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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia

1. Definisi

Sunaryo dkk (2016) proses menjadi tua pasti di alami setiap orang dan 

hal itu bukanlah progres yang sederhana jadi tidak ada teori yang universal 

yang benar-benar dapat di terima mampu memprediksi dan mejelaskan terkait 

kompkleksitas lansia. Namun  penuaan itu sendiri dapat di lihat dari 3 

prospektif, yaitu usia biologis yang berhubungan dengan fungsi dalam organ, 

usia psikologis yang berhubungan dengan kapasitas prilaku, adaptasi serta 

usia sosial yang berhubungan dengan perubahan peran dan perilaku sesuai 

dengan usia manusia.  

Nugroho (2016) menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang 

terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses yang 

tidak di mulai dari waktu tertentu melainkan dimulai sejak awal kehidupan 

dan prosesnya terjadi sepanjang hidup. Menjadi tua merupakan proses ilmiah 

yaitu seseorang akan melalui 3 tahap yang berbeda yaitu anak-anak , dewasa , 

dan tua. Tiga tahap ini berbeda baik secara  biologis maupun psikologis. 

Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran fisik yang di tandai 

dengan rambut memutih kulit yang mengendur, gigi mulai ompong, 

penglihatan semakin memburuk, pendengaran kurang jelas, gerakan semakin 

melambat, hingga tubuh yang tidak proposional lagi. 

2. Batasan-batasan Lanjut Usia

Pengelompokan lansia menurut WHO yang dikutip dalam buku Vina 

Dwi. W. Fitrah (2010) dibagi menjadi dalam 4 yakni :
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a. Usia pertengahan (middle age) dengan rentang usia 45-59 tahun 

b. Lanjut usia (elderly) dengan rentang usia 60-74 tahun 

c. Lanjut usia tua (old) dengan rentang usia 75-90 tahun 

d. Usia sangat tua (very old) dengan usia diatas 90 tahun 

3. Perubahan dan masalah umum yang terjadi pada usia lanjut 

Pada saat usia sudah mulai semakin menua pasti ada beberapa aspek 

dari tubuh yang awalnya baik akan semakin menurun, menurut  Fitrah (2010) 

dalam buku karangannya “Memahami Kesehatan pada Lansia” terdapat 

beberapa perubahan yang terjadi pada lansia yakni: 

a. Fisik 

Secara fisik seorang lansia yang akan mengalami perubahan pada 

sexual prowess atau kemampuan seksual, memang secara langsung tidak 

tampak, namun pada produksi sekret dan spermatogenesisnya mengalami 

penurunan. Gejala ini yang sering terjadi pada seorang pria, berbeda 

dengan wanita yang mengalami menopause atau berhentinya menstruasi 

dan dapat mengakibatkan penurunan kemapuan fisik dan permasalahan 

psikologisnya.  

b. Psikologis dan hubungan sosial 

Apabila dilihat dari sisi kejiwaannya, seorang lansia akan mudah 

tidak stabil kejiwaanya apabila mengalami penghinaan, penolakan, 

ataupun rasa kasihan yang tidak sesuia dengan keadaannya, maka dari itu 

lansia lebih memilih untuk hidup sendiri tanpa bergantung pada orang 

lain. Selain itu akan muncul sikap  cerewat, pelupa sering meneluh dan 

egois  yang tidak mereka sadari. 
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c. Sesi agama 

Tingkat keagamaan lansia akan semaki  meningkat, dimana 

sesekali ia akan membutuhkan waktu tenang untuk melakukan kegiatan 

religinya seperti beribadah, beramal dan berbuat baik. 

4. Masalah Kesehatan pada Lanjut Usia 

Nina Kemala Sari dari Divisi Geriatri Universitas Indonesia dalam 

Aprilianti (2009), melakukan suatu pelatihan di kalangan kelompok peduli 

lansia, Nina menyampaikan beberapa masalah yang kerap muncul pada usia 

lanjut, yang biasa disebutnya sebagai a series of I’s. Mulai dari imobilisasi, 

instabilitas dan mudah jatuh, inkontinensia (susah menahan buang air kecil), 

gangguan intelektual, infeksi, gangguan penglihatan dan pendengaran, 

depresi malnutrisi, ganguan tidur, hingga menurunnya kekebalan tubuh 

Selain gangguan-gangguan tersebut, menurut Aprilianti (2009) dan 

Fitrah (2010) terdapat juga tujuh penyakit kronik degeratif yang kerap 

dialami para lanjut usia, yaitu: 

a. Osteoartritis (OA) 

OA adalah peradangan sendi yang terjadi  ditandai dengan 

penipisan rawan sendi, tidak stabilnya sendi, dan perkapuran diakibatkan 

peristiwa mekanik dan biologik. OA merupakan penyebab utama 

ketergantungan lansia dengan orang lain pada usia lanjut, faktor risiko 

lainnya penyebab penyakit ini adalah karena berat badan berlebih dan 

traumatik 

b.   Osteoporosis 

Osteoporosis merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi 

pada lansia dimana tulang mengalami  penurunan masa atau kepadatan. 
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Terdapat dua jenis osteoporosis, tipe I merujuk pada percepatan 

kehilangan tulang selama dua dekade pertama setelah menopause, 

sedangkan tipe II adalah hilangnya masa tulang karena terganggunya 

produksi vitamin D pada lansia. 

c. Hipertensi 

Hipertensi merupakan kondisi penggambaran tekanan darah, 

dimana tekanan darah sistolik berada tepat pada angka 140 mmHg atau 

lebih dan diastolik lebih dari 90 mmHg, pada umumnya terjadi karena 

penurunan elastisitas arteri pada proses menua. Bila tidak ditangani, 

hipertensi juga dapat memicu komplikasi penyakit lainnya seperti stroke, 

kerusakan pembuluh darah (arteriosclerosis), serangan/gagal jantung, 

hingga gagal ginjal 

d. Diabetes Mellitus (kencing manis) 

Terdapat sekitar 50% lansia yang memiliki gangguan intoleransi 

glukosa dimana gula darah masih tetap normal meskipun dalam kondisi 

puasa. Kondisi ini apabila terus menerus didiamkan akan berkembang 

menjadi penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, apabila 

melakukan uji laboratorium maka kadar gula darah sama atau lebih dari 

200 mg/dl dan kadar glukosa darah saat puasa di atas 126 mg/dl. 

Penyebabnya tidak lain adalah pola hidup yang tidak sehat terlebih usia 

lanjut daat mempertinggi risiko DM. Sekitar 20% dari lansia berusia 75 

tahun menderita DM. Beberapa gejalanya adalah sering merasa lapar dan 

hasu, banyak berkemih, mudah lelah, berat badan menurun, gatal-gatal, 

mati rasa, dan luka yang lama untuk sembuh. 
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e. Dimensia 

Dimensia adalah gejala yang ditandai  dengan kehilangan fungsi 

intelektual dan daya ingat secara perlahan-lahan, dapat mengganggu 

aktivitas sehari-hari terutama yang melibakan kognitif. Salh satunya 

adalah alzheimer yang paling sering terjadi pada usia lanjut. Faktor risiko 

terjadinyapenyakit ini adalah adanya genetic atau keluarga yang 

mempunyai riwayat dimensia, usia lanjut, penyakit pembuluh darah 

seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, trauma kepala. Demensia 

juga kerap terjadi pada wanita dan individu dengan pendidikan rendah. 

f. Penyakit jantung koroner 

Penyempitan pembuluh darah jantung yang diakibatkan oleh 

banyak hal salah satunya adalah kolesterol sehingga aliran darah menuju 

jantung terganggu. Gejala umum yang terjadi adalah nyeri dada, sesak 

napas, pingsan, hingga kebingungan. 

g. Kanker 

Kanker merupakan sebuah keadaan dimana struktur dan fungsi 

sebuah sel mengalami perubahan bahkan sampai merusak sel-sel lainnya 

yang masih sehat. Sel yang berubah ini mengalami mutasi karena suatu 

sebab sehingga ia tidak bisa lagi menjalankan fungsi normalnya. Biasanya 

perubahan sel ini mengalami beberapa tahapan, mulai dari yang ringan 

sampai berubah sama sekali dari keadaan awal (kanker). Kanker 

merupakan penyebab kematian nomor dua setelah penyakit jantung. 

Faktor risiko yang paling utama adalah usia. Dua pertiga kasus kanker 
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terjadi di atas usia 65 tahun. Mulai usia 40 tahun risiko untuk timbul 

kanker meningkat. 

B. Anatomi Lutut 

1. Biomekanika Sendi Lutut 

Sebelum memahami  biomekanika lebih lanjut terdapat 2 ilmu terkait 

mekanisme gerak yang perlu kita ketahui yakni kinesiologi dan Biomekanika, 

dimana menurut Kusumaningtyas (2007) kinesiologi merupakan ilmu yang 

memperlajari terkait tubuh manusia pada saat melakukan suatu gerakan. 

Beberapa disiplin ilmu yang terlibat dalam kinesiologi ini adalah fisiologi, 

dan biomekanika itu sendiri yang merupakan bagian dari kinesiologi yang 

menerapkan berbagai aspek mekanika di tubuh manusia. Komponen 

mekanika itu sendiri yakni osteokinematika dan artrokinematika. 

a. Osteokinematika 

Osteokinematika merupakan gerak sendi yang dilihat berdasarkan 

pergerakan tulang dan merupakan gerakan fisiologis sendi. Lutut 

merupakan hinge joint dengan gerak rotasi ayun dalam bidang sagital 

sehingga menghasilkan gerak fleksi dan ekstensi dengan nilai fleksi 

Range of Motion penuh sebesar 130
0
- 140

0
 (normal) dengan tahanan akhir  

soft endfeel  dan hiperekstensi bernilai 5
0
-10

0 
dengan hard endfeel. Lutut 

juga mempunyai gerakan rotasi spin pada saat lutut di tekuk sebesar 90 

derajat dengan nilai internal rotasi 15
0
-30

0
 dan eksternal rotasi 40

0
-45

0 

keduanya memiliki rasa diakhir berupa elastic endfeel (Sugijanto, 2008). 
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b. Arthrokinematika 

Arthrokinematika merupakan gerakan yang terjadi pada permukaan 

sendi. Gerak arthrokinematika yang terjadi pada sendi lutut yakni traksi 

dan kompresi dengan axis longitudinal arah kaudal-kranial. Gerak 

translasi kearah dorsal dan ke medial ini dapat terjadi ketika lutut sedang 

fleksi dan pada saat ekstensi gerak translasi lutut kearah ventral dan ke 

lateral. Terdapat pula gerak roll and slide pada saat gerak fleksi kondilus 

femur roll ke belakang dan slide ke depan. Sedangkan saat ekstensi  

kondilus femur roll ke depan dan slide ke belakang (Sugijanto, 2008) 

2. Sendi Lutut 

Persendian yang terletak pada bagian lutut termasuk dalam jenis sendi 

sinovial (synovial joint) yaitu sendi yang pergerakannya leluasa akibat 

terdapatnya cairan synovial di dalamnya. Persendian ini secara anatomi lebih 

kompleks dari pada jenis sendi fibrous dan sendi cartilaginosa. (Lumonga, 

2004) Sendi lutut (Knee joint) merupakan salah satu sendi yang bisa dianggap 

paling penting pada tubuh manusia. Sendi ini seperti sebuah bantalan besar 

yang terletak diantara tulang kaki bagian bawah yang terdiri dari dua 

artikulasi atau sendi lainnya yaitu antara femur dan tibia kemudian antara 

femur dan patella (Masourus dkk, 2010).  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi lutut 

(Sumber : Adams, 2017) 
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Sendi lutut merupakan suatu sendi yang disusun oleh beberapa tulang, 

ligament beserta otot, sehingga dapat membentuk suatu kesatuan yang 

disebut dengan sendi lutut atau knee joint. Anatomi sendi lutut terdiri dari: 

a. Tulang-tulang pembentuk sendi lutut 

1) Tulang Femur  

Osteo femur merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar 

yang terdapat pada tubuh kita. pada bagian proximal atau bagian 

paling asts berhubungan dengan acetabulum membentuk kepala sendi 

yang disebut caput femoris (hip joint). Bagian ujung membentuk 

persendian lutut, terdapat dua buah tonjolan yang disebut condylus 

lateralis, condylus medialis dan diantara keduanya terdapat fosa 

condyles tempat berartikulasinya tulang patella (Syaifuddin, 2013). 

2) Tulang Tibia 

Tulang tibia adalah tulang pipa terbesar setelah tulang femur. 

Tulang ini akan membentuk sendi pada pangkal atas (proximal) 

dengan tulang femur dan pada pangkal bawah (distal) terdapat 

penonjolan pada sisi medial disebut osteum maleolus medialis  

3) Tulang Fibula 

Merupakan tulang yang lebih kecil dari kedua tulang diatas, 

dimana tulang ini membentuk persendian dengan tulang tibia pada 

bagian proximal, dan  terdapat tonjolan yang disebut osteum maleolus 

lateralis atau mata kaki luar atau lateral. 
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4) Tulang Patella 

Pada gerakan fleksi dan ekstensi patella akan bergerak pada 

tulang femur. Jarak patella dengan tibia saat terjadi gerakan adalah 

tetap dan yang berubah hanya jarak patella dengan femur. Fungsi 

patella di samping sebagai perekatan otot-otot atau tendon adalah 

sebagai pengungkit sendi lutut. Pada posisi flexi lutut 90 derajat, 

kedudukan patella di antara kedua condylus femur dan saat extensi 

maka patella terletak pada permukaan anterior femur (Syaifuddin, 

2013). 

b. Ligamen pada sendi lutut 

Ligamen adalah struktur pengikat antara tulang dengan tulang 

yang berfungsi senagai stabilisasi pasif. Ligamen terdiri dari beberapa 

yakni ligament collateral, ligamen cruciatum, ligamen transversus genu 

yang berkelompok dalam satu group disebut Ligamentum Extracapsular, 

sedangkan ligamen Popliteum obliqum dan ligamen patella disebut 

ligamen kapsuler (Putz dan Pabst, 2008). 

1) Ligament cruciatum memegang peranan sebagai stabilitas utama sendi  

lutut dimana ligament cruciatum anterior membentang dari bagian 

anterior tibia melekat pada bagian lateral condilus lateralis femur 

yang berfungsi sebagai penahan gerak translasi osteo tibia terhadap 

tulang femur kearah anterior 

2) Ligament collateral berfungsi sebagai penahan berat badan baik dari 

medial maupun lateral. Arah ligament collateral lateral dan medial 

akan memberikan gaya bersilang sehingga akan memperkuat stabilitas 

sendi terutama pada posisi ekstensi. ligament collateral medial 
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terletak lebih posterior di permukaan medial sendi tibiofemoral, 

seluruh ligament collateral medial memegang pada gerakan full ROM 

ekstensi lutut. Ligament collateral lateral membentang dari 

permukaan luar condilus lateralis femoris ke arah caput fibula, dalam 

gerakan flexi lutut ligamen ini sisi lateral lutut (Putz dan Pabst, 2008). 

3) Ligamentum popliteum obliquum merupakan ligamentum yang kuat, 

terletak pada bagian posterior dari sendi lutut, letaknya membentang 

secara oblique ke medial dan bawah. Sebagian dari ligamentum ini 

berjalan menurun pada dinding capsul dan fascia m. popliteus dan 

sebagian lagi membelok ke atas menutupi tendon m. 

semimembranosus (Putz dan Pabst, 2008). 

4) Ligamentum Patellae melekat (diatas) pada tepi bawah patella dan 

pada bagian bawah melekat pada tuberositas tibiae. Ligamentum 

patellae ini sebenarnya merupakan lanjutan dari bagian pusat tendon 

bersama m. quadriceps femoris. Dipisahkan dari membran synovial 

sendi oleh bantalan lemak intra patella dan dipisahkan dari tibia oleh 

sebuah bursa yang kecil. Bursa infra patellaris superficialis 

memisahkan ligamentum ini dari kulit (Putz dan Pabst, 2008). 

5) Ligamentum transversum lutut terletak membentang paling depan dan 

menghubungkan dua insertio dari kedua meniscus lateral dan medial , 

terdiri dari jaringan connective (Putz dan Pabst, 2008). 

c. Bursa 

Semua ligament tersebut berfungsi sebagai fiksator dan stabilisator 

sendi lutut. Di samping ligament ada juga bursa pada sendi lutut. Bursa 

merupakan kantong yang berisi cairan yang memudahkan terjadinya 
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gesekan dan gerakan, berdinding tipis dan dibatasi oleh membran 

synovial. Ada beberapa bursa yang terdapat pada sendi lutut antara lain : 

(a) bursa popliteus, (b) bursa supra patellaris, (c) bursa infra patellaris, 

(d) bursa subcutan prapatellaris, (e) bursa sub patellaris, (f) bursa 

prapatellaris (Arifin dan Sriyani, 2013). 

d. Persarafan 

Lumonga (2004) menyatakan bahwa inervasi pada sendi lutut 

melalui beberapa cabang dari nervus yang yang mensarafi otot-otot di 

sekitar sendi dan berfungsi untuk mengatur pergerakan otot sehingga 

dapat menggerakan sendi lutut, adapaun saraf-saraf yang meinervasi area 

lutut adalah :  

1) Nervus femoralis  

2) Nervus obturatorius  

3) Nervus peroneus communis  

4) Nervus tibialis  

e. Kapsul Sendi 

Menurut Lumonga pada tahun 2004 menyatakan bahwa kapsul 

sendi pada lutut terbagi menjadi 2 lapisan, yakni 

1) Lapisan luar, lapisan ini biasanya disebut sebagai lapisan fibrosa dari 

periosteum yang menutupi bagian tulang dan sebaian ula akan 

membentuk ligamentum 

2) Lapisan dalam, lapisan yang biasa disebut juga sebagai synovial 

membrane, membran ini menghasilkan cairan synovial yang terdiri 

dari serum darah dan cairan sekresi dari sel sinovial. Letak lapisan ini  

mebatasi cavum sendi dan bagian luar sebagai articular cartilage.    
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f. Meniscus 

Meniscus atau cartilago semilunaris adalah lamella fibrocartilage 

berbentuk C, yang berfungsi sebagai memperdalam fascies articularis 

codylus tibalis untuk menerima condyles femoris yang cekung. Meniscus 

ini melekat pada bursa dan batas perifernya tebal cembung sedangkan 

lapisan dalamnya berbentuk cekung dengan tepian bebas. Terdapat 2 

macam meniscus yang terdapat pada lutut manusia yakni meniscus 

medialis dan meniscus lateralis (Lumonga, 2004). 

3. Kulit 

Kulit merupakan organ terbesar tubuh, terdiri dari lapisan sel di 

permukaan yang disebut dengan epidermis, dan lapisan jaringan ikat yang 

lebih dalam, dikenal sebagai dermis. Kulit berguna untuk:  

a. Perlindungan terhadap cedera dan kehilangan cairan, misalnya pada luka 

bakar ringan 

b. Pengaturan suhu tubuh melalui kelenjar keringat dan pembuluh darah,  

c. Sensasi melalui saraf kulit dan ujung akhirnya yang bersifat sensoris, 

misalnya untuk rasa sakit (Moore, 2002).  

Secara mikroskopis kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis 

dan lemak subkutan (Price, 2005). 

a. Epidermis  

Epidermis terdiri atas 5 lapisan sel penghasil keratin (keratinosit) 

yaitu:  

1) Stratum basal (stratum germinativum), terdiri atas selapis sel 

kuboid atau silindris basofilik yang terletak di atas lamina basalis 

pada perbatasan epidermis-dermis  
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2) Stratum spinosum, terdiri atas sel-sel kuboid, atau agak gepeng 

dengan inti ditengah dan sitoplasma dengan cabang-cabang yang 

terisi berkas filamen,  

3) Stratum granulosum, terdiri atas 3−5 lapis sel poligonal gepeng 

yang sitoplasmanya berisikan granul basofilik kasar,  

4) Stratum lusidum, tampak lebih jelas pada kulit tebal, lapisan ini 

bersifat translusens dan terdiri atas lapisan tipis sel epidermis 

eosinofilik yang sangat gepeng,  

5) Stratum korneum, lapisan ini terdiri atas 15−20 lapis sel gepeng 

berkeratin tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi 

skleroprotein filamentosa birefringen, yakni keratin (Junqueira, 

2007).  

b.  Dermis  

Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, 

stratum papilare di sebelah luar dan stratum retikular yang lebih dalam.  

1) Stratum papilar, terdiri atas jaringan ikat longgar, fibroblas dan sel 

jaringan ikat lainnya terdapat di stratum ini seperti sel mast dan 

makrofag. Dari lapisan ini, serabut lapisan kolagen khusus menyelip 

ke dalam lamina basalis dan meluas ke dalam dermis. Serabut kolagen 

tersebut mengikat dermis pada epidermis dan disebut serabut 

penambat.  

2) Stratum retikular, terdiri atas jaringan ikat padat tak teratur (terutama 

kolagen tipe I), dan oleh karena itu memiliki lebih banyak serat dan 

lebih sedikit sel daripada stratum papilar (Junqueira, 2007).  
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c. Fascia superficialis  

Lapisan ini terdiri atas jaringan ikat longgar yang mengikat kulit 

secara longgar pada organ-organ di bawahnya, yang memungkinkan kulit 

bergeser di atasnya. Hipodermis sering mengandung sel-sel lemak yang 

jumlahnya bervariasi sesuai daerah tubuh dan ukuran yang bervariasi 

sesuai dengan status gizi yang bersangkutan. Lapisan ini juga disebut 

sebagai jaringan subkutan dan jika cukup tebal disebut panikulus 

adiposus (Junqueira, 2007). 

 

Gambar 2.2 Struktur kulit dan jaringan subkutan  

(Sumber : Moore, 2002) 

 

4. Myofascia 

Fascia merupakan tipe jaringan yang membungkus tendon, ligament, 

aponeurosis dan jaringan parut. Fascia terdapat diseluruh tubuh sebagai 

perantara dari semua sistem yang ada pada tubuh dan memberikan bentuk 

untuk sistem tubuh seperti sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan sistem 

limfatik. Fascia berfungsi untuk dapat membentuk dan menunjang bagian 

tubuh dan menahan agar tetap berada pada tempatnya, memberikan lubrikasi 

(pelumas) sehingga otot akan bebas bergerak tanpa menimbulkan suatu 

gesekan yang bisa menyebabkan adanya injury pada otot (Clay, 2008). 
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Fascia dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu fascia superficialis, fascia 

profunda (deep), dan deepest fascia. Fascia superficialis merupakan lapisan 

jaringan ikat longgar yang terletak pada lapisan bawah dermis kulit dan 

kadang disebut sebagai jaringan subkutan. Fascia ini berfungsi sebagai jalur 

untuk saraf dan darah menuju otot rangka dan berbagai jaringan adiposa. 

Fascia superficialis lebih menonjol pada bagian belakang tubuh daripada 

bagian depan. Fungsi utama lapisan ini yaitu sebagai pelindung deformasi 

mekanikal dan memberikan jalur untuk saraf dan dinding pembuluh saraf. 

Deep fascia adalah lapisan fibrosa pada jaringan ikat yang ditemukan di 

bawah superficialis fascia. Deep fascia berfungsi sebagai jalur untuk saraf 

dan pembuluh darah dan sebagai tempat untuk mengembangkan otot dan 

struktur internal lainnya. Deepest fascia dikenal sebagai dural tube yang 

mengelilingi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang (Lindsay dan 

Robertson, 2008). 

Berdasarkan tempat ditemukannya fascia di dalam otot, maka fascia 

dibagi menjadi 3 yaitu epimysium, perymisium dan endomysium. Ketiga 

lapisan tersebut merupakan perluasan dari deep fascia. Epimysium merupakan 

jaringan myofascial terluas yang melapisi seluruh otot dan mengikat seluruh 

fasikel. Perimysium merupakan jaringan fascia yang membungkus 

sekelompok serabut otot ke dalam satu fasikel. Endomysium merupakan 

jaringan fascia terdalam yang memisahkan seratserat otot (Alter, 2004). 

Fascia dapat mengalami ketegangan karena adanya kontraksi otot 

yang menyebabkan otot menjadi melebar. Ketegangan yang terjadi pada 

fascia akan mengalami peningkatan akibat adanya otot yang hipertropi secara 

sekunder karena latihan, atau dalam kondisi konstan hipertonus akibat dari 
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postur yang jelek. Ketika timbul nyeri yang hebat, maka mengurangi jumlah 

suplai darah dan mengalami penyembuhan yang lambat sehingga 

menyebabkan fascia menjadi menyusut/mengerut (Cantu and Grodin, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Struktur myofascia 

(Sumber: http://www.quizlet.com) 

 

C. Osteoarthritis 

1. Definisi  

OA menurut buku rekomendasi OA pada tahun 2014 menyatakan 

bahwa bentuk arthritis yang sering ditemukan  pada masyarakat berdampak 

besar pada kesehatan masyarakat dan bersifat kronis. Penyebabnya sendiri 

masih belum diketahui secara pasti dan terdapat banyak hal yang menjadi 

faktor risikonya seperti obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebih 

atau kurang, trauma hingga faktor genetik dan mekanik. Akhirnya akan 

berakibat pada kelainan morfologis, biologis dan klinis yang sama.  

OA sendiri bersifat progresif namun lambat, proses penyakitnya tidak 

hanya melibatkan kartilago atau tulang rawan yang terdapat pada sendi 

melainkan mencakup semua aspek dari sendi itu sendiri seperti tulang 

subkondral, kapsul, jaringan sinovial, ligamentum dan biasanya keluhan 
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paling sering terjadi pada pasien OA adalah keluhan nyeri sendi, ganggunan 

pergerakan (fungsional) bergantung derajat kerusakan pada tulang rawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 A. Lutut yang normal, B. Lutut yang mengalami Osteoarthritis 

(Sumber: Henley, 2010) 

 

 

2. Prevalensi 

Osteoarthritis sudah sering terjadi pada kalangan lansia, namun 

penyakit ini sudah tidak dikenali lagi sebagai penyakit degeneratif kerena 

juga kerap terjadi pada orang non-lanisa, namun memang usia yang menjadi 

faktor risiko seseorang bisa menderita penyakit ini. Buku rekomendasi OA 

pada tahun 2014 menyebutkan bahwa pada usian diatas 60 tahun hanya 

sekitar 50% yang menderita OA secara gambar radiologis dan hanya sekitar 

10%  saja yang mengalami disabilitas karena OA dan sekitar 10% pria dan 

18% wanita yang mengalami gejala klinisnya. Maka dapat disimpulkan jika 

umur semakin tua maka semakin besar pula risiko terjadinya penyakit 

Osteoarthritis ini. 

  WHO Indonesai sendiri pada tahun 2025 akan terjadi peningkatn 

populasi lansia sebesar 414% dibandingkan tahun 1990. Prevalensinya sendiri 

A B 
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adalah 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita yang tampak secara 

radiologis dengan rentang usia 40-60 tahun. Penelitian di Bandung pada 

pasien yang berobat ke klinik RSHS pada tahun 2007 dan 2010 berturut-turut   

didapatkan dari 1287 kasus reumatik 69% diantaranya wanita dan kasus OA 

yang dominan terjadi adalah OA pada lutut sebesar 87%. Dari 2760 kasus 

reumatik pada tahun 2010 ada 73% diantaranya yang menderita OA dan 

paling banyak terjadi pada praktek dokter. Kemudian data ari Marialan 

(2015) menyebutkan bahwa Rumah Sakit Swasta di Yogyakarta yang 

menangani kasus orthopedic mendiagnosa bahwa terdapat peningkatan OA 

dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2010 terdapat 548 pasien yang 

berkunjung, 2011 terdapat 928, kemudian pada tahun 2012 terdapat 1511 

kunjungan dan 2013 terdapat 2136 kunjungan. Dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan setiap tahunnya, namun memang tidak semua pasien 

adalah penderita OA. 

3. Etiologi 

Etiologi dari OA menurut rekomendasi OA pada tahun 2014 terbagi 

menjadi 2 yakni, dapat terjadi secara idiopatik (primer) yang tidak diketahui 

penyebabnya dan dapat terjadi secara sekunder, berikut adalah daftar OA yag 

terjadi secara sekunder. 

 

Tabel 2.1 Etiologi sekunder OA 

 

Metabolik 

Kelainan 

Anatomi/ 

Trauma 

Inflamasi 

Struktur Sendi 

Trauma Inflamasi 

 Artritis kristal 

     (Gout, calcium 
 Slipped 

femoral 

 Trauma sendi 

mayor 

 Semua 

artropati 
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      pyrophosphate 

     dihydrate 

arthropaty/ 

pseudogout) 

 Akromegali 

 Okronosis 

     (alkaptonuria) 

 Hemokromatosis 

 Penyakit Wilson 

epiphysis 

 Epiphyseal 

dysplasias 

 Penyakit 

Blount’s 

 Penyakit 

Legg-Perthe 

 Dislokasi 

koksa 

kongenital 

 Panjang 

tungkai tidak 

sama 

 Deformitas 

valgus/varus 

 Sindroma 

hipermobiliti 

 Fraktur pada 

sendi atau 

osteonekrosis 

 Bedah tulang 

    (contoh: 

menisektomi) 

 Jejas kronik 

(artropati 

okupasional/terk

ait pekerjaan), 

beban mekanik 

kronik (obesitas) 

   inflamasi 

 Artritis 

septik 

   

(Sumber : Sellam J, Dkk. 2009 dalam  Rekomendasi Osteoartritis, 2014) 

 

 

4. Patogenesis 

Enohumah & Imarengiaye (2008) perubahan patofisiologi dalam 

Osteathritis knee bervariasi dimana letak kerusakan tulang rawan itu sendiri 

serta jaringan lunak lainnya. Nyeri Osteathritis adalah gejala yang utama, 

yang mengkibatkan perubahan kekuatan otot- otot hamstring dan berdampak 

pada sumbur non-artikular. Masalah otot hamstring tersebut bila tidak di 

selesaikan akan mengakibatkan fase kontraktur pada lutut dan bila tidak di 

tangani dengan benar akan menjadi kronis. perubahan patologis yang terlihat 

pada. Osteathritis knee di tandai dengan articulasi cartilago dalam sendi 

sinovial , terkait dengan hipertrofi tulang dan penebalan kapsul. Osteathritis 

knee sebagai penyakit degeneratif kronis yang berhubungan dengan 

gangguan persendian dan mengakibatkan hilangnya fungsional saat 

beraktivitas. Masalah utama Osteathritis knee adalah kerusakan pada tulang 
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tulang rawan artikular yang memicu berbagai kerusakan yang berujung pada 

rasa sakit dan kehilangan/ keterbatasan dalam sendi yang terkena. 

Osteoarthritis sekunder terjadi disebabkan oleh inflamasi, kelainan 

sistem endokrin, metabolik, pertumbuhan, faktor keturunan (herediter), dan 

immobilisasi yang terlalu lama. Kasus osteoarthritis primer lebih sering 

dijumpai pada praktek sehari-hari dibandingkan dengan osteoarthritis 

sekunder (Soeroso et al, 2006). Penyebab osteoatrit dalam hal sederhana 

adalah adanya perubahan struktur dari bentuk dalam. 

5. Klasifikasi 

Klasifikasi OA berdasarkan lokasi sendi menurut buku rekomendasi 

OA pada tahun 2014 menyebutkan bahwa OA tdak hanya pada sendi lutut, 

dapat pula terjadi pada panggul, lumbal dan sendi-sendi lainnya. 

 

Tabel 2.2 Klasifikasi OA secara umum 

OA Tangan 

Nodus Heberden 

dan 

Bouchard (nodal) 

Artritis erosif 

interfalang 

Karpal-metakarpal 

I 

OA Vertebrae 

sendi apofiseal 

sendi intervertebral 

spondilosis (osteofit) 

ligamentum 

(hiperostosis, 

penyakit Forestier, 

diffuse idiopathic 

skeletal 

hyperostosis=DISH) OA Lutut 

Bony enlargement 

Genu valgus 

Genu varus 

OA Kaki 

haluks valgus 

haluks rigidus 

jari kontraktur 

(hammer/cock-up 

toes) 

talonavikulare 

OA di tempat 

lainnya 

glenohumeral 

akromioklavikular 

tibiotalar 

sakroiliaka 

temporomandibular 

OA Panggul 

eksentrik (superior) 

konsentrik (aksial, 

medial) 

difus (koksa 

senilis) 

OA sistemik 

Meliputi 3 atau lebih 

daerah 

yang tersebut di atas 

 

(Sumber : Sellam J, Dkk. 2009 dalam Rekomendasi Osteoartritis, 2014) 
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a. OA pada tangan perbandingannya adalah 10 : 1 (wanita : pria)  lebih 

sering terjadi pada sendi distal interfalang, proksimal interfalang dan 

sendi karpometakarpal I, dan kondisi ini jarang mengenai sendi 

metakarpofangaeal. terdapat pembesaran tulang pada PIP: Bouchard’s 

nodes, dan pada DIP: Heberden’s nodes dan diagnosis banding: OA 

erosive 

b. OA pada Sendi Lutut, terjadi pada daerah medial dan lateral tibiofemoral, 

dan bagian femoropatellar.  

c. OA pada panggul, sering ditemui pada pria dibandingkan wanita dimana 

terjadi unilateral atau bilateral. Bisanya terjadi nyeri panggul apabila 

berdiri dan pasien mendapati antalgic gait 

d. OA pada vertebra, umunya mengenai servikal dan lumbal yakni area 

vertebra yang mobile. Dapat menimbulkan osteofit pada vertebra 

membuat penyempitan pada foramen vertebralis dan mampu menekan 

saraf sehingga menyebabkan nyeri punggung hingga pinggang disertai 

dengan adanya nyeri menjalar. 

e. OA pada bahu lebih jarang ditemukan, nyerinya sulit untuk dilokalisasi 

dan sering terjadi pada malam hari, ketika dilakukan pemerikasaan fisik 

terdapat keterbatasan gerak pasif pada bahu  

f. OA siku juga jarang sekali ditemukan, umumnya terjadi akibat paparan 

getaran terus menerus (repeated vibration exposure), metabolik atropati 

ataupun karena traumatic. 

g. OA pada sendi temporomandibular biasanya ditandai dengan adanya 

krepitasi, kaku dan nyeri. Pada saat melakukan pemeriksaan radiografi 

OA ini sering ditemukan. 
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Sedangkan OA juga diklasifikasikan berdasarkan derajat 

keparahannya, derajat OA lutut dinilai menjadi 4 derajat oleh Kellgren dan 

Lawrence. Derajat satu ini tampak ragu dalam diagnosannya dimana 

gambaran sendi normal, namun terdapat osteofit minimal. Derajat dua disebut 

OA minimal dimana sudah terjadi osteofit pada 2 tempat dengan celah sendi 

yang baik, namun tidak terjadi sclerosis dan kista subkondral. Derajat 3 atau 

disebut OA moderate dan terdapat osteofit moderate, telah terjadi deformitas 

pada ujung tulang dengan celah sendi yang menjadi sempit. Derajat 4 atau 

OA berat dimana osteofit sudah besar terdapat sclerosis dan kista subkondral 

dan adanya deformitas ujung tulang hingga celah sendi hilang (Milne, 2007 

dalam Koentjoro, 2010). 

6. Tanda dan Gejala OA 

Autralian Physiotherapy Association (APA) pada tahun 2003 dalam 

Nur (2009)  menyebutkan bahwa osteoarthritis mempunyai beberapa gejala 

yang akan membuat para penderitanya terhambat dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari atau aktivitas fungsional seseorang, beberapa gejalanya yakni : 

a. Kekakuan (Stiffness) 

Beberapa  penderita OA mengalami  kaku  sendi dan dapat  timbul  

setelah  kegiatan yang melibatkan duduk lama bahkan setelah bangun 

tidur. Kebanyakan penderita  mengeluh  rasa kaku pda sendinya  sdan 

bertahan hingga 30 menit.  

b. Bunyi Gemeretak (krepitasi) 

Terdapat bunyi Gemeretak atau biasa disebut krepitasi yang 

tercipta akibat menggeseknya tulang dengan tulang, suara ini lebih kasar 

dibanding reumatoid arthritis.  
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c. Pembengkakan sendi (swelling) 

Adanya pembengkakan pada sendi yang dapat disebabkan oleh 

radang sendi dan bertambahnya cairan pada sendi atau keduanya. 

d. Perubahan pada pola jalan  

Gerak akan semakin  terhambat  atau terdapat  perubahan pada 

proses  berjalan  bergabtung dari beratnya  penyakit.  Perubahan  yang  

terjadi pada seseorang yang menderita OA dapat konsentris  atau  seluruh  

arah  gerakan  maupun  eksentris  atau  salah satu gerakan saja 

(Sudoyono, 2009). 

e. Kemerahan pada sendi 

Kemerahan yang terdapat  pada  sendi yang mengalami OA bisa 

saja terjadi. Namun ini  merupakan  salah  satu  tanda  peradangan sendi. 

Hal ini mungkin dijumpai pada osteoarthritis karena adanya sinovitis 

(Radang Sinovial),  dan  terkadang  tanda  kemerahan  ini  tidak  

menonjol  dan timbul di akhir (Sudoyono, 2009). 

f. Hambatan gerakan pada sendi 

Terdapat hambatan pada saat bergerak dimana salah satu gejala ini 

biasanya ditemukan pada pasien penderit  osteoarthritis  sedang sampai 

berat. Hambatan yang terjadi karena banyak hal,bisa saja karena beberapa 

permasalahan diatas seperti inflamasi, sendi membengkok,  perubahan  

bentuk hingga danya rasa nyeri. 

g. Nyeri 

Biasanya  nyeri  sendi sering terjadi karena pasien dalam keadaan 

mobilisasi atau sedikitnya pergerakan namun ketika immobilisasi semakin 

berkurang rasa nyeri. Gerakan tertentu seperti halnya menggerakkan lutut 



38 
 

 
 

ke belakang dapat menimbulkan rasa nyeri dan nyeri yang terdapat pada 

osteoarthritis  dapat  menjalar kebagian  lain. 

Menurut American Collae of Rheumatology (2007, dalam Pratiwi, 2015)  

osteoarthritis memiliki tanda klinik  yaitu : 

a. Rasa nyeri pada daerah sekitar persendian 

b. Ditemukan osteofit pada hasil rontgen sekurang-kurangnya > usia 50 

tahun 

c. Kaku sendi < 30 menit 

d. Krepitasi pada sendi saat digerakkan 

e. Penyempitan celah sendi yang sering kali asimetris (lebih berat pada 

bagian yang menanggung beban) 

f. Perubahan struktur anatomi sendi 

g. Peningkatan densitas (sclerosis) 

 

D. Kinesio Taping 

1. Definisi 

Kinesio tape (pita kinesio) adalah plester berperekat yang berbentuk 

pita dan terbuat dari bahan lateks. Pita ini mempunyai ketebalan dan 

elastisitas yang hampir menyerupai kulit manusia, sehingga tidak membatasi 

pergerakan saat digunakan dan tidak menimbulkan penekanan pada area 

perekatan, oleh karenanya dapat digunakan untuk jangka waktu yang cukup 

lama (5-7 hari), tanpa harus khawatir dengan pembatasan gerakan dan 

perlukaan area kulit yang direkatinya. Pita ini tahan air dan dapat digunakan 

selama latihan, mandi bahkan berenang, mengering dengan cepat dan jarang 
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menimbulkan iritasi pada kulit. Elastisitas pita kinesio ini memiliki potensi 

bentangan antara 130-140 % dari panjang aslinya (Flex Free Clinic, 2015). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kinesio Taping 

Sumber: www.flexfreeclinic.com (2015) 

 

Alat ini dikembangkan oleh Dr. Kenzo Kase, seorang Chiropractor 

pada tahun 1970 dengan maksud dan tujuan utama untuk mengurangi rasa 

sakit/nyeri dan meningkatkan penyembuhan jaringan lunak. Namun terdapat 

manfaat lain dari Kinesio tape yaitu mengurangi kelelahan otot, mengurangi 

pembengkakan (edema), meningkatkan drainase cairan limfatik dan 

meningkatkan aliran darah (Flex Free Clinic, 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 atas 4 teknik aplikasi,   yakni pengaplikasian pada otot, ligamen, 

koreksi, dan lympathic 

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, 

http://www.flexfreeclinic.com/


40 
 

 
 

menurunkan nyeri dan memperbaiki kekenyalan sehingga dapat 

memfasilitasi untuk cepat sembuh. 

Selama penggunaan K-taping perlu melekatkannya pada origo dan 

insersio dari otot yang ingin ditingkatkan dan direndahkan tonus otonya. 

Penggunan untuk menurunkan tonus adalah dengan cara menempelkan k-

taping pada insersio lalu menuju origo. Begitu pun sebaliknya untuk 

meningkatkan tonus dengan cara menempelkannya pada origo menuju 

insersio. Tarikan yang diberikan pada aplikasi ini yakni sesebasar 10%.    

b. Ligament applications 

Aplikasi ini digunakan untuk injury dan overloading pada 

ligament termasuk didalamnya juga tendon. Teknik penggunaannya 

dapatdialkukan di titik nyeri, trigger point atau pada segment spinal. 

Pengaplikasiannya pada ligament diberikan dengan maksimal 

stretch pada tapenya menyerupai pada aplikasi otot dengan akhiran tidak 

ada stretch agar periode penggunaan agak lama, pada ligament 

applications masing-masing sendi diposisikan pada saat tegang. 

Sedangkan pada tendon applications memposisikan otot dalam keadaan 

maksimal memanjang dan untuk pain point juga begitu. Kedua teknk 

diatas (Ligament applications dan tendon applications ataupun pain 

point) dapat dilakukan secara bersamaan. 

c. Corrective applications 

Corrective applications dibedakan menjadi 2 yakni fungsional 

koreksi dan fascia koreksi. Fungsional koreksi digunakan untuk otot yang 

mengalami misaligntment seperti misalignment patella dan 

memperbaikinya secara structural. Sedangkan fascia koreksi digunakan 
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pada perlekanatan (adhesion) pada muscle fiber membuatnya mengendur 

dan mengakibatkan penurunan nyeri.    

d. Lympathic applications 

Lymphatic applications  digunakan  untuk  kelainan lymphatic 

Drainage, dimana ketika kita pengaplikasikan ini akan mengangkat kulit, 

ada space antara kulit dan subkutan, diamana guna space ini adalah untuk 

merangsang limpathic collector agar berkerja. Collector akan aktif 

dengan sistem vaskular tubuh manusia. Untuk mencegah kembalinya 

getah bening tadi akan ada katup dan akan mebawa cairan tersebut ke 

aliran central tubuh     

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Efek kinesio taping pada lympatic 

Sumber: www.flexfreeclinic.com (2015) 

 

3. Pengaruh Kinesio taping bagi tubuh 

Lesmana (2016) Bentuk kinesio taping pada sisi yang menempel pada 

kulit tidaklah rata melainkan berulir. Ulir tersebut dibuat khas sehingga 

memiliki manfaat berupa ransangan pada sistem sirkluasi dan sistim 

neurologis di dalam tubuh kita. Bentuk dan tehnik yang digunakan dalam 

pemasangan kinesiotape dapat bermanfaat dalam  setiap kondisi baik akut, 

sub akut hingga kronis dan juga untuk pecegahan cidera  dengan proses 

penyembuhan luka oleh tubuh sendiri. 

http://www.flexfreeclinic.com/


42 
 

 
 

Pengaruh kinesio taping pada tubuh kita yakni efek utamanya dalah 

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

mengalami pemanjangan (relaksasi) dan pemendekan (kontraksi) ketika pada 

suatu kondisi tertentu otot tidak mampu kembali pada posisi semula setelah 

memanjang dan memendek maka terjadilah nyeri pada otot. KInesio taping 

yang memiliki efek stretch dan recoil dapat membuat otot kembali ke  pada 

posisi awal atau normal. Disamping itu efek stretch tersebut juga mampu 

memperbaiki posisi sendi yang tidak sesuai aligmentnya, dengan begitu tubuh 

dapat bergerak dengan pola yang lebih  sempurna. 

Efek lainnya 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 

dibawahnya dan akan mengganggu proses sirkulasi cairan. Kinesio taping 

memiliki efek shrink dan kift dimana dengan tehnik pemasangan yang tepat 

kinesio taping dapat mengangkat bagian yang mengalam inflamasi sehingga 

tekanan kulit akan berkurang. Dengan berkurangnya tekanan pada kulit maka 

akan berdampak nyeri berkurang, peredara cairan meningkat, tonus otot 

berkurang, dan mempercepat recovery. 

Selain dampak positif terdapat efek tidak baik dari kinesio taping. 

Kinesio taping akan berpengaruh buruk atau tidak ada efeknya jika salah 

dalam tehnik pemasanngannya  oleh karena itu siapapun yang ingin 

memasang kinesio taping harus memiliki pengetahuan dasar mengenai 

kinesio taping dulu agar pemasangan  menjadi tepat. Namun demikian kinesio 

taping juga memiliki kontra indikasi absolute yaitu pemasangan pada daerah 

keganasan, infeksi dan luka terbuka. 
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4. Teknik Pengaplikasian kinesio taping 

Starting point menjadi perhatian utama dalam mengklasifikasi 

pemasangan kinesiotaping serta tegangan terhadap tarikan (Ardella, 2013) 

adalah sebagai berikut: 

a. Tarikan bermula dari insertionio ke origo 

Digunakan untuk menginhibisi atau menhambat penggunaan otot yang 

berlebihan dan spasme otot dengan tegangan tarikan sebesar 15%-25%. 

b. Tarikan bermula dari origo ke insertion 

Berguna untuk memfasilitasi atau  lebih memudahkan kinerja otot yang 

bekerja secara berlebihan dan juga untuk  rehabilitasi dengan tegangan 

tarikan sebesar 15%-50%. 

Yulianti (2013) juga berpendapat bahwa  beberapa teknik 

pemasangan kinesio taping yaitu dalam bentuk “I”, “Y”, “X”, “FAN”, 

“WEB”, dan “DONUT”. Pengaplikasian teknik “I” digunakan untuk 

membantu kinerja otot tertentu  berdasarkan bentuk otot yang akan diberi, 

biasanya digunakan untuk mengurangi cidera atau karena overuse 

(Palaiman, 2016). Teknik lainnya yakni  “Y” digunakan untuk 

memfasilitasi atau mempermudah otot sekitarnya (menghambat 

rangsangan otot). Pengaplikasian  metode ini harus dilakukan sekitar 2 

inchi lebih panjang dari otot dan diukur dari origo sampai insersio. 

Teknik “X” metode ini digunakan ketika origo dan insersio otot 

mengalami perubahan dan dari pola pergerakan sendi salah satu 

contohnya adalah m. Rhomboid. Teknik aplikasi “FAN” metode ini 

berguna agar membantu suatu proses penyaluran limfe ke bagian saluran 

utama. 
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Aplikas teknik “WEB” metode ini merupakan suatu modifikasi 

dari metode FAN dimana kedua ujung strip dipotong dan dibiarkan utuh 

dengan strip yang dipotong dibagian tengah bentuk aplikasi ini 

menyerupai jaring. Teknik “DONUT” metode ini digunakan untuk 

oedema khususnya pada atlet olahraga (olahragawan), satu, dua atau tiga 

strip direkatkan secara ditindih (direkatkan ulang diperekat sebelumnya) 

dan bagian tengahnya dipotong sehingga menyerupai lubang donat dan 

direkatkan langsung diarea yang diobati. 

E. Myofascial Release 

1. Definisi 

Myofascial Release Technique (MRT) adalah bentuk terapi jaringan 

lunak yang didasari pada respon neuroreflexive untuk mengurangi 

ketegangan jaringan. Kunci lokasi terbaik adalah masuk ke dalam sistem 

muskuloskeletal, dapat diaplikasi  pada jenis stres yang paling sesuai untuk 

mendorong penghambatan dan sensitivitas pada palpasi untuk membuat 

respons jaringan dengan baik. Hasilnya dalah dari relaksasi jaringan yang 

tegang dan keteganagan pada myofascia, membantu untuk memperbaiki 

regangan pada jaringan dan menurunkan nyeri (Sebastian, 2013). Werenski 

(2011) juga menyatakan bahwa terapi menggunakan Myofascial Release 

sangat efektif digunakan pada kasus nyeri miofasial, dimana teknik ini 

berpusat pada tekanan bermaksud untuk meregangkan struktur myofascia 

dan otot dengan tujuan  menghilangkan perlengketan (adhesion) mengurangi 

nyeri dengan teori gate control. Memulihkan cairan pelumas dari jaringan 

fasia, pergerakan jaringan dan sendi. (Riggs dan Grant, 2008 dalam 

Anngraeni, 2014).  
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2. Teknik Myofascial Release Technique 

Waktu yang direkomendasikan menurut Simons dkk (1999) dalam 

suatu perawatan modalitas fisioterapi seperti metode manual cenderung 

memerlukan waktu yang sedikit lama kira-kira satu sampai dua hari agar 

manfaatnya terlihat (Goma, 2015). Menurut Scheneider (2005) menyatakan 

bahwa myofascial release terdapat 4 level yang dideskripsikan berdasarkan 

ketegangan, posisi dan aktivitas jaringan yang dilakukan secara kontak 

langsung oleh praktisioner. Myofascial Release Technique (MRT) level 1 

merupakan penanganan yang dilakukan secara pasif oleh praktisioner 

dilakukan pada jaringan lunak tanpa adanya ketegangan otot dengan cara 

praktisioner menggerakkan tekanan manual secara longitudinal dari arah 

distal ke proksimal sepanjang serabut otot yang diinginkan. MRT level 2 

dilakukan penekanan jaringan lunak pada keadaan menegang, dan pasien 

dalam keadaan pasif, kemudian pergerakannya sama seperti MRT level 1 

yakni dari distal ke proksimal. MRT level  3 disertai gerakan dari otot yang 

memendek pasien dalam keadaan pasif dan jaringan lunak yang diintervensi 

digerakkan oleh praktisioner sepanjang ROM (Range Of Motion) dari posisi 

terpendek ke yang terpanjang. MRT level 4 hampir menyerupai MRT level 3 

namun perbedaannya terletak pada pasien dalam keadaan aktif dalam artian 

menggerakan grup otot sepanjang ROM secara aktif dari posisi terpendek ke 

posisi terpanjang.  

3. Manfaat Myofascial Release Technique 

MRT bekerja  melepaskan  ikatan antara fascia, integumen, otot dan 

tulang, sehingga fascia akan lebih fleksibel dan mengurangi spasme pada 

jaringan ekstrafusal.  MFR merupakan cara yang efektif, lembut, dan aman 



46 
 

 
 

dengan memobilisasi jaringan lunak. Metode ini dikembangkan oleh John 

Bernes yang melibatkan tekanan berkelanjutan lembut di subkutan dan 

jaringan  miofascial.   Tujuannya  melepaskan  pembatasan  fascia, 

memecahkan jaringan sehingga dapat menghilangkan rasa sakit, 

meningkatkan jangkauan gerak dan menyeimbangkan tubuh (Jenings, 2013). 

 Mekanisme pengurangan  nyeri  dengan  MRT yaitu  dengan    

melepaskan  ikatan  antara  fascia,  integumen,  otot  dan  tulang sehingga  

fascia  akan  lebih  fleksibel  dan  mengurangi  spasme  pada  jaringan 

ekstrafusal.  Spasme  berkurang secara  langsung  mengurangi  peradangan 

pada spindle otot, umpan balik dari saraf motorik mengurangi pelepasan asetil 

kolin berlebihan.  Keadaan  yang berubah  ini  menimbulkan  sirkulasi  darah  

kembali normal hingga kebutuhan oksigen untuk pembakaran terpenuhi, 

kalsium terpompa kembali  ke  retikulum  sarkoplasmik menyebabkan 

pelepasan asetil kolin oleh retikulum sarkoplasmik akan terhenti yang 

berakhir dengan penurunan motor end plate. Otot kemudian relaksasi optimal, 

nyeri berkurang berpengaruh terhadap penurunan disabilitas fungsi kerja otot 

(Salvishah & Bhalara, 2012). 

 Peacock dkk (2014) penelitian tentang myofascial release telah 

terbukti efektif dalam mengurangi rasa sakit karena serangkaian respon 

fisiologi, ada peningkatan pelebaran sistem arteri, termasuk pemulihan 

jaringan lunak, peningkatan nitrogen dioksida (NO2) dan plastisitas vascular. 

Sedangkan Menurut Patel dkk (2016) menyebutkan efek dari myofascial 

release selama tekanan pada jaringan menyebabkan fascia meregang dan 

meningkatkan ROM, meningkatkan suhu dan  mungkin meningkatkan cairan 
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keadaan ini memungkinkan untuk menghilangkan fibrous adhesion antara 

lapisan fascia dan stretching jaringan lunak. 

Minasny (2009) mengatakan bahwa myofascial release bekerja dalam 

teori ini adalah fascia dan system saraf otonom sangat erat hubungannya. 

Fascia yang dapat dipersarafi oleh mechanoreseptor yang responsive 

terhadap tekanan manual. Tekanan dan manipulasi myofascial melibatkan 

stimulasi mechanoreceptor intrafascial yang kemudian diproses oleh sistem 

saraf pusat dan system saraf otonom. Respon dari system saraf pusat 

mengubah tonus beberapa serat otot lurik. Respon saraf otonom termasuk 

tonus berubah secara keseluruhan, perubahan vasodilatasi dan jaringan lokal 

viskositas, dan tonus menurunkan sel otot polos intrafascial. 

4. Prinsip Umum Myofascial Release Technique 

Beberapa panduan yang dapat digunakan dan akan memberikan hasil 

yang menguntungkan diantaranya dalam melakukan MRT (Mock, 2005), 

diantaranya :  

a. Myofascial release technique tidak boleh diaplikasikan pada pasien yang 

sedang mengalami peradangan. 

b. MRT tidak disarankan untuk dilakukan setiap hari, idelanya dapat 

dilakukan 1 minggu sebanyak 2 sesi. Hal ini bertujuan agar jaringan tidak 

sensitif dan ada perbaikan jaringan. Sedangkan menururut Gomaa dalam 

penelitiannya melakukan MRT sebanyak 3 sesi dalam minggu. 

c. Penggunaan lotion atau pelumas agar meminimalkan efek sentuhan kulit 

pasien dan kulit terapis yang tertarik. Serta berikan kontak yang lembut 

pada pasien. 
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d. Teknik dalam menggerakkan tangan terapis hendaknya secara 

longitudinal, yakni dari dorsal ke proksimal dan tidak dilakukan secara 

transversal. Dalam pelaksanaannya lihat kembali kontur otot bertujuan 

untuk terhindar dari lepasnya kontak manual sehingga menyebabkan rasa 

tidak nyaman. 

e. Apabila diperlukan gerak aktif dan pasif dapat dilakukan secara perlahan-

lahan 

f. Gerakan praktisioner selalu mengarah ke jantung untuk meminimalkan 

tekanan balik katup vena mencegah terjadinya memar pada pasien 

g. MRT dapat diberikan pada pasien sebanyak 3 sampai 5 kali pengulangan 

untuk setap pertemuannya. 

5. Indikasi dan Kontraindikasi  

Indikasi dari kondisi yang dapat kita berikan myofascial release 

technique dengan baik dan aman yakni (Riggs dan Grant, 2008): 

a. Perlengketan serta jaringan parut dari strain, sprain, prosedur bedah, luka 

ringan, overuse, dan ketegangan pada postural yang bersifat kronis. 

b. Kondisi Fibromyalgia dan atau nyeri myofascial sindrom. 

c. Kondisi Myofasciitis, terutama kasus plantar fasciitis. 

d. Tendinosis atau tenosinovitis (pada daerah yang mengalami radang atau 

otot yang sedang tegang akibat strain pada suatu tendon). 

e. Kasus Low back pain. 

f. Nyeri leher dan sekitarnya. 

g.  Osteoarthritis. 

Terdapat pula kontraindikasi atau keadaan yang tidak dapat diberikan 

myofascial release technique atau membutuhkan suatu perawatan khusus dan 
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pengalaman lebih dalam. Beberapa kontraindikasi tersebut yakni (Riggs dan 

Grant, 2008): 

a. Peradangan  yang bersifat akut 

b. Pasien yang menggunakan obat antikoagulan.  

c. Selulitis adalah infeksi bakteri yang berpotensi serius pada kulit yang 

mengancam jiwa (misalnya, methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

[MRSA]). 

d. Trombosis vena dalam (membutuhkan persetujuan pengobatan dalam 

perlakuannya) 

e. Mengalami Fraktur tulang (dilakukan pada daerah yang akan diberikan 

MRT) 

f. Gejala serangan jantung 

g. Hematoma 

h. Riwayat aneurisma (membutuhkan persetujuan pengobatan dalam 

perlakuannya) 

i. Riwayat diseksi arteri (persetujuan pengobatan) 

j. Hipermobilitas sendi (daerah yang akan diberikan MRT) 

k. Keganasan (lokal dan persetujuan pengobatan) 

l.  Osteomielitis (infeksi yang ada pada tulang) 

m. Osteoporosis, terutama di tulang rusuk dan tulang belakang (termasuk 

dalam kategori peringatan) 

n. Rheumatoid arthritis (peringatan, persetujuan pengobatan) 

o. Edema yang parah (peringatan, persetujuan pengobatan) 

p.  Sensitivitas kulit (peringatan) 
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q. Akut strain atau keseleo (satu daerahpada bagian tubuh yang akan 

diberikan MRT) 

r. Indikasi stroke (pusing, sakit kepala yang tajam dijelaskan, distorsi 

visual), 

s. Varises (daerah yang akan diberikan MRT). 

F. Aktivitas Fungsional 

1. Definisi 

Aktivitas kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan yang berfokus 

pada aktivitas yang bersifat individu atau pribadi hingga berkaitan dengan 

kegiatan yang bersifat kelompok atau menyangkut dengan masyarakat luas 

(human relationship). Dikatakan bersifat individu karena kegiatan tersebut 

atau keterampilan yang diajarkan atau dilatih  harus dilakukan sendiri atau 

mandiri tanpa adanya bantuan dari orang lain  (Casmin, 2012).  

Kehilangan fungsi tersebut biasanya sering terjadi pada usia lanjut 

yang merupakan terminal akhir dari berbagai macam penyakit. Kemunduran 

fungsional berarti menandakan menurunnya emampuan ntuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari yang bersifat pribadi dan hal tersebut dapat kita ukur 

melalui pengukuran ADL (Activity Daily Living) termasuk didalamnya 

mobility, eating, toileting, dressing, grooming. Hal ini dapat puladilanjutkan 

denganmemeriksa aktivitas tambahan sehari-hari (Nursal, 2009) 

2. Alat Ukur Fungsional 

Alat ukur untuk fungsional sangatlah banyak, namun untuk 

pengukuran fungsional pada OA akan lebih baik menggunakan LEFS agar 

lebih fokus. Lower extremity functional scale atau skala fungsional 

ekstremitas bawah adalah kuisioner yang berisi 20 pertanyaan tentang 
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kemampuan seseorang untuk melakukan tugas sehari hari. Kuisioner ini dapat 

digunakan sebagai ukuran aktivitas fungsional dari awal, kemajuan yang 

sedang berlagsung, dan hasil, serta untuk menetapkan tujuan fungsional. 

Skala fungsional ekstremitas bawah dapat digunakan untuk memantau pasien 

dari waktu  ke waktu dan untuk mengevaluasi efektifitas intervention dari 

sebuah perlakuan. 
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Tabel 2.3. Lower Estremity Functional Scale (LEFS) 

 

 

(Sumber: Binkley dkk, 1999) 

 

  

 

NO 

Aktivitas Kesulitan 

Ekstrim / Tidak 

Dapat 

Melakukan 

Kesulitan 

yang 

cukup 

Kesulita

n sedang 

Sedikit 

Kesulitan 

Tidak 

mengalami 

Kesulitan 

1 Setiap Pekerjaan yang 

dilakukan, pekerjaan 

kantor, pekerjaan rumah, 

sekolah 

0 1 2 3 4 

2 Hobi anda, rekreasi 

atau olahraga 

0 1 2 3 4 

3 Masuk atau keluar dari 

bak mandi 

0 1 2 3 4 

4 Berjalan antar ruangan 0 1 2 3 4 

5 Memakai sepatu dan 

Kaos kaki 

0 1 2 3 4 

6 Jongkok 0 1 2 3 4 

7 Mengangkat benda dari 

lantai,seperti tas 

belanja 

0 1 2 3 4 

8 Melakukan aktivitas 

ringan disekitar rumah 

0 1 2 3 4 

9 Melakukan kegiatan 

yang berat di rumah 

0 1 2 3 4 

10 Keluar masuk mobil 0 1 2 3 4 

11 Berjalan 2 blok 0 1 2 3 4 

12 Berjalan 1 Mill 0 1 2 3 4 

13 Naik turun tangga 

(keseluruhan tangga) 

0 1 2 3 4 

14 Berdiri selama 1 jam 0 1 2 3 4 

15 Duduk selama 1 jam 0 1 2 3 4 

16 Berjalan di tanah 0 1 2 3 4 

17 Berjalan di tanah yang 

tidak rata 

0 1 2 3 4 

18 Membuat tikungan 

tajam dan berlari cepat 

0 1 2 3 4 

19 Melompat 0 1 2 3 4 

20 Berguling di tempat 

tidur 

0 1 2 3 4 

Kolom Total  
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3. Intepretasi Penilaian Pengukuran Fungsional  

 Dalam melakukan penilaian fungsional menggunakan LEFS ada 

beberapa interpretasi, diantaranya : 

1. Semakin rendah total nilai, semakin besar tingkat disability (semakin 

rendah nilai fungsi/semakin jelek) 

2. Perubahan yang terdeteksi pada skala minimal 9 point 

3. Perbedaan klinis minimal 9 point 

4. Persen dari fungsi maksimal = nilai score keseluruhan skala dibagi 80 * 

100     

                                                    Nilai Skor Skala                                       

             Performa / Kinerja :               80 x 100 

 

Lower extremity functional scale yang berisi 20 pertanyaan dengan 

total nilai 80 poin, Skala penilaian ini dapat menilai aktivitas fungsoinal pada 

keterbatasan aktivitas fungsional ekstremitas bawah. Disetiap itemnya 

terdapat beberapa penilaian yang bersifat interfal dimana setiap rentangnya 

mempunyai tingkat pencapaian yang berbeda, antara lain kesulitan ekstrim 

(tidak dapat melakukan) dengan nilai 0, kesulitan yang cukup dengan nilai 1, 

Kesulitan yang sedang dengan nilai 2, sedikit kesulitan dengan nilai 3, dan 

tidak mengalami kesulitan dengan nilai 4. Setiap penilaian mempunyai bobot 

yang diambil secara empiris disetiap komponen yang diambil bobot untuk 

jawaban dijumlahkan. Bobot paling kecil nilai nilainya 0, sedangkan bobot 

paling besar nilainya 80. Semakin tinggi penilaian maka semkin baik aktivitas 

fungsional seseorang. 


