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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah kondisi baik dari fisik, sosial, jiwa, mental dan spiritual yang 

memberikan masyarakat hidup sejahtera baik secara ekonomi dan sosial. Menurut 

Undang-undang no. 36 pada tahun 2009 yaitu pemerintah bagian yang mengatur, 

melaksanakan, memimpin dan memperhatikan kegiatan keinginan dalam kesehatan yang 

adil dan mudah bagi masyarakat (Setiawan, 2009). 

Untuk mendukung undang-undang tersebut diperlukan informasi kesehatan, bahan-

bahan kesehatan, bagian administrasi, upaya dalam kesehatan, biaya, masyarakat yang ikul 

andil, ilmu pengetahuan, teknologi dan mendukung satu sama lain untuk mendapatkan 

derajat kesehatan yang sebaik-baiknya (Moeloek, 2016). 

Menurut organisasi kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 Kesehatan merupakan suatu 

kondisi dari tubuh baik fisik, sosial kesejahteraan maupun mental seseorang dan diri 

sendiri serta bukan tidak ada penyakit maupun kelemahan. Dapat meneyesuaikan diri dari 

dirinya sendiri dan orang lain dengan segala kekurangan maupun kelebihan. Mengenal, 

menilai dan memahami orang lain secara objektif (Paramita et al, 2016) 

 Sebanyak 151.400.000 orang  mengalami penyakit osteoarthritis dan menjadi 

peringkat ke 5 tentang years of life disability di Negara maju serta biasanya terjadi pada 

wanita, sedangkan di Negara berkembang menjadi peringkat ke 8 tentang years of 

disability. Berdasarkan WHO (World Health Organization) pada usia >70 tahun dan 

sebanyak 40% orang mengalami penyakit osteoarthritis, akan tetapi anak-anak muda juga 

dapat mengalami penyakit ini baik karena alasan obesitas maupun cedera (Widhiyanto et 

al, 2017). 



2 
 

Osteoarthritis di Indonesia dengan usia <40 ahun sebanyak 5%, usia 40-60 tahun 

sebanyak 30% dan usia >61 tahun sebanyak 65% (Dewi et all, 2017). Berdasarkan data 

Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) pada tahun 2013 yaitu pada usia ≥15 tahun di Jawa 

Timur angkanya sebesar 27% (Soenarto, 2010) sedangkan osteoarthritis di kota Malang  

sebesar 21,7% antara lain laiki-aki 6,2% dan wanita 15,5% dan rata-rata sering terjadi 

pada usia 49-60 tahun (Pratiwi, 2015). 

Osteoarthritis lutut merupakan penyakit degeneratif sendi di lutut karena pecahnya 

biokimia artikular tulang rawan di sendi sinovial sehingga kartilago atau tulang rawang 

terkikis dan bentuk tidak rata, membentuk tulang baru pada permukaan sendi (Suhendriyo, 

2014). Penyebab osteoarthritis antara lain pernah mengalami cedera atau trauma fisik 

terutama diarea lutut, usia, obesitas, pekerjaan dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya 

penyakit osteoarthritis (Ali, 2014). 

Faktor resiko terjadinya penurunan kekuatan otot antara lain usia dan jenis kelamin. 

Pada masa usia lanjut biasanya mengalami masalah fisiologi pada tubuh seseorang seperti 

nutrisi ke otot berkurang dan menyebabkan kekuatan otot menurun sedangkan jenis 

kelamin perempuan lebih mudah mengalami penurunan kekuatan otot dibandingkan laki-

laki karena serabut otot pada laki-laki lebih kuat bertahan dalam ketegangan maupun nyeri 

pada otot (Haryoko dan Juliastuti, 2016). 

Akibatnya seseorang sering merasakan nyeri saat melakukan aktivitas berat, tulang 

rawan sendi yang rapuh akan mengalami pengikisan sampai ke proximal tibia sehingga 

menyatu dengan femur. Berkurangnya cairan sinovial menyebabkan nyeri, spasme otot, 

lutut kaku <30 menit, krepitasi, oedem, otot lemah, sendi membesar, instabilitas sendi dan 

gangguan berjalan. Maka dari itu diperlukan tidakan fisioterapi untuk mengurangi tanda 

dan gejala tersebut (Haryoko dan Juiastuti, 2016). 
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Berdasarkan studi pendahuluan di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang terdapat 126 

pasien dengan penyakit osteoarthritis dan mengalami kelemahan otot quadriceps pada 

lansia sehingga kesulitan dalam berjalan tegak lurus lagi. Maka dari itu penulis 

melaksanakan penelitian pada bulan Mei-Juli 2018 untuk mengetahui tujuan dari skripsi 

ini yang berjudul Hubungan kekuatan otot quadriceps dengan tingkat nyeri pada lutut 

pasien oseoarthritis di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Umum 

Bagaimana hubungan kekuatan otot quadriceps dengan tingkat nyeri pada lutut pasien 

osteoarthritis di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang? 

2. Khusus 

a. Mengidentifikasi kemampuan kekuatan otot quadriceps dengan tingkat nyeri pada 

lutut pasien osteoarthritis di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang? 

b. Mengidentifikasi  tingkat nyeri pada lutut pasien osteoarthritis di RST Tk. II dr. 

Soepraoen Malang? 

c. Menganalisis hubungan kekuatan otot quadriceps dengan tingkat nyeri pada lutut 

pasien osteoarthritis di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara kekutan otot quadriceps dengan tingkat nyeri pada 

Lutut pasien osteoarthritis di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kekuatan otot quadriceps pada pasien osteoarthritis di RST Tk. II 

dr. Soepraoen Malang 

b. Mengidentifikasi tingkat nyeri pada pasien osteoarthritis di RST Tk. II dr. 

Soepraoen Malang 

c. Menganalisis Hubungan kekuatan otot quadriceps dengan tingkat nyeri pada lutut 

pasien osteoarthritis di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. RST Tk. II dr. Soepraoen Malang 

      Dapat dijadikan sumber gambaran tentang Hubungan kekuatan otot quadriceps 

dengan tingkat nyeri pada lutut pasien osteoarthritis di RST Tk. II dr. Soepraoen 

Malang. 

2. Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Malang 

      Dapat dijadikan bahan referensi bagi para mahasiswa jurusan kesehatan terutama 

pada jurusan Fisioterapi. 

3. Masyarakat 

      Menjadi pengenalan pada masyarakat mengenai definisi osteoarthritis dan bentuk 

pencegahan terjadinya penyakit tersebut. 
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4. Peneliti

      Membantu peneliti lainnya dalam menafsirkan penelitiannya dalam bidang ilmu 

kesehatan terutama penelitian tentang ilmu pengetahuan fisioterapi. 

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1. Keaslian penelitian 

Peneliti, Tahun Judul Metode Hasil 

Septa, Ikhsanuddin. 

2012 

Hubungan Intensitas 

nyeri dengan stres 

pasien osteoarthritis 

di RSUP H. Adam 

Malik Medan 

Desain deskriptif 

korelasi. Data diolah 

dengan uji korelasi 

Adanya hubungan 

dengan kekuatan 

sedang antara 

intensitas nyeri 

dengan stres pasien 

osteoarthritis. 

Elen, Muhammad, 

Bachtiar, Frans, 

Faridin. 2011 

Hubungan derajat 

nyeri berdasarkan 

visual analogue scale 

(VAS) dengan derajat 

radioogik berdasarkan 

Kellgren Lawrence 

Score pada foto 

konvensional lutut 

pasien osteoarthritis 

sendi lutut 

Desain analitik dan 

metode cross sectional 

. data diolah dengan 

uji korelasi spearman 

dan linier 

Adanya hubungan 

yang bermakna antara 

grading nyeri 

berdasarkan visual 

analogue scale (VAS) 

dengan grading 

radiologi berdasarkan 

Kellgren Lawrence 

Score pada foto 

konvensional lutut 

pasien osteoarthritis 

sendi lutut 

Aan, Thontowi, 

Rahayu. 2015. 

Analisis kekuatan 

m.Quadriceps

terhadap resiko

gangguan 

keseimbangan postural 

Desain observasional 

analitik cross 

sectional. Data diolah 

dengan uji korelasi 

spearman 

Ada hubungan yang 

signifikan antara 

kekuatan otot m. 

Quadriceps femoris 

dengan gangguan 

keseimbangan 

postural, dengan 

mengukur lamanya 

berdiri. Pada one 

legged stance test II 

didapatkan hasil 

sebesar 59,6% 


