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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia

1. Definisi  Lansia

Lansia  adalah  seseorang  yang  berusia  65  tahun  atau  bahkan  lebih 

tua, namun  timbulnya  masalah  kesehatan  pada  lansia  dapat  terjadi  di 

awal  usia  50  tahun  atau  di  usia  40  tahun  (Multani  &  Verma, 2007). 

Seiring  bertambahnya  usia  seseorang  lansia  akan  mengalami  penurunan 

dari  kapasitas  fisiologis  secara  bertahap  dalam  berbagai  sistem, seperti 

muskuloskeletal, kardiovaskuler, neurophyschiatry  dan  sistem  kekebalan 

tubuh  (Liang  &  Lin, 2014). Lanjut  usia  adalah  kelompok  orang  yang 

sedang  mengalami  suatu  proses  perubahan  yang  bertahap  dalam  jangka 

waktu  beberapa  decade. Lanjut  usia  merupakan  tahap  perkembangan 

normal  yang  akan  dialami  oleh  setiap  individu  yang  mencapai  usia 

lanjut  dan  merupakan  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindari 

(Notoatmojo, 2007). 

2. Klasifikasi  Lansia

a. Menurut  maryam  (2008), lima  klasifikasi  pada  lansia  antara  lain  :

1) Pra  lansia  adalah  seseorang  yang  berusia  45-59  tahun

2) Lansia  adalah  seseorang  yang  berusia  60  tahun  atau  lebih

3) Lansia  resiko  tinggi  adalah  seseorang  yang  berusia  70  tahun

atau  lebih  /  seseorang  yang  berusia  60  tahun  atau  lebih

dengan  masalah  kesehatan
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4) Lansia  potensial  adalah  lansia  yang  masih  mampu  melakukan  

pekerjaan  dan  kegiatan  yang  masih  dapat  menghasilkan  

barang  atau  jasa 

5) Lansia  tidak  potensial  adalah  lansia  yang  tidak  berdaya  

mencari  nafkah, sehingga  hidupnya  bergantung  pada  bantuan  

orang  lain 

b. Berrdasarkan  usia  lansia  diklasifikasikan  menjadi  3  yaitu  (Multani  

&  Verman, 2007)  : 

1) Young  old  adalah  kelompok  yang  terdiri  dari  lansia  yang  

berusia  antara  65  dan  75  tahun, dimana  mereka  memiliki  

tingkat  minumum  dari  kecacatan. 

2) Middle  old  adalah  kelompok  yang  terdiri  dari  lansia  75  tahun  

dan  85  tahun, pada  kelompok  ini  lansia  rentan  terserang  

penyakit  kronis. Terapi  fisik  harus  dilakukan  untuk  menangani  

masalah-masalah  seperti  osteoporosis, neuropati  diabetes, jatuh  

dan  lain-lain. 

3) Old  old  adalah  kelompok  yang  terdiri  dari  lansia  yang  berusia  

lebih  dari  85  tahun, pada  kelompok  usia  ini  terapi  fisik  harus  

berkonsentrasi  pada  pencapaian  kenyaman  dari  lansia, misalnya  

gerakan  pasif, termasuk  posisi  tempat  tidur  atau  kursi, 

kehangatan, perhatian  dan  kontak  mata  memiliki  arti  yang  besar  

dan  penting  bagi  kebahagiaan  lansia. 

3. Fisiologi  Lansia 

Seseorang  akan  mengalami  proses  penurunan  fisiologis  setelah  

berusia  35  tahun, namun  penurunan  kapasitas  fisiologis  yang  terjadi  
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bervariasi  antara  individu  satu  dengan  individu  yang  lainnya  (Liang  &  

Lin, 2014). Kekuatan  otot  yang  berkurang  ini  sering  dikaitkan  dengan  

massa  otot  yang  juga  berkurang, massa  otot  yang  berkurang  dapat  

mengakibatkan  aktivitas  dari  seseorang  terhambat  (Concannon, et  al, 

2012). Tidak  hanya  pada  otot, lansia  juga  mengalami  penurunan  pada  

kepadatan  tulang  sehingga  rentan  terjadinya  osteoporosis, terutama  pada  

wanita  ketika  memasuki  masa  menopause  (Multani  &  Verman, 2007).    

4. Karekteristik  Lansia 

Lansia  memiliki  karakteristik  sebagai  berikut  :  berusia  lebih  dari  

60  tahun, kebutuhan  dan  masalah  yang  bervariasi  dari  rentang  sehat  

sampai  sakit, dari  kebutuhan  biopsikososial  sampai  spiritual, serta  dari  

kondisi  adaptif  hingga  kondisi  maladaptive, lingkungan  tempat  tinggal  

bervariasi  (Maryam, 2008). Menurut  Maryam  (2008), beberapa  tipe  

lansia  bergantung  pada  karakter, pengalaman  hidup, lingkungan, kondisi  

fisik, mental, sosial  dan  ekonominya. Tipe  tersebut  dijabarkan  sebagai  

berikut  :   

a. Tipe  Arif  Bijaksana 

Kaya  dengan  hikmah, pengalaman  menyesuaikan  diri  dengan  

perubahan  zaman, mempunyai  kesibukan, bersikap  ramah, rendah  

hati, sederhana, dermawan, memenuhi  undangan  dan  menjadi  

panutan. 

b. Tipe  Mandiri 

Mengganti  kegiatan  yang  hilang  dengan  yang  baru  dan  selektif  

dalam  mencari  pekerjaan, bergaul  dengan  teman  dan  memenuhi  

undangan. 
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c. Tipe  Tidak  Puas 

Konflik  lahir  batin  menentang  proses  penuaan  sehingga  menjadi  

pemarah, tidak  sabar, mudah  tersinggung, pengkritik  dan  banyak  

menuntut. 

d. Tipe  Pasrah 

Menerima  dan  menunggu  nasib  baik,  mengikuti  kegiatan  agama  

dan  melakukan  pekerjaan  apa  saja. 

e. Tipe  Bingung  

Kaget, kehilangan  kepribadian, mengasingkan  diri, minder, menyesal, 

pasif  dan  acuh  tak  acuh. 

B. Osteoarthritis 

1. Definisi  Osteoarthritis 

Osteoarthritis adalah  penyakit  degeneratif  sendi  sinovial  yang  

ditandai  dengan  chondropathy  dan  sekaligus  proliferasi  tulang  baru  

dengan  renovasi  kontur  sendi  (Deepti  &  Deepali, 2016). Penyakit  ini  

ditandai  dengan  kerusakan  dan  hilangnya  kartilago  artikular  yang  

berakibat  pada  pembentukan  osteofit,  rasa  sakit, pergerakan  yang  

terbatas, deformitas  dan  ketidakmampuan. Inflamasi dapat  terjadi  atau  

tidak  pada  sendi  yang  dipengaruhi  (Elin  et  al, 2008). Osteoarthritis  

merupakan  penyakit  kronis  multifaktorial  yang  ditandai  dengan  

degenerasi  progresif  pada  sendi  dengan  disertai  oleh  sclerosis  

subchondral  tulang  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  pembentukan  

dari  kista  tulang  dan  osteofit  marginal, sendi  yang  biasanya  terkena  

osteoarthritis  yaitu  pada  knee, hip, hands  dan  spine, namun  paling  

sering  terjadi  pada  knee  joint  (Elshazly, et  all, 2013). 
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2. Epidemiologi  Osteoarthritis 

Insiden  dan  prevalensi  osteoarthritis  bervariasi  pada  masing-

masing  negara, tetapi  data  pada  berbagai  negara  menunjukkan  bahwa  

arthritis  jenis  ini  adalah  arthritis  yang  paling  banyak  ditemui, terutama  

pada  kelompok  usia  dewasa  dan  lanjut  usia. Prevalensinya  akan  

meningkat  sesuai  pertambahan  usia  (Bethesda, 2013). Pada  data  

radiografi  menunjukkan  bahwa  osteoarthritis  terjadi  pada  sebagian  usia  

diatas  65  tahun  (Hansen  &  Illiot, 2005). Studi  epidemiologi  

menunjukkan  bahwa  osteoarthritis  mempengaruhi  10-15%  dari  populasi  

dunia,  dengan  kejadian  60%  pada  pria  dan  70%  pada  wanita  pada  

usia  lebih  dari  65  tahun  (Yadav  &  Shashidharan, 2016). 

3. Anatomi dan Biomekanik Lutut 

a. Sendi  

Persendian atau artikulasio merupakan suatu hubungan antara dua 

buah tulang atau lebih yang dihubungkan melalui pembungkus jaringan 

ikat pada bagian luar dan pada bagian dalam terdapat rongga sendi 

dengan permukaan tulang yang dilapisi dengan tulang rawan ( Fitriani, 

2004) . Sendi lutut dibentuk oleh artikulasi distal tulang femur dan ujung 

proxsimal tulang tibia dan meniscus.Sendi lutut termasuk sendi engsel, 

dimana ada dua pergerakan condylus femoris diatas condylus 

tibiae.Gerakan yang dapat dilakukan adalah fleksi, ekstensi dan sedikit 

rotatio. Persendian lutut termasuk jenis sendi synovial ( synovial joint), 

dimana sendi ini mempunyai cairan sinovial yang berfungsi untuk 

membantu pergerakan antara dua buah tulang agar lebih leluasa dalam 

bergerak. Secara anatomis persendian pada lutut lebih kompleks daripada 
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jenis sendi fibrosus dan sendi cartilaginosa. Semmua jenis komponen  

yang membantu pergerakan sendi , kecuali tulang rawan sendi yang 

diketahui memperoleh nutrisi dari cairan sinovium yangjuga berfungsi 

sebagai pelumas ( Suriani & Lesmana 2013). 

Gambar 2.1 Anatomi Knee Joint Kanan dari sisi Lateral 
viedan Medial view (Nucleus Medical Art, 2007) 

b. Tulang  

Sendi lutut kompleks terdiri dari sendi tibiofemoral, patelofemoral 

dan sendi proksimal tibiofibular yang dimana sendi sendi tersebut 

dibentuk oleh beberapa tulang femur, tibia, patella, dan fibulla. 

1) Tulang Femur  

Tulang femur ( tulang paha ) merupakan tulang pipa 

terpanjang dan terbesar yang berhubungan dengan acetabulum 

membentuk kepala sendi yang disebut dengan caput femoris. 

Sebelah atas dan bawah dari collum femoris ( leher paha) terdapat 

taju yang disebut trcokhanter mayor dan trokhanter minor. Bagian 

bagian dari tulang femur yaitu : 

a) Ujung atas ( proksimal) tulang femr memiliki kepala yang 

membulat untuk berartikulasi dengan acetabulum, permukaan 
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lembut dari bagian kepala mengalami depresi, fovea kapitis 

tempat untuk perlekatan ligamen yang menjaga kepala tulang 

femur agar tetap pada tempatnya dan membawa pembuluh darah. 

Tulang femur tidak berada pada garis vertikal tubuh, dimana 

batang tulang paha dapat bergerak bebas tampa terhalang dengan 

pelvis. 

b) Bagian kepala yang tirus adalah leher yang tebal yang bentuknya 

terus memanjang seperti batang, garis inter trochanter pada 

permukaan anterior dan krista inter trochanter di permukaan 

posterior tulang membatasi bagian leher dan batang. 

c) Ujung atas batang memiliki dua processus yang menonjol, 

trochanter besar dan trochanter kecil, bagian permukaannya 

sangat halus dan memiliki satu tanda yaitu linea aspera yang 

lekuk kasar tempat untuk perlengkatan beberapa otot 

d) Ujung bawah batang melebar kedalam kondilus medial dan 

kondilus lateral. Pada permukaan posterior ada dua kondilus besar 

yang disebut dengan fossa intercondilar yang terletak diantara 

keduanya. Area triangular diatas fossa intercondilar biasa disebut 

dnegan permukaan popliteal. Pada permukaan anterior, 

epicondilus medial dan epicondilus lateral berada diatas dua 

condilus besar. Permukaan artikular yang halus diantara kedua 

condilus adalah permukaan patellar, berbentuk konkaf (Pearce, 

2008).  



18 
 

 

 

Gambar 2.2 Tulang Femur sebelah kanan (Anonim, 2010) 

2) Tulang Tibia 

Tulang tibia merupakan kerangka yang utama dari tungkai 

bawah dan terletak pada medial dari fibula.Tibia merupakan tulang 

tungkai bawah yang letaknya lebih medial dibanding dengan fibula. 

Di bagian proksimal, tibia memiliki condyle medial dan lateral di 

mana keduanya merupakan facies untuk artikulasi dengan condyle 

femur. Terdapat juga facies untuk berartikulasi dengan kepala fibula 

di sisi lateral.Selain itu, tibia memiliki tuberositas untuk perlekatan 

ligamen.Di daerah distal tibia membentuk artikulasi dengan tulang-

tulang tarsal dan malleolus medial. 
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Gambar 2.3 Tulang Tibia (Anonim, 2010) 

3) Tulang fibula  

 Tulang tungkai bawah yang terletak disebelah lateral dan 

bentuknya lebih kecil.tulang fibula panjang, sangat kurus dan 

korpusnya bervariasi oleh cetakan yang bervariasi dari kekuatan 

otot-otot yang melekat pada tulang fibula. Bagian ujung bawah 

tulang fibula disebut dengan malleolus lateralis yang kira kira 0,5 cm 

disebelah bawah medialis dan letaknya lebih posterior. Sisinya datar 

dan mempunyai permukaan anterior dan posterior yang sempit dan 

permukaannya medialis dan lateralis lebih lebar.Permukaan 

anteriornya tempat melekatnya ligamentum talofibularis anterior 

yang permukaan lateralisnya terletak subkutan dan berbentuk 

menonjol berlubang.fosa malleolus terletak disebelah belakang 

permukaan sendi yang mempunyai banyak foramen vaskularis 

dibagian atasnya, bagian inferior malleous mempunyai apek yang 
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menjorok kebawah.Pada anterior dari apek terdapat sebuah insura 

yang merupakan tempat melekatnya ligamentum kalkaneofibularis. 

4) Tulang Patella 

 Patella merupakan tulang sesamoid terbesar yang ada di tubuh, 

menduduki femoral trochlea.Bentuknya yang oval asimetris dengan 

puncaknya mengarah ke distal.Serat tendon quadriceps menyelimuti 

bagian anterior dari patella dan bersatu dengan patellar ligament 

pada bagian distal.Artikulasi yang dibentuk oleh patella dan femoral 

trochlea membentuk kompartemen patellofemoral. 

 

Gambar 2.4 Tulang Patella (Anonim, 2010) 

c. Ligament 

Ligament bersifat extensibility dan tensile strength yangberfungsi 

sebagai pembatas gerakan dan stabilisator. Lutut mempunyai beberapa 

ligament diantaranya : 

1. Ligament  cruciatum anterior yang berfungsi untuk menahan 

hiperekstensi dan menahan bergesernya tibia ke arah depan. 

2. Ligamentcruciatum posterior yang berjalan dari lateral kondilus 

medialis femoris menuju fossa intercondyloidea tibia, berperan 

menahan bergesernya tibia ke arah belakang. 

3. Ligamentkolateral fibular yang berjalan dari epicondylus lateralis ke 

capitulum fibula yang berfungsi menahan gerakan varus. 
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4. Ligamentkolateral tibia berjalan dari epycondylus medialis ke 

permukaan medial tibia, dimana berfungsi menahan gerakan valgus, 

namun secara bersamaan fungsi-fungsi ligamentkolateral menahan 

bergesernya tibia ke depan pada posisi lutut 90°. 

5. Ligamentpopliteum obliqum yang berasal dari condylus lateralis 

femur menuju ke insertio musculus semi membranosus, melekat 

pada fascia musculus popliteum. 

6. Ligamenttransversum genu membentang pada permukaan anterior 

meniscus medialis dan lateralis ( Anwar, 2012). 

 

Gambar2.5  Ligament pembentuk sendi (Anonim, 2013). 

d. Kapsul 

Kapsul sendi lutut termasuk jaringan fibrosus yang bersifat  

avaskular apabila  cedera, sulit untuk proses penyembuhan. Kapsul sendi 

lutut terdiri dari dua lapisan yaitu : 

1. Tratum fibrosum yang merupakan lapisan luar dari kapsul sendi dan 

berperan sebagai penutup atau selubung, 
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2. Stratum sinovium yang bersatu dengan bursa suprapatelaris. Stratum 

sinovium ini merupakan lapisan dalam yang berfungsi memproduksi 

cairan sinovium untuk melicinkan permukaan sendi lutut. 

e. Bursa  

Bursa merupakan kantong yang berisi cairan yang dimana 

fungsinya untuk memudahkan terjadinya gesekan dan gerakan pada 

sendi.Memiliki dinding yang tipis dan dibatasi oleh membran sinovium. 

Ada beberapa bursa yang terdapat pada sendi lutut antara lain bursa 

popliteus, bursa suprapatelaris, bursa infrapatelaris, bursa subcutanea 

prepatelaris dan bursa subpatelaris (Anwar, 2012).  

1) Bursa Anterior  

a) Bursa Supra Patellaris  

Terlatak dibawah muscullus quardriceps femoralis dan 

berhubungan erat dengan rongga sendi. 

b) Bursa Prepatellaris 

Terletak pada jaringan subcutan diantara kulit dan bagian depan 

belahan bawah patella dan bagian ligamentum patella. 

c) Bursa Infrapatellaris Superficialis  

Terletak pada jaringan subcutan diantara kulit dan bagian depan 

belahan bawah ligamentum patella. 

d) Bursa Infrapatellaris Profunda 

Terletak pada permukaan posterior daei ligamen patella dan 

permukaan anterior tibiae, yang mana bursa ini terpisah dari 

cavum sendi melalui jaringan lemak dan adanya hubungan antara 

keduanya jarang terjadi. 
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2) Bursa Posterior 

a) Recessus Subpopliteus  

Ditemukan bergubungan dengan tendon muscullus popliteus dan 

berhubungan dengan rongga sendi. 

b) Bursa Muscullus Semimembranosus 

Ditemukan berhubungan dengan insertio muscullus 

semimembranosus yang sering berhubungan dengan rongga 

sendi. 

c) Ada 4 bursa lainnya yang ditemukan berhubungan yaitu, tendon 

insertio muscullus biceps femoris, tendon muscullus sartorius, 

muscullus gracilis dan musculuus semetendinosus berjalan ke 

insertuo tibia, dibawah caput lateral origo muscullus 

gastrocneminus, dan dibawah caput medial origo muscullus 

gastrocneminus 

f. Otot  

Gerakan yang yang biasanya dilakukan oleh lutut adalah fleksi-

ekstensi dan rotation.Yang dimana gerakan ekstensi dilakukan oleh otot 

quardricep yang terdiri dari empat bagian dimana memiliki bgian masing 

masing dan bernama sendiri-sendiri yaitu rectus femoris, vastus lateralis, 

vastus medialis dan vastus intermedius.Lingkup gerak ekstensi lutut 5-

10° hiperekstesi 0°. Otot hamstring merupakan tipe otot I (tonik) atau 

otot postural yang berfungsi untuk melakukan gerakan fleksi hip, 

ekstensi knee,serta membantu gerakan eksternal dan internal rotasi hip. 

Otot hamstring sendiri merupakan suatu kelompok grup yang terdiri dari 

beberapa otot lateral yaitu otot bisep femoris bagian medial otot 
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semitendinosus dan otot semimembranosus yang secara keseluruhan 

berada di posterior tungkai atas (Yuniati 2011).  

 

Gambar2.6Otot Hamstring (Peter et al, 2001) 

Gerakan fleksi pada lutut terjadi dikarenakan adanya kontraksi dari 

otot hamsting yang terdiri dari otot semimembranosus, otot 

semitendinosusu, dan otot biceps femoris, otot garcilis, otot sartorius, 

otot popliteus, dan otot gastrocminumus.Rotasi mediasi terjadi karena 

adanya kontraksi otot rotator medialis yang terdiri dari otot 

semimembranosus, otot semitensinesus, otot gracilis, otot sartorius 

dan otot popliteus. Gerakan rotasi lateralis dilakukan oleh otot biceps 

femoris, merupakan satu-satunya rotatur lateralis paha dan 

mengimbangi semua otot yang bekerja sebagai rotator medialis bila 

tungkai tidak mengompang beban ia akan mendapatkan bantuan dari 

oto tensor facia latae. Dungsi dari fleksi lutut, ekstensi hip maupun 

gerakan eksternal dan internal rotasi hip menggunakan beban tubuh, 

beban yang dihasilkan sangat besar seperti gerakan jumping, 

melompat, berjalan, berlari, mengangkat, mendorong dan menarik 

(Natalia, 2008). 
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g. Cartilago  

Cartilago merupakan tulang rawan yang dilapisi dengan ujung 

tulang.Cartilago dibutuhkan untuk menstransmisikan beban tubuh dan 

gerakan dari saru segmen ke segmen yang lainnya.Sehingga, cartilgo 

sangat bermanfaat sebagai adaptability dan stabilitas sendi (Nwamaka, 

2009).Cartilago mengandung kolagen, sehingga semakin tinggi kolagen 

pada cartilago, makka semakin kuat. Cartilago tidak mempunyai kapiler 

darah sehingga makanan didapatkan dari jaringan sekitar ( Hartono, 

2015). Sehingga holistik penyusun cartilago terdisi atas chondroblast, 

chondrosit, subtansi interseluler (matrix), dan perichondrium.Komponen 

tersebut terbuat dari 10% aggrecam, 75% air, dan campuran dari serat 

kolagen (Nwamaka, 2009; Jasrin, 2006). 

 

Gambar 2.7 Articular Cartilage (Oastis,2009) 

h. Biomekanik Lutut 

Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gerak tubuh manusia. 

Pada sendi lutut, akan terjadi gerakan secara osteokinematik dan 

artrokinematik. Osteokinematik merupakan analisa gerak, gerak yang 
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dipandang dari tulang pembentuk sendi.Gerakan yang ditimbulkan 

adalah geraka fleksi-ekstensi, eksorotasi-endorotasi lutut dalam posisi 

fleksi dapat diukur dengan goniometer. Lutut merupakan hinge joint 

dengan gerak rotasi ayun bisang sagital dan menghasilkan gerakan fleksi 

dengan nilai ROM normal 130°-140° dan soft end feel, posisi 

hiperekstensi nila batas normalnya 5°-10° dengan hard end feel. Rotasi 

lutut juga mempunyai gerakan rotasi spin dalam bisang transversal pada 

posisi lutut sedang fleksi dan menghasilkan gerak internal rotasi 15°-30° 

dengan elastic end feel dan eksternal rotasi 40°-45° dengan posisi awal, 

mid posisi dengan elastic end feel (Sugijanto, 2008). 

Sedangkan artrokinematik adalah analisa gerak dimana gerak 

dipandang dari permukaan sendinya. Gerakan intra artikular yang terdiri 

dari traksi, kompresi, translasi, roll-slade dan spin ( Anwar,2012). Pada 

gerakan yang aktif mampu menumpu berat badan, terjadi slide oleh 

permukaan sendi tibia yang konkaf terhadap condylus femur yang 

konfek.Condylus tibia slide ke posterior terhadap condylus femurpada 

saat gerakan fleksi. Dari gerakan fleksi penuh ke ekstensi, condylus tibia 

slide kearah anterior terhadap femur ( Sugianto, 2008). 

4. Klasifikasi  Osteoarthritis 

Menurut  Yadav  &  Shashidharan  (2016), osteoarthritis  di  

klasifikasikan  menjadi  dua, yaitu : 

a. Primer  Osteoarthritis 

Merupakan  suatu  proses  yang  belum  diketahui  penyebabnya, proses  

ini  biasanya  terjadi  karena  umur  yaitu  terkait  dengan  penuaan  dan  
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turun-menurun, biasanya  dapat  mempengaruhi  sendi  interphalangeal  

distal  dan  paling  banyak  mengenai  sendi  pinggul dan  lutut. 

b. Sekunder  Osteoarthritis 

Merupakan  suatu  osteoarthritis  yang  diakibatkan  karena  cidera  

yang  terjadi  pada  artikular, obesitas  dan  penyakit  lainnya  atau  

inflamasi  arthritis  yang  disebabkan  oleh  penuaan. Osteoarthritis  

sekunder  ini  dapat  mengenai  setiap  sendi. 

5. Etiologi  Osteoarthritis 

Osteoarthritis  yang  dianggap  sebagai  suatu  penyakit  

multifaktorial, dengan  penyebab  utama  dari  kecacatan  kerja  pada  

individu  dengan  umur  lebih  dari  50  tahun  (Hermento, 2015). Namun, 

ada  faktor-faktor  yang  secara  langsung  mempengaruhi  dalam  prevalensi  

ini, yaitu  seperti  jenis  kelamin, trauma, penyakit  yang  menimbulkan  

inflamasi, obesitas, perubahan  utama  pada  tulang  rawan, faktor  

keturunan, meknik, hormonal  dan  faktor  metabolik  dan  infeksi. 

Berdasarkan  hal  tersebut, diyakinin  bahwa  etiologi  dari  osteoarthritis  

adalah  karena  kurangnya  adaptasi  terhadap  tuntunan  fungsional  dari  

tubuh  yaitu  trauma  makro  dan  mikro (Hermanto, 2015). 

6. Patogenesis  Osteoarthritis 

Selama  ini  osteoarthritis  sering  dipandang  sebagai  akibat  dari  

proses  penuaan dan  tidak  dapat  dihindari. Kerusakan  tersebut  dapat  

diawali  oleh  kegagalan  mekanisme  lain  sehingga  pada  akhirnya  

menimbulkan  cidera  (Felson, 2008). Mekanisme  pertahanan  sendi  

perankan  oleh  pelindung  sendi, yaitu  kapsula  dan  ligamen  sendi, otot-

otot, saraf  sensori  aferen  dan  tulang  dasarnya. Kapsula  dan  ligamen-
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ligamen  sendi  berfungsi  untuk  memberikan  batasan  pada  rentang  gerak  

sendi  (range  of  motion)  (Felson, 2008). Cairan  sendi  (sinovial)  

mengurangi  gesekan  antar  kartilago  pada  permukaan  sendi  sehingga  

mencegah  terjadinya  kelebihan  kartilago  akibat  gesekan. Protein  yang  

disebut  dengan  lubricin  merupakan  protein  cairan  sendi  yang  berfungsi  

sebagai pelumas  dan  protein  ini  akan  berhenti  disekresikan  apabila  

terjadi  cidera  atau  peradangan  pada  sendi  (Felson, 2008). Ligamen  

bersama  dengan  kulit  dan  tendonmengandung  suatu  mekanoreseptor  

yang  tersebar  di  sepanjang  rentang  gerak  sendi. Umpan  balik  yang  

dikirimkan  memungkinkan  otot  dan  tendon  mampu  memberikan  

tegangan  yang  cukup  pada  titik-titik  tertentu ketika  sendi  sedang  

bergerak  (Felson, 2008). 

Otot-otot  dan  tendon  yang  menghubungkan  sendi  adalah  inti  dari  

pelindung  sendi. Kontraksi  otot  turut  meringankan  tekanan  yang  terjadi  

pada  sendi  dengan  cara  melakukan  deselerasi  sebelum  terjadi  

tumbukan  (impact). Tumbukan  (impact)  yang  diterima  akan  

didistribusikan  ke  seluruh  permukaan  sendi  sehingga  meringankan  

tekanan  yang  terjadi  pada  sendi. Tulang  di  balik  kartilago  memiliki  

fungsi  untuk  menyerap  goncangan  yang  diterima  dan  kartilago  

berfungsi  sebagai  pelindung  sendi. Kartilago  dilumasi  oleh  cairan  sendi  

sehingga  mampu  menghilangkan  gesekan  antar  tulang  yang  terjadi  

ketika  bergerak. Kekakuan  kartilago  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  

penyerap  tumbukan  yang  diterima  sendi  (Felson, 2008).  

Pada  kartilago  terdapat  dua  jenis  makromolekul, yaitu  kolagen  

tipe  dua  dan  aggrekan. Kolagen  tipe  dua  terjalin  dengan  ketat  
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membatasi  molekul  aggrekan  diantara  jalinan  molekul. Aggrekan  adalah  

molekul  proteoglikan  yang berikatan  dengan  asam  hialuronat  dan  

memberikan  kepadatan  pada  kartilago. Kondrosit  merupakan  sel  yang  

terdapat  dijaringan  avaskular, mensintesis  seluruh  elemen  yang  terdapat  

pada  matriks kartilago.Kondrosit  menghasilkan  enzim  pemecah  matriks, 

yaitu  sitokin [Interleukin-1 (IL-1), Tumor Necrosis Factor (TNF)]  dan  

juga  faktor  pertumbuhan. Pembentukan  dan  pemecahan  ini  dijaga  

keseimbangannya  oleh  sitokin  faktor  pertumbuhan  dan  faktor  

lingkungan  (Felson, 2008).  

Kondrosit  mensintesis  metalloproteinase  matriks  (MPM)  untuk  

memecah  kolagen  tipe dua  dan  aggrekan. MPM  memiliki  tempat  kerja  

di  matriks  yang  dikelilingi  oleh  kondrosit. Namun  pada  fase  awal  

osteoarthritis, aktivitas  serta  efek  dari  MPM  menyebar  hingga  ke  

bagian  permukaan  dari  kartilago . TNF  menginduksi  kondrosit  untuk  

mensintesis  prostaglandin  (PG), oksida  nitrit  (NO)  dan  protein  lainnya  

yang  memiliki  efek  terhadap  sintesis  dan  degradasi  matriks.   Oksida  

nitrit  (NO)  yang  dihasilkan  akan  menghambat  sintesis  aggrekan  dan  

meningkatkan  proses  pemecahan  protein  pada  jaringan. Hal  ini  

berlangsung  pada  proses  awal  timbulnya  osteoarthritis  (Felson, 2008). 

Kartilago  memiliki  metabolisme  yang  lambat, dengan  pergantian  

matriks  yang  lambat  dan  keseimbangan  yang  teratur  antar  sintesis  

dengan  degradasi. Namun  pada  fase  awal  perkembangan  osteoarthritis, 

kartilago  sendi  memiliki  metabolisme  yang  sangat  aktif  (Felson, 2008). 

Pada  proses  awal  timbulnya  osteoarthritis, kondrosit  yang  

tersimulasi  akan  melepaskan  aggrekan  dan  kolagen  tipe  dua  yang  
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tidak  adekuat  ke  kartilago  dan  cairan  sendi. Gerakan  pada  kartilago  

akan  sering  habis  serta  jalinan-jalinan  kolagen  akan  mudah  mengendur. 

Kegagalan  dari  mekanisme  pertahanan  oleh  komponen  pertahanan  

sendi  akan meningkatkan  kejadian  osteoarthritis  pada  daerah  sendi  

(Felson, 2008). Tahap-tahap  terjadinya  osteoarthritis  yaitu  (Enohumah  &  

Imarengiaye, 2008)  : 

a. Tahap  I  : terjadinya  kerusakan  proteolitik  matriks  tulang 

rawan 

b. Tahap  II  : ada  fibrilasi  dan  erosi  dari  permukaan  tulang 

rawan, disertai  dengan  pelepasan  atau  pemecahan 

produk  ke  dalam  cairan  sinovial. 

c. Tahap  III : inflamasi  sinovial  dimulai  ketika  sel  sinovial 

mencerna  produk  yang  rusak  melalui  fagositosis 

  dan  produksi  protease  dan  cytokines  proinflamasi. 

7. Diagnosis  Osteoathritis 

Diagnosis  osteoarthritis biasanya  didasarkan  pada  anamnesis, yaitu  

riwayat  penyakit  dan  gambaran  klinis  dari pemeriksaan radiologis. 

Anamnesis  terhadap  pasien  yang  berpotensi  osteoarthritis  lutut  

umumnya  mengungkapkan  keluhan-keluhan  yang  sudah  lama  dirasakan, 

tetapi  berkembang  secara perlahan-lahan. Nyeri  sendi  merupakan  

keluhan  utama  yang  biasanya  dirasakan  setelah  beraktivitas  dan  

menghilang  setelah  istirahat. Apabila  progresifitas  osteoarthritis  terus  

berlangsung  terutama  setelah  terjadi  reaksi  radang  (sinoritis)  nyeri  

akan terasa  saat  istirahat, sedangkan  istirahat  yang    lama  dapat  
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menimbulkan  efek-efek  pada  jaringan  ikat  dan  kekuatan  penunjang  

sendi (Pratiwi, 2015).  

Osteoarthritis  juga  dapat  di  diagnosa  dengan  melakukan  X-ray, 

dengan  karakteristik  utama  dari  osteoarthritis  yaitu  adanya  perubahan  

pada  tulang  subchondral  (Arya  &  Jain, 2013). Selain  itu  Singh, et  all 

(2014)  menyebutkan  bahwa,  American  College  Of  Rhematology  (ACR)  

merupakan  salah  satu  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  diagnosis  klinis  

dari  knee  osteoarthritis. Jika  pasien  mengalami  tiga  dari  enam  kriteria  

ini  maka  masuk  dalam  kategori  knee  osteoarthritis, adapun  kriterianya  

yaitu  (Abari, 2016)  : 

a. Lebih  dari  50  tahun 

b. Kekakuan  pada  pagi  hari  < 30  menit 

c. Terdapat  krepitasi  pada  gerakan  sendi  lutut 

d. Nyeri  tekan 

e. Bony  enlargement 

f. Jika  lutut  diraba  tidak  terasa  hangat 

Beberapa  gejala  spesifik  yang  timbul  antara  lain  adalah  keluhan  

instabilitas  pada  pasien  yang  berpotensi  osteoarthritis  lutut  pada  waktu  

naik  turun  tangga, nyeri  pada  daerah  lipatan  paha  yang  menjalar  ke 

paha  depan  (Pratiwi, 2015). Diagnosis  osteoarthritis  selain  berdasarkan  

gejala  klinis  juga  didasarkan  pada  hasil  radiologi, namun  pada  awal  

penyakit  biasanya  sendi  seringkali  masih  terlihat  normal  pada  hasil  

radiografi. Adapaun  gambaran  radiologis  yang  mendukung  diagnosis  

osteoarthritis  menurut  Pratiwi (2015)  adalah  : 
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a. Penyempitan  celah  sendi  yang  asimetris  (lebih  berat  pada  bagian  

yang  menanggung  beban), 

b. Peningkatan  densitas  (sclerosis)  tulang  subkondral, 

c. Kista tulang 

d. Osteofit  pada  pinggir  sendi, dan 

e. Perubahan  struktur  anatomi  sendi 

Kita  juga  dapat  melakukan  beberapa  pemeriksaan  fisik  untuk  

mendiagnosa  osteoarthritis  yaitu  melalui  anamnesis  sistem, pemeriksaan  

gerak  dasar, pemeriksaan  vital  sign, pemeriksaan  khusus  (ballotement  

test, clarkes  test, step  up  dan  step  down  test). Pada  pemeriksaan  fisik  

yang  dilakukan  dapat  ditemukan  tibiofemoral  joint  line  tenderness, 

crepitus, angular  deformity, pain  dan  effusion  (Silvia, 2015). 

8. Tanda  dan  Gejala  Osteoarthritis 

Tanda  dan  gejala  osteoathritis  yaitu  adanya  peradangan  dan  

degenerasi  yang  umumnya  dapat  mengakibatkan  hilangnya  progresif  

pada  sendi  tulang  rawan  yang  berhubungan  dengan  sklerosis  pada  

tulang  subchondral, yang  dalam  banyak  kasus  mengarah  ke  pada  

informasi  kista  tulang  serta  osteophytes, selain  itu dapat  menimbulkan  

nyeri  pada  sendi  yang  terkena, keterbatasan  gerak  pada  sendi  (ROM), 

krepitasi, efusi  sendi  dan  deformitas  (Fukuda, et  all, 2008). Nyeri  adalah  

gejala  pertama  dari  proses  inflamasi  pada  osteoatrhitis  (Hermento, 

2015). Hal  ini  dipicu  oleh  perubahan  degeneratif  yang  terjadi  karena  

adanya  remodeling  tulang, fraktur  mikro  subchondral, periostitis  dan  

kompresi  saraf  oleh  osteofit  yang  terjadi  dalam  hubungannya  dengan  

osteoarthritis  (Hermento, 2015). Perkembangan  penyakit  ini  dapat  
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menyebabkan  terjadinya  keterbatasan  dalam  bergerak,  yang  

berhubungan  dengan  spasme  otot,  kontraksi  kapsul  dan  osteofit  

(Hermento, 2015). 

9. Mekanisme Timbulnya Nyeri Pada Osteoarthritis Lutut 

Pada  osteoarthritis, kerusakan  awal  di  mulai  dari  hyaline  

cartilago  sendi  lutut, dimana  terjadi  pembentukan  osteofit  pada  sendi  

rawan  dan  jaringan  subchondaral  yang  menyebabkan  penurunan  

elastisitas  dari  sendi. Perubahan  yang  terjadi  pada  permukaan  sendi  

(hyaline  cartilago)  berkenaan  dengan  perubahan  biokimiawi  di  bawah  

permukaan  kartilago  yang  meningkatkan  sintesa  timidin  dan  glisin. 

Akibat  dari  ketidak  seimbangan  antara  regenerasi  dengan  degenerasi  

tersebut  maka  akan  terjadi  pelunakan, perpecahan  dan  pengelupasan  

lapisan  sendi  rawan  yang  akan  terlepas  sebagai  corpus  libera  yang  

dapat  menimbulkan  penguncian  ketika  sendi  bergerak  (Irfan  &  Gahara,  

2006). Pada  tulang  subchondral  terjadi  reparasi  berupa  sclerosis. 

Dengan  peningkatan  aktivitas  tulang  dan  pembentukan  spur  pada  tepi  

sendi  yang  dapat  membatasi  gerakan. Tulang  di  bawah  kartilago  

menjadi  keras  dan  tebal  serta  terjadi  perubahan  bentuk  dan  kesesuaian  

dari  permukaan  sendi.  

Apabila  kerusakan  berlangsung  secara  terus  menerus  maka, bentuk  

sendi  tidak  beraturan  dengan  adanya  penyempitan  celah  sendi, osteofit, 

ketidakstabilan  dan  deformitas. Dengan  terbentuknya  osteofit  maka  akan  

mengiritasi  membran  sinovialis  dimana  terdapat  banyak  reseptor-

reseptor  nyeri  dan  ini  akan  menimbulkan  hydrops. Karena  terpaparnya  

ujung-ujung  saraf  poli-medal  yang  terdapat  disekitar  sendi  oleh  karena  
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terbentuknya  osteofit  serta  adanya  pembengkakan  dan  penebalan  

jaringan  lunak  disekitar  sendi  maka  akan  menimbulkan  nyeri  tekan  

dan  nyeri  gerak  (Irfan  &  Gahara, 2006). Nyeri  yang  menimbulkan  akan  

menyebabkan  spasme  otot  dan  keterbatasan  lingkup  gerak  sendi.  Jika  

hal  ini  dibiarkan  terus  menerus  dapat  menyebabkan  kontraktur  

sehingga  lingkup  gerak  sendi  akan  lebih  terbatas  (Irfan  &  Gahara, 

2006). 

10. Treatmen  Osteoarthritis 

Treatmen  pada  osteoarthritis  dapat  dilakukan  melalui  

pharmacologic  treatment  dan  nonpharmacologic  treatment  (Felson  &  

Schaible, 2009). 

Pharmacologic  treatment  diantaranya  yaitu  dengan  memberikan  : 

1) Obat-obatan  nonsteroidal  anti-inflamatory  dan  acetaminophen 

2) Opioids 

3) Cannabinoids 

4) Capsaicin 

5) Nerve-Growth  Factor  Antagonists 

6) Antidepressants  dan  Anticonvulsants 

Nonpharmacologic  treatment  diantaranya yaitu  : 

1) Transcutaneous  Electrical  Nerve  Stimulation  (TENS) 

TENS  merupakan  pengobatan  yang  direkomendasikan  untuk  

menghilangkan  rasa  sakit  pada  osteoarthritis  di  lutut. TENS  

menghasilkan  penghambatan  pressinaptik  pada  dorsal  horn  di  

spinal  cord  dari  modulasi  pelepasan  endorfin, enkephalins  dan  

dynorphins. 
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2) Exercise 

Exercise  yang  memperkuat  otot  dan  meningkatkan  kondisi  

aerobic  merupakan  latihan  yang  paling  efektif  untuk  osteoarthritis  

(Arya  &  Jain, 2013). Exercise  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  

otot-otot  seperti  otot  quadriceps, otot-otot hip. Dalam  melakukan  

exercise  harus  diperhatikan  dosis  setiap  latihannya  supaya  

mendapatkan  hasil  terapi  yang  diinginkan. Exercise  yang  efektif  

untuk  menangani  osteoarthritis  yaitu  streatching   /  range  of  

motion, aerobic  /  endurance, resistantce  /  strenght  training  dan  

balance  /  proprioceptive  exercise.  

C. Nyeri 

1. Definisi  Nyeri 

Nyeri  adalah  suatu  sensasi  yang  timbul  dari  tubuh  sebagai  upaya  

dari  mekanisme  perlindungan  akibat  terjadinya  kerusakan  pada  jaringan  

tubuh  (Guyton  &  Hall, 2008). Rasa  nyeri  cepat  dapat  digambarkan  

seperti  rasa  nyeri  tajam, nyeri  tertusuk, rasa  nyeri  akut  dan  rasa  nyeri  

tersetrum  (Motoc, et  all, 2010). Rasa  nyeri  lambat  juga  dapat  

digambarkan  seperti  rasa  nyeri  terbakar, rasa  nyeri  pegal, rasa  nyeri  

berdenyut-denyut, mual  dan  nyeri  kronik  pada  penderitaan  yang  tak  

tertahankan  serta  rasa  nyeri  ini  dapat  terasa  di  kulit  dan  hampir  

semua  jaringan  atau  organ  (Guyton  &  Hall, 2008).  

2. Klasifikasi  Nyeri 

Menurut  Darmojo  (2006), berdasarkan  pada  sifatnya  nyeri  dibagi  

menjadi  dua, yaitu  : 
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a. Nyeri  tajam  merupakan  perasaan  yang  menyengat,  rangsangannya  

terasa  sangat  cepat  dijalarkan  ke  pusat. Biasanya  terdapat  di  kulit  

dan  tidak  terus  menerus. 

b. Nyeri  tumpul  merupakan  rasa  sakit  di  kulit  sampai  jaringan  yang  

lebih  dalam, terasa  menyembab  dan  lambat  di  jalarkan  ke pusat dan  

sifatnya  terus  menerus. 

3. Pengukuran  Derajat  Nyeri 

 Skala ini sudah sangat sering digunakan mengingat skala ini sangat 

mudah dipahami dan memudahkankan untuk mengklasifikasikan tingkat 

nyeri yang dirasakan oleh penderita. Berat dan ringannya rasa nyeri itu 

dibuat menjadi terukur denganXmengobyektifkanXpendapat subyektif 

nyeri. Skala numeric dari 0 (nol) hingga 10 (sepuluh) (Potter & Perry, 2005 

dalam Handayani, 2015). 

Skala 0 : Tanpa nyeri   

Skala 1-3 : Nyeri ringan 

Skala 4-6 : Nyeri sedang   

Skala 7-9 : Nyeri berat  

Dianggap  sederhana  dan  mudah  dimengerti,  sensitive  terhadap  

dosis,  jenis  kelamin  dan  perbedaan  etnis. Lebih  baik  daripada  VAS  

terutama  untuk  menilai  nyeri  akut  pada  skala NRS. Namun, 

kekurangannya  adalah  keterbatasan  pilihan  kata  untuk  menggambarkan  

rasa  nyeri, tidak  memungkinkan  untuk  membedakan  tingkat  nyeri  

dengan  lebih  teliti  dan  dianggap  jarak  yang  sama  antar  kata  yang  

menggambarkan  efek  analgesik  (Yudiyanta, Khoirunnisa  &  Novitasari, 

2015). 
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Gambar  2.10  Skala  NRS  (Yudiyanti, Khoirunnisa & 

 Novitasari, 2015) 

D. Kinesio  Taping 

1. Definisi 

Kinesio  tape  adalah  plester  berperekat  yang  membentuk  pita  

terbuat  dari  bahan  lateks. Pita  ini  mempunyai  ketebalan  dan  elastisitas  

yang  hampir  menyerupai  kulit  manusia, sehingga tidak  membatasi  

pergerakan  saat  digunakan  untuk  jangka  waktu  yang  cukup  lama  

sekitar  5  sampai  7  hari  tanpa  harus  khawatir  dengan  pembatasan  

gerakan  dan  permukaan  area  kulit  yang  direkatinya. Pita  ini  tahan  air  

dan  dapat  digunakan  selama  latihan, mandi  bahkan  berenang  dan  

jarang  menimbulkan  terjadinya  iritasi  pada  kulit. Elastisitas  kinesio  tape  

ini  memiliki  potensi  bentangan  antara  130 – 140%  dari  panjang  aslinya  

(Flex Free Clinis, 2015). 

Kinesio tapingmerupakan pita khusus yang elastis, tipis dan dapat 

ditarik hingga 120%-140% dari panjang awal dari kinesio taping itu sendiri, 

sehingga dapat dikatakan elastis daripada taping yang konvensional 

(Yulianti, 2013).Dari penjelasan di atas, memungkinkan adanya pergerakan 

yang maksimal dan luas dari otot dan sendi, adanya tarikan yang ada pada 

kulit oleh kinesio taping tersebut juga bertujuan untuk membuat ruang 

antara kulit dan otot, yang akibatnya dapat mengurangi tekanan lokal serta 

mampu membantu meningkatkan sirkulasi darah dan pembuangan 

limfatik.Hasil dari proses tersebut akan mampu untuk mengurangi nyeri, 
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mengurangi spasme ototdan mengurangioedema.Alat  ini dikembangkan  

oleh  Dr. Kenzo  Kase, seorang  chiropractor  pada  tahun  1970  dengan  

maksud  dan  tujuan  utama  untuk  mengurangi  rasa  sakit  atau  nyeri  dan  

meningkatkan  penyembuhan  jaringan  lunak. Namun, kinesio  tape  

mempunyai  manfaat  lain  yaitu  mengurangi  kelelahan  otot, mengurangi  

pembengkakan  (oedema), meningkatkan  dreinase  cairan  limfatik  dan  

meningkatkan  aliran darah  (Flex Free Clanis, 2015). 

2. Konsep  Penggunaan  Kinesio  Taping 

Konsep  kinesio  taping  menurut  kumbrink  dalam  buku  

karangannya K-Taping  an  Illustrated  Guide (2011)  menyatakan  bahwa  

konsep  kinesio  taping  terdiri  ats 4  teknik  aplikasi, yaitu  pengaplikasian  

pada  otot, ligament, koreksi  postur  dan  lympatic. 

a. Muscle  Applications 

Biasanya  digunakan  untuk  meningkatkan  atau  menurunkan  

tahanan  pada  tonus  otot  (hypertonus  dan  hypotonus)  baik  untuk  

injury  pada  musculature  dan  dapat  menormalkan  tahanan  pada  tonus  

otot, menurunkan  nyeri  dan  memperbaiki  kekenyalan  sehingga  dapat  

memfasilitasi  untuk  cepat  sembuh. Selama  penggunaan  kisesio  taping  

perlu  melekatkannya  pada  origo  dan  insersio  dari  otot  yang  ingin  

ditingkatkan  dan  direndahkan  tonus  ototnya. Penggunaan  kinesio  

taping  untuk  menurunkan  tonus  adalah  dengan  cara  menempelkan  

kinesio  taping  dari  insersio  menuju  origo  dan begitupun  sebaliknya  

untuk  meningkatkan  tonus. Tarikan  yang  diberikan  pada  aplikasi  ini  

yaitu  sebesar  10%. 
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b. Ligament  Applications 

Aplikasi  ini  biasanya  digunakan  untuk  injury  dan  overloading  

pada  ligament  termasuk  didalamnya. Teknik  penggunaannya  dapat  

dilakukan  pada  titik  nyeri  trigger  point  atau  pada  segemnt  spinal. 

Pengaplikasiannya  pada  ligament  diberikan  dengan  maksimal  stretch  

pada  tapenya  menyerupai  pada  aplikasi  otot  dengan  dengan  akhiran  

tidak  ada  stretch  agar  periode  penggunaannya  bisa  lumayan  lama,  

pada  ligament  aplications  masing-masing  sendi  diposisikan  otot  dalam  

keadaan  maksimal  memanjang  dan  untuk  pain  point  juga  begitu. 

c. Corrective  Applications 

Corrective  applications  ini  dibedakan  menjadi  dua  yaitu, 

fungsional  koreksi  dan  fascia  koreksi. Fungsional  koreksi  digunakan  

untuk  otot  yang  mengalami  misaligment  dan  memperbaikinya  secara  

structural  sedangkan  fascia  koreksi  digunakan  pada  perlekatan  

(adhesion)  muscle  fiber  membuatnya  mengendur  dan  mengakibatkan  

penurunan  nyeri. 

d. Lympathic  Applications 

Biasanya  digunakan  untuk  kelainan  lympathic  drainase, dimana  

ketika  mengaplikasikan  ini  akan  mengangkat  kulit. Ada  space  antara  

kulit  dan  subkutan, yang  mana  space  ini  berguna  untuk  merangsang  

lymphatic  collector  agar  bekerja. Collector  akan  aktif  dengan  system  

vascular  tubuh  manusia. 

3. Pengaruh  Kinesio  Taping  Bagi  Tubuh 

Menurut  Lesmana  (2016)  bentuk  dari  kinesio  taping  pada  sisi  

yang  menempel  pada  kulit  tidaklah  rata  melainkan  berulir. Uliran  ini  
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dibuat  khas  sehingga  memiliki  manfaat  berupa  rangsangan  pada  sistem  

sirkulasi  dan  sistem  neurologis  di  dalam  tubuh  kita. Bentuk  serta  teknik  

yang  digunakan  dalam  pemasangan  kinesio  taping  dapat  bermanfaat  

dalam  setiap  konsdisi  baik  akut  maupun  sub  akut  hingga  kronis  dan  

juga  untuk  mencegah  cidera. 

Pengaruh  kinesio  taping  pada  tubuh  kita  yaitu, efek  utamanya  

adalah  berdampak  pada  otot. Seperti  yang  kita  ketahui  otot  pada  saat  

bekerja  mengalami  pemanjangan  (relaksasi)  dan  mengalami  pemendekan  

(kontraksi)  pada  saat  istirahat. Ketika  pada  suatu  konsidi  tertentu  otot  

tidak  mampu  kembali  pada  posisi  semula. Kinesio  taping  yang  memiliki  

efek  stretch  dan  recoil  dapat  membuat  otot  kembali  keposisi semula  

atau  posisi  normal. Efek  lain  dari  pemberian  kinesio  taping  adalah  

mekanisme  kompensasi, pada  saat  ada  proses  inflamasi  pada  jaringan  

yang  menimbulkan  nyeri  maka  terjadi  penyempitan  celah  antara  kulit  

dengan  jaringan  bawahnya  dan  akan  mengganggu  proses  sirkulasi  

cairan. 

Kinesio  taping  juga  memiliki  efek  shrink  dan  kift  dimana  dengan  

teknik  pemasangan  yang  tepat  dapat  mengangkat  bagian  yang  

mengalami  inflamasi  sehingga  tekanan  kulit  akan  berkurang. Dengan  

berkurangannya  tekanan  pada  kulit  makan  akan  berdampak  penurunan  

nyeri, peredaran  cairan  meningkat, tonus  otot  berkurang  dan  mempercepat  

terjadinya  recovery. Kinesio  taping  juga  mempunyai  efek  yang tidak  

baik. Kinesio  taping  akan  berpengaruh  buruk  atau  tidak  ada  efeknya  jika  

salah  dalam  teknik  pemasangannya. Kinesio  taping  juga  memiliki  
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kontraindikasi  absolute  yaitu, pemasangan  pada  daerah  infeksi  dan luka  

terbuka. 

Kinesio tapingjuga memiliki suatu kelebihan yaitu efek lifting, hal ini 

dapat  berpengaruh terhadap sistem limfatik. Ketika terjadi peradangan atau 

inflamasi, sistem limfatik akan merespon nya dengan memproduksi cairan 

limfatik secara berlebihan pada superficial dan deep limfatic vessels, adanya 

efek tersebut dapat membantu aliran limfatik menjadi normal akibat adanya 

space antara kulit dengan jaringan dibawahnya, hal tersebut akhirnya 

dapatmenurunkan nyeri dan tingkat peradangan atau inflamasi (Kase, 2005 

dalam Nugroho, 2013). 

 
Gambar 2.10 Efek lifting pada kinesio taping 

(Kase, 2005 dalam Nugroho, 2013) 
 

Adapun efek yang akan ditimbulkan ketika pemasangan kinesio taping 

Menurut Suplik dalam Yulianti (2013) yaitu sebagai berikut : 

a. Pengaruh fisiologis 

Kinesio taping ini memicu proses fisiologi pada tubuh manusia 

seperti memfasilitasi fungsi gerak otot, dapat menurunkan tonus pada 

otot, melancarkan drainase sistem limfatik dan meningkatkan 

mikrosirkulasi darah. Proses fisiologis tersebut ada karena kinesio taping 
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dapat mengangkat kulit dan memberikan ruang pemisah antara kulit 

dengan otot, serta dapat meningkatkan aktivitas propioseptif melalui kulit 

untuk mengontrol tonus otot. Selain itu, kinesio taping juga dapat 

menurunkan nyeri dengan cara menurunkan tekanan pada nosiseptor 

akibat adanya space antara kulit dengan jaringan dibawahnya. 

b. Pengaruh neuromuskular 

Kinesio tapingjuga dapat memberikan picuan kepada sistem 

neuromuskular dalam mengakttifkan kinerja otot dan sarafketika 

melakukan suatu gerakan fungsional. Kinesio taping juga dapat 

menurunkan tonus otot yang mengalami spasme karena kontol dari 

neuromuskular yang kurang maksimal.Kinesio taping dapat memfasilitasi 

kerja sendi melalui sistim mekanoreseptor yang berada di kulit untuk 

mempermudah arah gerakan yang diinginkan. 

4. Teknik kinesio taping 

Pengaplikasian kinesiotapingyang harusmemperhatikantitik awal dan 

kekuatan tarikan (Ardella, 2013).  Adapun teknik pemasangan kinesio taping 

sebagai berikut : 

a. Dari distal menuju proksimal (insertion to origo) 

Teknik pemasangan ini dilakukan dengan meletakkan titik awal 

kinesio taping pada bagian distal dari suatu otot atau insertion kemudian 

menuju bagian proksimal atau origo dengan tarikan sebesar 15%-

25%.Teknik ini bertujuan untuk menginhibisi atau menghambat 

penggunaan otot secara berlebihan dan menurunkan spasme otot. 
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b. Dari proksimal menuju distal (origo to insertion) 

Teknik pemasangan ini dilakukan dengan meletakkan titik awal 

kinesio taping pada bagian proksimal dari suatu otot atau origokemudian 

menuju bagian distal atau insertiodengan tarikan sebesar 15%-25%.Teknik 

ini bertujuan untuk menginhibisi atau menghambat penggunaan otot secara 

berlebihan dan menurunkan spasme otot. 

5. Prosedur pelaksanaan  

a. Peneliti memposisikan responden senyaman mungkin sebelum 

melaksanakan proses terapi. Posisi yang disarankan adalah posisi duduk 

lalu lutut semi fleksi. 

b. Melakukan aplikasi untuk fascia correction yaitu dari origo menuju 

insersio, otot yang diingingkan yaitu otot quadriceps, dengan teknik tape 

“Y”. Tarikan hanya berkisar 10-20%. 

c. Pemasangan ini berlangsung sampai 3 hari 

E. Retro Walking 

1. Definisi  Dan  Mekanisme  Retro  Walking 

Salah  satu  metode  terbaru  dari  fisioterapi  untuk  menangani  

osteoarthritis  pada  knee  dan  hip  yaitu  retro  walking, dimana  retro  

walking  atau  backward  walking  ini sangat  bermanfaat  dalam  hal  

meningkatkan  kebugaran  cardiopulmonary  dan  aktivitas  otot  serta  dapat  

meningkatkan  physical  health  (Joshi, Vij  &  Singh, 2015). Ciri  khas  dari  

retro  walking  (backward  walking)  adalah  inisiasi  dengan  toe strike. Retro  

walking  (backward  walking)  yang  kontak  terlebih  dahulu  ke  tahan  yaitu  

jari-jari  kaki, sedangkan  tumit  terangkat  dari  tanah  pada  akhir  dari  

stance  phase. Pada  backward  gait  akan  melibatkan  aktivasi  dari  knee  
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ekstensor  dan  ankle  plantar  flexors. Retro  walking  (backward  walking)  

akan  memunculkan  respon  cardiopulmonary  lebih  besar  daripada  

forward  walking  (Joshi, Vij  &  Singh, 2015). Adapun  manfaat  dari  retro  

walking  menurut  Shankar  (2013), yaitu  : 

a. Retro  walking  sangat  efektif  dalam  menurunkan  nyeri  pada  

osteoathritis  lutut, 

b. Retro  walking  sangat  efektif  dalam  meningkatkan  fungsi  fisik  dari  

osteoartrhitis  chronic  lutut, dan  

c. Retro  walking  efektif  dalam  meningkatkan  keseimbangan  pada  

pasien  osteoartrhitis  lutut. 

Retro  walking  adalah  salah  satu  bentuk  latihan  rehabilitasi  untuk  

ekstremitas  bawah  dengan  teknik  latihan  ini, digunakan  untuk  melakukan  

rehabilitasi  pasien  orthopaedic  maupun  neurological. Pada  saat  berjalan  

kebelakang, hamstring  akan  tertarik  dan  adanya  kontraksi  dengan  flexi  

hip. Sebelum  otot  tertarik  berat  badan  akan  menjaga  agar  keseimbangan  

dapat  terjaga  (Anadkat, Ajith  &  Kumar, 2015). Retro  walking  secara  

signifikan  dapat  menurunkan  puncak  dari  gaya  tekan  patellofemoral, 

akibatnya  trauma  pada  articular  cartillage  berkurang  selama  melakukan  

retro  walking  (Josh, Vij  &  Singh, 2015). Oleh  karena  itu  retro  walking  

dapat  digunakan  sebagai  metode  pelatihan  setelah  mengalami  cidera  

pada  ekstremitas  bawah  (Josh, Vij  &  Singh, 2015). 

2. Mekanisme  Retro  Walking 

Pengurangan  nyeri  yang  terjadi  pada  retro  walking  karena  

kinematika  dari  retro  walking  yang  unik, dimana  ketika  fase  swing  pada  

knee flexion  cenderung  kurang daripada  forward  walking  jadi  tekanan  
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yang  terjadi  pada  lutut  menjadi  berkurang  (Wadhwa  &  Hande, 2016). 

Sebelum  melakukan  retro  walking  pasien  diinstruksikan  untuk  berjalan  5  

langkah  kedepan  dan  4  langkah  kebelakang, untuk  mengamati  apakah  

pasien  merasa  nyaman  atau  tidak  dalam  melakukan  gerakan  tersebut. 

Jika  pasien  merasakan  ketidaknyamanan  dalam  melakukan  gerakan  

tersebut  maka, retro  walking  tidak  dapat  dilakukan, tetapi  jika  pasien  

merasa  baik-baik  saja  dalam  melakukan  gerakan  tersebut  maka  

intervensi  retro  walking  dapat  dilanjutkan  (Yadav  &  Shashidharan, 

2016). Dalam  melakukan  retro  walking  ini, terapis  harus  tetap  

mendapingi  pasien  dengan  selalu  berada  di  samping  pasien  ketika  

pasien  melakukan  retro  walking  tersebut  (Yadav  &  Shashidharan, 2016). 

3. Indikasi  dan Kontra Indikasi Retro Walking 

a. Indikasi  Retro Walking 

1) Menajamkan  reflek. 

2) Meningkatkan  sirkulasi  darah. 

3) Menjaga  keseimbangan  dan  koordinasi. 

4) Mencegah  posture  bungkuk. 

5) Mengurangi  beban  khususnya  pada  sendi  lutut. 

6) Menajamkan  kemampuan  panca  indera. 

7) Penguatan  otot-otot  kaki  bagian  depan  (tibialis anterior)  dan 

belakang  (gastrok  atau  tendon arciles)  tungkai  bawah. 

8) Mengurangi  nyeri 

b. Kontra  Indikasi  Retro  Walking 

1) Latihan  retro  walking  tidak  dilakukan  jika  terdapat  gangguan  

keseimbangan, pusing, cidera  akut, fraktrur  dan  ruptur. 
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