dan faktor presipitasi 

biomekanik sebagai faktor resiko OA lutut. Hasil penelitian menunjukkan 

faktor risiko OA lutut adalah obesitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

obesitas berat merupakan faktor resiko kejadian OA lutut, dengan nilai p = 0,046; 

OR adjusted = 2,51 dan 95% = Cl 1,22 – 5,26 yang berarti bahwa orang yang 

menderita oesitas berat akan beresiko terserang OA lutut sebesar 2,51 kali lipat 

dibandingkan orang yang tidak menderita obesitas berat. Hasil penelitian tersebut 

senada dengan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, dimana besar resiko 

obesitas untuk terserang OA lutut berkisar antara 5 – 12 kali.  

2. Wahyuningsih, Nur Aini Sri. 2009. (Jurnal Indonesia/skripsi Uns program 

pendidikan dokter) Menggunakan metode penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional dengan judul “ Hubungan Obesitas dengan 

Osteoartritis Lutut pada Lnasia di Kelurahan Puncangsawit Kecamatan 

Jebres Surakarta”. Jumlah responden sebanyak 60 sampel. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui hubungan obesitas terhadap osteoarthritis lutut. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hamper semua lanisa dengan IMT berlebih 

(obesitas) menderita osteoarthritis lutut. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

hamper semua lansia dengan IMT berlebih (obesitas) menderita osteoarthritis 
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lutut. Didapatkan X² hitung dengan (9,62) lebih besar dari X² table (5,991) 

dengan taraf signifikan α 0,05 dan derajat bebas (db) 2. Dan dari uji Odds ratio 

didapatkan hasil responden dengan IMT normal (OR = 1,5) memiliki resiko 

1,5 kali lebih besar untuk menerima osteoarthritis lutut dibandingkan dengan 

responden dengan IMT kurang. Dan responden dengan IMT lebih rendah 

(OR = 4,9) memiliki resiko 4,9 kali lebih besar untuk menderita osteoarthritis 

lutut dibandingkan responden dengan IMT normal. Berdasarkan perhitungan 

statistik, ternyata didapatkan hubungan yang bermakna antara obesitas 

dengan osteoarthritis lutut pada lansia di Kelurahan Puncangsawit Kecamatan 

Jebres Surakarta pada penelitian ini. 

3. Koentjoro, Sara Listyani. 2010. (Jurnal Indonesia/skripsi Undip program 

pendidikan dokter) Menggunakan metode penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional  dengan judul “ Hubungan antara Indeks Massa 

Tubuh dengan Derajat Osteoartritis Lutut menurut Kellgren dan Lawrance”. 

Jumlah responden sebanyak 28 pasien osteoarthritis lutut yang memenuhi 

kriteria eksklusi dan inklusi di SMF ilmu penyakit dalam (Poli Reumatik) dan 

instalsi rehabilitasi medic RS.. Tujuan penelitian ini untuk mencari hubungan 

antara kegemukan sebagai faktor resiko yang diwakili oleh indeks massa 

tubuh (IMT) dengan derajat osteoarthritis menurut Kellgren dan Lawrance. 

Hasil penelitian tidak terhadap hubungan yg bermakna antara indeks massa 

tubuh (IMT) dengan derajat osteoarthritis lutut menurut Kellgren dan 

Lawrance. Responden yang masuk dalam penelitian ini sebagian besar 

mempunyai Indeks Masa Tubuh (IMT) > 25,0 yaitu sejumlah 17 orang atau 

60,7%. Hal ini sesuai dengann penelitian Kun Salimah yang mengatakan 

bahwa seseorang dengan Body Mass Index > 22 (overweight) mempunyai resiko 
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terkena osteoarthritis lutut 2,083 kali lebih besar dari pada seseorang dengan 

Body Mass Index > 22. 

4. Rasyidi, Faradiana. 2012. (Jurnal Indonesia/skripsi UB program pendidikan 

dokter) Menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan 

cross sectional dengan judul “ Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan 

Derajat Nyeri pada Penderita Osteoartritis lutut”. Jumlah responden 

sebanyak 58 yang diambil secara purposive randomized sampling . Penelitian ini 

menggunakan uji korelasi Spearman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan indeks massa tubuh dengan derajat nyeri pada penderita 

osteoarthritis lutut yang diukur dengan visual analog scale (VAS) dan pain 

disability indeks (PDI). Dari hasil analisis untuk mengukur IMT dengan VAS 

dan PDI, didapatkan p value< 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang 

bermakna antara IMT dengan derajat nyeri pada penderita OA lutut yang 

diukur dengan VAS dan PDI. Untuk VAS dengan PDI, dari hasil analisis 

didapatkan p value < 0,05 juga yang berarti terdapat hubunga yang bermakna 

antara VAS da PDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

bermakna antara IMT dengan derajat nyeri pada penderita OA lutut yang 

diuku dengan VAS dan PDI yang dilihat dari hasil analisis uji korelasi 

Spearmen dan hasil observasi. 


