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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lansia adalah seorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas senada 

dengan yang tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 

1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lansia merupakan kelompok umur 

pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. 

Berdasarkan data USA – beruau of the cencus, Indonesia di perkirakan akan 

mengalami pertambahan warga lansia terbesar di seluruh dunia antara tahun 

1990-2025, yakni sebesar 414%. 

Menurut BKKBN pada tahun 2014, Lansia akan mengalami perubahan 

yang bertahap pada dirinya. Perubahan yang terjadi pada setiap individu tidak 

selalu sama namun secara perlahan dan pasti seorang lansia akan mengalami 

penurunan kondisi psikis dan fisik. Semakin bertambahnya usia maka akan 

mengalami penurunan kapasitas fisiologi secara bertahap dalam berbagai sistem, 

seperti cardiovascular, neurophyschiatry, sistem kekebalan tubuh dan 

musculoskeletal (Mulatani & Verman, 2007). Memasuki masa tua berarti 

mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik. Sistem musculoskeletal 

lansia seiring berjalannya waktu maka akan mengalami, penyakit gout, rematik, 

nyeri sendi dan lumbago (Handono & Richard, 2013). Hampir 8% orang yang 

berusia 50 tahun ke atas mempunyai keluhan pada sendinya, pegal, linu dan 

terasa sangat nyeri (Nugroho, 2008). Beberapa kelainan akibat perubahan sendi 

yang banyak terjadi pada lansia antara lain; gout, arthritis rheumatoid, dan 

osteoarthritis.  
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Menurut Kalichman  (2008) Osteoarthritis adalah proses patologis dari 

berbagai gangguan yang dapat mengakibatkan  kerusakan  struktural  dan  

fungsional  sendi,  osteoarthritis terjadi karena  tidak  seimbangnya antara  

kerusakan  dan  perbaikan   pada jaringan  sendi. Osteoarthritis  adalah bentuk 

paling umum  dari  artritis atau radang sendi,  yang  akhirnya dapat 

menyebabkan  terjadinya  pengaruh besar  bagi kesehatan  individu  dan  

masyarakat  pada  populasi  lansia. Gejala  klinis  utama  yaitu  adanya  rasa  

sakit,  krepitasi, articular  stiffness, joint deformities,  articular instability, 

articular oedema, penurunan  range of motion (ROM),  keterbatasan  aktivitas  

fisik  dan  kelemahan  otot  (Mascarin  et  al,  2012). Osteoarthtitis dapat 

mengenai sendi lutut, tulang belakang, pinggul dan kaki.  Sendi yang paling 

sering mengalami osteoatrthis adalah lutut, sering di tandai dengan terjadinya 

degenerasi pada tulang rawan atau kartilago serta terbentuknya fibrosis pada 

tulang tersebut yang menyebabkan krepitasi sehingga pada akhirnya 

menimbulkan kekakuan sendi dan rasa sakit. 

Menurut  Mccurry  et  al  (2011)  dalam  Huang et al (2014)  mengatakan  

bahwa   osteoarthritis  merupakan  penyakit  yang umumnya terjadi pada lansia 

dan diderita oleh sekitar 50% orang berusia diatas 65 tahun. Di Indonesia, 

prevalensi dari osteoarthiritis  mencapai 5% padax usia < 40 tahun, pada usia 

40-60 tahun berjumlah 30%, dan 65% pada usia > 61 tahun. Knee osteoarthritis 

cukup  tinggi terjadi yaitu  mencapai  15,5%  pada  pria  dan  12,7%  pada  

wanita (Masyhurrosyidi et al, 2014). Ada banyak penyebab dari berkembangnya 

osteoarthritis termasuk kelebihan berat badan, usia, jenis kelamin, faktor 

hereditas, dan kerusakan sendi. Peningkatan kerja sendi dalam melakukan 

aktivitas sehari hari juga dapat memperparah osteoarthritis.selain hal itu,  faktor  
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resiko  dari  osteoarthtritis  pada  lutut  yaitu  osteoporosis,  pekerjaan,  kegiatan  

olahraga,  trauma  yang  terjadi sebelumnya,  kelemahan  otot,  proprioceptive  

deficit  dan  faktor  genetik . 

Gejala osteoarthritis  sering  menimbulkan  rasa  tidak  nyaman  seperti  

nyeri sendi, kekauan  sendi, bengkak dan kelemahan otot.  Osteoarthritis juga 

mengakibatkan terjadinya inflamasi karena berkurangnya cairan sinovial serta 

gerakan yang terus menerus pada sendi dan hal itulah yang menimbulakan rasa 

nyeri (Reid et al ,2014). Nyeri menurut IASP (International Association for the 

Study of Pain) adalah pengalaman emosional dan sensori yang tidak 

mengenakkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual dan potensional. 

Adanya nyeri pada lansia osteoarthritis merupakan hasil degeneratif yang 

menunjukan implikasi dari inflamasi nyeri radang sendi (Schaible, 2009). Nyeri 

osteoarthritis selalu terlokalisir pada bagian sendi yang terkena contohnya 

osteoarthritis pada hip menyebabkan nyeri di daerah panggul. Nyeri pada 

osteoarthritis diartikan sebagai keadaan sensori yang tidak menyenangkan dan 

peristiwa emosional yang berhubungan dengan keadaan sebenarnya atau 

kerusakan potensial jaringan, secara umum nyeri digambarkan sebagai sinyal 

karena adanya kerusakan pada tubuh (dalam hal ini pada bagian yang terkena 

osteoarthtitis) (Enohumah & Imarengiaye, 2008). 

Pendekatan pada Osteoarthritis dapat melalui dua cara yaitu  farmakologi 

dan  non-farmakologi  (Merashly  &  Uthman,  2012). Dalam ranah seorang 

fisioterapi, maka penanganan yang dilakukan adalah non-farmakologi melalui  

exercise  seperti  aerobic  exercise, knee strengthening dan weight reduction,  

transcutaneus  electricalx nervex stimulation (TENS),  akupuntur,  tai chi,  

retrowalking  (Merashly & Uthman, 2012). Selain itu, berdasarkan penelitian 
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oleh Kwangsub Lee et al (2015) bahwa modalitas kinesio taping juga bisa 

memberikan efek untuk menurunkan nyeri dari Osteoathritis, selain nyeri juga 

efektif untuk meningkatkan kemampuan aktifitas sehari-hari dan meningkatkan 

Lingkup gerak sendi. Menurut Yulianti (2013) kinesio taping adalah pita khusus 

yang elastis, tipis dan dapat ditarik hingga 120%-140% dari panjang aslinya, 

sehingga cukup saja dikatakan elastis dibanding dengan taping yang 

konvensional, dari elastis tersebut yang diharapkan adanya wrinkle yang terjadi 

pada kulit. Tujuan dari penatalaksanaan pada pasien osteoarthritis adalah 

mengurangi nyeri dan menjaga atau meningkatkan fungsional. Selain nyeri yang 

dirasakan di lutut, nyeri juga cenderung akan dirasakan didaerah otot paha depan 

karena mengalami kompensasi nyeri yang dirasakan terus-menerus dan 

berlangsung lama akhirnya menyebabkan spasme atau tegang otot. Berdasarkan 

Bajaj et al (2001) mengatakan bahwa ada hubungan antara osteoarthritis dengan 

kejadian myofascial pain syndrome pada otot-otot daerah lutut.  

Keadaan permasalahan pada otot-otot yang spasme dapat terjadi selain 

karena kompensasi nyeri lokal, namun juga dapat terjadi akibat kerja yang tidak 

sesuai dengan biomekanik tubuh dan berulang-ulang, sejalan dengan pernyataan 

Maruli, Sutjana & Indrayani (2014) bahwa penyebab myofascial pain terjadi 

adalah cedera yang berulang (repetitive injury). Modalitas yang dapat diberikan 

untuk keadaan tersebut yaitu seperti stretching, compresi ischemic, 

musclexenergy technique, akupuntur, spray streching,xdan myofascial release 

(Gazbare, Palekar & Rathi, 2014). Menurut Nitsure & Welling (2014) myofasial 

release merupakan bentuk terapi jaringan lunak yang dimaksudkan untuk 

mengurangi nyeri dan meningkatkan mobilitas pada pasien yang menderita sakit 

kronis, dengan menerapkan tekanan dan pemberian micro streching untuk 
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pembebasan atau perlengketan fascia. Myofascial release juga diyakini dapat 

mengembalikan panjang dari sarkomer, selain itu adanya tekanan juga dapat 

menurunkan sensitivitas nyeri, myofascial release umumnya melibatkan tekanan 

lambat yang berkelanjutan diterapkan untuk jaringan fascia (Ajimsha, 2011). 

Berdasarkan permasalahan di atas dan hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan pada tanggal 25 November 2017, jumlah penderita Osteoarthritis di 

Kota Malang  daerah  Kendal  Kerep  tahun  2015  yaitu  laki-laki  berjumlah  85  

orang  dan perempuan berjumlah 280 orang. sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti mengenai “Efektivitas kombinasi myofascial release dengan kinesio 

taping untuk penurunan nyeri pada lansia resiko knee Osteoarthritis di 

Puskesmas Kendal Kerep Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana pengaruh penggunaan kinesio taping untuk penurunan nyeri 

lansia dengan knee ostheoarthritis ? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan kinesio taping dan myofacsial release 

untuk penurunan nyeri lansia dengan knee ostheoarthritis ? 

3. Bagaimana perbandingan efektifitas penggunaan kinesio taping dan 

penggunaan kinesio taping dengan myofascial release untuk penurunan 

nyeri lansia lansia dengan knee ostheoarthritis? 

C. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektivitas kombinasi myofascial release  dengan 

kinesio taping untuk penurunan nyeri pada knee osteoarthritis di puskesmas 

kendal kerep kota malang. 
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D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi nyeri pada lansia dengan knee osteoarthritis sebelum dan 

setelah intervensi kinesio taping. 

2. Mengidentifikasi nyeri pada lansia dengan knee osteoarthritis sebelum dan 

setelah intervensi kinesio taping dan myofascial release 

3. Membandingkan selisih nyeri dari intervensi kinesio taping saja dengan 

intervensi kinesio taping dan myofascial release untuk mengetahui hasil 

yang didapat. 

4. Menganalisa hasil tersebut untuk mengetahui efektivitas kombinasi 

myofascial release dengan kinesio taping untuk penurunan nyeri pada knee 

osteoarthritis. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan lebih bagi peneliti 

mengenai bagaimana efektivitas kombinasi myofascial release dengan 

kinesio taping untuk penurunan nyeri pada knee osteoarthritis di Puskesmas 

Kendal Kerep Kota Malang. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan dampak yang baik untuk lansia 

karena lansia dapat mengetahui bahwa kinesio taping dan myofascial 

release juga menjadi salah satu pengobatan non farmakologi knee 

osteoarthritis dan dapat memberikan hasil yang positif. 

3. Bagi akademis seperti mahasiswa/mahasiswi, dapat mengaplikasikan ilmu 

yang telah di pelajari selama perkuliahan dan hasil penelitian ini dapat 

menjadi acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas 

kombinasi myofascial release  dengan kinesio taping untuk penurunan nyeri 

lansia dengan knee osteoarthritis. 
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F. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kwansub Lee et al (2015) di orthopedic 

hospital in Daegu dengan Judul “The effects of kinesiology taping therapy 

on degenerative knee arthritis patients’ pain, function, and joint range of 

motion”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas kinesio taping 

terapi untuk keadaaan degeneratif lutut atrithis untuk nyeri, fungsi dan 

Lingkup gerak sendi yang dilakukan terhadap 30 pasien dengan degeneratif 

lutut atrithis dibagi menjadi dua kelompok, kelompok satu berjumlah 15 

orang diberikan conservative treatment (hot pack) dan kelompok dua 

berjumlah 15 orang mendapat intervensi kinesio taping. Namun pada 

penelitian ini kinesio taping diberikan satu-satunya intervensi, sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan yaitu menjadi dua kelompok, dengan 

kombinasi myofascial release. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cho H-y et al (2015) di klinik lokal di seoul 

Korea Selatan dengan judul “Kinesio taping Improves Pain, Range of 

Motion, and Propioception in Older Patients with Knee Osteoarthritis”. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas kinesio taping untuk nyeri, 

Lingkup gerak sendi dan Propioseptive yang dilakukan terhadap 60 

volunteer dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama mendapat 

intervensi kinesio taping berjumlah 30 orang dan kelompok dua mendapat 

intervensi plasebo kinesio taping berjumlah 30 orang. Namun pada 

penelitian ini kinesio taping diberikan satu-satunya intervensi, sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan yaitu menjadi dua kelompok, dengan 

kombinasi myofascial release. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Paola Castrogiovanni et al (2016) dilakukan 

di Poliklinik G.B Morgagni dengan judul “The Effects of Exercise and 

Kinesio Tape on Physical Limitations in Patients with Knee Osteoarthritis”. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas kinesio taping dengan 

kombinasi moderate adapted exercise pada fungsional pasien knee 

ostheoarthritis. Responden berjumlah 66 orang dengan diagnosa knee 

ostheoarthritis dan akhirnya sisa 57 pasien karena 9 keluar, secara random 

dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok satu mendapat intervensi 

exercise, kelompok dua mendapat exercise kinesio taping dengan tarikan 

(untuk stabilisasi) dan kelompok tiga mendapat intervensi exercise dan 

kinesio taping dengan tanpa tarikan (untuk drainage). Namun pada 

penelitian ini kinesio taping diberikan dengan kombinasi exercise untuk 

melihat efektifitas terhadap kemampuan fungsional pasien penderita 

osteoatrhritis Lutut. Sedangkan dalam penelitian saya akan ada kombinasi 

kinesio taping dengan myofascial release. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rabbar et al (2013) di 

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, 

Tabriz University of Medical Sciences dengan judul “Therapeutic efficacy of 

myofacial trigger point therapy in patiens with bilateral knee 

osteoatrhritis”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektiftas myofacial 

triger point therapy pada osteoatrhritis lutut. Responden berjumalh 60 

orang dengan bilateral osteoatrhritis lutut, dibagi kemudian menjadi dua 

kelompok, kelompok pertama mendapat konvensional terapi (TENS, US 

dan Hot pack) sedangkan kelompok kedua mendapat kombinasi myofacial 

release. Medapatkan 16 kali treatment dalam penelitian kali ini. Namun 
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penelitian ini myofacial release diberikan dengan kombinasi konvensional 

terapi, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu kombinasi antara 

kinesio taping dengan myofacial release. 

5. Penelitian dilakukan oleh Ebtessam fawzy Gomaaa dan Lilian Albert Zaky

(2015) di Department of Physical Therapy for Musculoskeletal Disorders

and their Surgery, Faculty of Physical Therapy, Cairo University dengan

judul “Effect Of Iliotibial Band Myofascial Release On Flexibility And

Patellar Alignment In Patients With Knee Osteoarthritis” jumlah responden

yaitu menjadi 40 orang. Sampel dibagi ke dalam 2 kelompok, kelompok A

(control) yakni yang diberikan program latihan pada Knee Osteoarthritis

(KOA) dan kelompok B (experimental) yang diberi teknik Myofascial

Release on Flexibility (MRF) pada Iliotibal Band (ITB). Namun ditengah

perjalanan penelitian sampel kelompok A menjadi 17 dan Kelompok B

menjadi 19 karena bebrapa alasan mereka di drop out. Namun pada

penelitian ini myofacial release dibandingkan dengan latihan knee

osteoatritis,   sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu kombinasi

antara kinesio taping dengan myofascial release.




