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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas, seperti 

berjalan, berlari, menari dan lain-lain. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada 

manusia didukung adanya sistem gerak, yang merupakan hasil kerja sama yang serasi 

antar organ sistem gerak, seperti tulang, persendian, dan otot. Sistem gerak tersebut 

berkaitan erat dengan peranan persendian yang ada pada tubuh. Sebagaimana menurut 

Nurdiansyah (2008) mengatakan bahwa persendian memiliki kemampuan untuk 

memberikan gerakan dengan berbagai gaya yang tak terbatas. Sendi yang ada pada 

tubuh kita meliputi sendi bahu, sendi siku, sendi tangan, sendi pinggul, sendi lutut dan 

sendi di daerah kaki. 

Sendi lutut adalah bagian dari ekstremitas inferior yang menghubungkan 

tungkai atas (paha) dengan tungkai bawah (Lumongga, 2004). Sendi lutut ini 

mempunyai struktur yang paling kompleks di tubuh kita. Fungsi dari sendi lutut sebagai 

penyangga berat badan dan harus bisa terkunci dengan baik dalam posisinya sehingga 

kita bisa bediri tegak. Sendi lutut pada anggota gerak bawah dapat bergerak dengan 

bebas dalam batas tertentu. Kondisi yang mempengaruhi keterbatasan gerak pada sendi 

lutut meliputi nyeri sendi, kelemahan otot, lutut mengalami perubahan bentuk serta 

peradangan sendi atau yang sering disebut dengan osteoarthritis (OA) (Wahyu, 2016).  

Osteoarthritis adalah penyakit sendi degeneratif yang biasanya mengenai orang 

dewasa dan mempunyai ciri-ciri seperti nyeri serta ketidakmampuan bergerak. Penyakit 

ini menyebabkan nyeri, krepitasi, keterbatasan gerak sendi, ketidakmampuan bergerak, 

dan penurunan kekuatan otot (Boedi & Martono, 2006).  
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Osteoarthritis biasanya mengenai sendi penopang berat badan (weight bearing) 

misalnya pada panggul, lutut, vertebra, tetapi dapat juga mengenai bahu, sendi-sendi jari 

tangan, dan pergelangan kaki. Terjadinya osteoarthritis dipengaruhi oleh faktor-faktor 

resiko yaitu umur (proses penuaan), genetik, kegemukan, cedera sendi, pekerjaan, olah 

raga, anomali anatomi, penyakit metabolik, dan penyakit inflamasi sendi. Di Indonesia, 

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

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

15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita (Soeroso, 2006). 

Menurut Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI (Infodatin) 2016 

lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, berdasarkan 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Sejak tahun 2004 

- 2015 memperlihatkan adanya peningkatan Usia Harapan Hidup di Indonesia dari 68,6 

tahun menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 2030-2035 mencapai 72,2 tahun. 

Penatalaksanaan osteoarthritis berdasarkan atas sendi yang terkena dan berat 

ringannya osteoarthritis yang diderita terbagi menjadi 3 hal yaitu terapi farmakologis 

menggunakan obat-obatan AINS dan Chondroprotective Agent, terapi non-farmakologis 

dengan cara memberikan eduction, fisioterapi, penurunan berat badan dan yang terakhir 

terapi pembedahan diberikan apabila terapi farmakologis tidak berhasil (Soeroso, 2006). 

Peran fisioterapi (terapi non-farmakologis) sangat penting untuk membantu 

pasien dengan osteoarthritis lutut untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki stabilitas 

sendi lutut dengan meningkatkan kekuatan otot quadriceps. Penatalaksanaan fisioterapi 

pada penderita osteoarthritis sebenarnya sangat bervariasi pada setiap pasien, namun 

pada kasus ini peneliti menggunakan latihan isometrik Quadriceps dengan upaya 

menurunkan nyeri oleh karena faktor otot pada osteoarthritis lutut. Latihan penguatan 

Quadriceps banyak direkomendasikan untuk penderita osteoarthritis lutut yang 
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berdasarkan studi bahwa terjadi penurunan kekuatan otot pada pasien lutut osteoarthritis 

dibandingkan dengan orang yang tidak menderita osteoarthritis lutut (Kaur, 2005). 

Tetapi tidak hanya dengan terapi tunggal saja, ini harus di kombinasikan dengan 

penambahan alat yang dimiliki oleh fisioterpais yaitu infrared. 

Terapi infrared (IR) adalah gelombang elektromagnetik yang tak terlihat dan 

bagian yang terlihat hanya radiasi merah. Sasaran yang dituju adalah bagian tubuh yang 

dipanaskan. Metode pengobatan ini digunakan untuk berbagai penyakit. Efek terapeutik 

dari infrared adalah terdapat hiperemia lokal dan pemanasan yang baik dapat berdampak 

mengurangi ketegangan otot. Selanjutnya, infrared dapat berpengaruh untuk meredam 

rasa sakit (karena terjadi peningkatan sekresi endorfin), reaksi imunologi, percepatan 

metabolisme, dan juga meregulasi aktivitas sistem saraf otonom dalam mengendalikan 

ketegangan otot. (Putra, 2011) 

Studi terdahulu membuktikan bahwa infrared-radiation lebih efektif untuk 

mengurangi nyeri dibandingkan dengan air hangat. Prasath, Aroun (2014) melakukan 

sebuah riset yang membandingkan antara hot water dan infrared radiation yang 

mengukur penurunan nyeri pada 50 sampel, pasien osreoarthritis lutut. Riset tersebut 

membuktikan bahwa infrared-radiation lebih efektif untuk penurunan nyeri jika 

dibandingkan grup control. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 05 September 2017 

peneliti menemukan angka insiden osteoarthritis lutut selama tahun 2016 di Puskesmas 

Kendal Kerep Malang sebanyak 365 orang, dengan prevalensi 85 pasien laki-laki dan 

280 pasien perempuan yang keseluruhannya merupakan lansia. Penderita banyak yang 

mengeluhkan nyeri, kesulitan berjalan, kekakuan sendi. Prevalensi osteoarthritis lutut ini 

diperkirakan akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya faktor risiko utama 

osteoarthritis seperti obesitas dan meningkatnya usia harapan hidup. Osteoarthritis dapat 
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menyebabkan terjadinya disabilitas akibat timbulnya nyeri, inflamasi dan kekakuan 

sendi. 

Berdasarkan studi pendahuluan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Pengaruh kombinasi infrared dan latihan isometrik quadriceps terhadap penurunan 

nyeri pada lansia penderita osteoarthritis lutut di Posyandu Lansia Anggrek 2 Polehan 

Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi infrared dan latihan isometrik quadriceps 

terhadap penurunan nyeri pada lansia penderita osteoarthritis lutut di Posyandu Lansia 

Anggrek 2 Polehan Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi latihan isometrik quadriceps dan infrared 

terhadap penurunan nyeri pada lansia penderita Osteoarthritis lutut di Posyandu 

Lansia Anggrek 2 Polehan Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat nyeri sebelum pemberian Infrared dan latihan isometrik 

quadriceps. 

b. Mengidentifikasi tingkat nyeri sesudah pemberian Infrared dan latihan isometrik 

quadriceps. 

c. Menganalisa pengaruh kombinasi Infrared dan latihan isometrik quadriceps 

terhadap penurunan nyeri dengan membandingkan nyeri sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini merupakan sarana membuktikan kebenaran teori secara ilmiah 

dan mengaplikasikannya di lapangan klinis khususnya terhadap kasus osteoarthritis 

sendi lutut dengan pemberian kombinasi infrared dan latihan Isometrik Quadriceps 

terhadap penurunan nyeri. 

2. Bagi Fisioterapis 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pelayanan yang efektif khususnya 

pada osteoarthritis sendi lutut. 

3. Bagi Institusi Pelayanan 

Memberikan informasi dan gambaran tentang suatu metode terapi yang dapat 

mengurangi nyeri pada penderita osteoarthritis sendi lutut. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Prasath, Aroun (2014) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Prasath, Aroun pada tahun 2014 yaitu 

berjudul “A Comperative Study to Assess the Effectiveness of Infra-Red Radiation and 

Hot Water Formentation on Pain Among Patients with OA of Knee” instrument yang 

digunakan adalah VSAPS dan Behavioral changes to pain. Variabel bebas pada 

penelitian tersebut adalah Infra-Red Radiation dan Hot Water sedangkan variabel 

terikatnya adalah fomentation on pain. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan 

bahwa Infra-Red Radiation terbukti efektif untuk menurunkan nyeri kepada pasien 

OA lutut. 

2. Matthew, et al (2015) 

Penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan 

yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Prasath, Aroun (2014) adalah penerapan 
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Infrared-Radiation pada pasien osteoarthritis lutut, namun treatment tersebut 

menerapkan bersama dengan Hot water. Sedangkan penelitian yang akan saya 

lakukan yaitu dengan kombinasi Latihan Isometrik Quadriceps untuk melihat 

keefektifannya sebegai penurunan nyeri pada lansia dengan OA lutut Matthew, et al 

(2015) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Matthew, et al pada tahun 2015 yang 

berjudul “Effect of Continuous Short Wave Diarthermy and Infra Red Ray in 

Management of Symptomatic Knee Joint OA: A Comparative Study” dalam penelitian 

tersebut menggunakan instrumen NRS, BMI, PPI, ANOVA. Variable bebas pada 

penelitian tersebut adalah Short Diathermy Wave dan Infra Red Ray, sedangkan 

variable terikat adalah Management of Symptomatic Knee Joint OA. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah Continuous Short Wave Diarthermy dan Infra Red Ray 

terbukti efektif untuk mengurangi nyeri akan tetapi Continuous Short Wave 

Diarthermy lebih cepat berkurang. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan saya 

lakukan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Matthew, et al 2015 adalah peneliti 

menggukanan Continuous Short Wave Diarthermy sedangkan penelitian yang akan 

saya gunakan kombinasi Latihan Isometrik Quadriceps. 

3. Nejati, et al (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Matthew, et al pada tahun 2015 yang berjudul 

“The Effect of Exercise Therapy on Knee OA : A Randomized Clinical Study” dalam 

penelitian tersebut menggunakan instrumen NRS  dan KOOS. Variabel bebas pada 

penelitian tersebut adalah The Effect of Exercise Therapy on Knee OA sedangkan 

variabel terikat yaitu perubahan nyeri pasien dan status fungsional. Hasil dari 
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peenlitian tersebut penambahan latihan secara rutin dapat mengurangi rasa sakit 

terutama terapi kombinasi dapat digunakan pada penderita OA yang parah. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan saya 

lakukan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Nejati, et al 2015 adalah penelit 

menggunakan penggabungan latihan yang banyak sedangkan penelitian yang akan 

saya gunakan kombinasi Latihan Isometrik Quadriceps dan Infrared. 

4. Kaur dan Verma (2005) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kaur dan Verma pada tahun 2005 yang berjudul 

“Quadriceps Strength of Patients of OA Knee : Relationship to Pain and Disability” 

dalam penelitian tersebut menggunakan instrumen Back-Leg-Chest Dynamometer  

dan Goniometer. Variabel bebas pada penelitian tersebut adalah Quadriceps Strength 

sedangkan variabel terikat yaitu hubungan nyeri dan disabilitas. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah kekuatan Quadriceps nampaknya menjadi kontributor independen 

pada tingkat keparahan OA lutut dan tidak ada hubungan antara nyeri lutut dan 

disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan fungsional pada pasien OA lutut. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan saya 

lakukan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Kaur dan Verma 2005 adalah 

peneliti hubungan nyeri dan disabilitas sedangkan penelitian yang akan saya gunakan 

kombinasi IR. 

5. Hafez, et al (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Hafez, et al pada tahun 2013 yang berjudul 

“Treatment  of Knee  OA in Relations to Hamstring and Quadriceps Strength” dalam 

penelitian tersebut menggunakan instrumen WOMAC, NRS, dan Dynamometr. 

Variabel bebas pada penelitian tersebut adalah Hamstring and Quadriceps Strength 

sedangkan variabel terikat yaitu hubungan intensitas nyeri, kecepatan berjalan, 
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maksimum kekuatan Isometrik dan aktivitas sehari-hari. Hasil dari peenlitian tersebut 

adalah kekuatan Quadriceps dan Hamstring perbaikan yang di kedua otot tersebut. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan saya 

lakukan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Hafez, et al 2013 adalah peneliti 

membandingkan dengan otot hamstring dan mempunyai banyak variable bebas 

sedangkan yang akan saya lakukan menggunakan akombinasi infrared dan yang di 

teliti hanya penurunan nyeri saja. 


