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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Osteoarthritis adalah penyakit sendi degeneratif yang bersifat kronis 

dikarenakan adanya patologi di kartilago yang ditandai dengan nyeri, kekakuan 

sendi, dan disintegrasi tulang rawan sehingga mengakibatkan disabilitas 

(Malgaonkar et al, 2014; Kumar & Dutta, 2015; Dian, 2013; Kartinah 2012). 

Menurut MC Keag (1992) dalam Sudirman (2010) beberapa predisposisi yang 

berhubungan dengan terjadinya osteoartritis sendi lutut, yaitu : umur, gender, 

etnis, geografis, obesitas, bone density, hiperurisemia. Selain itu faktor 

biomekanik lokal seperti gen bawaan / conginetal anomalies, trauma, gerakan 

yang berulang – ulang,  dan injury juga dapat berdampak pada osteoarthritis 

(Heidar, 2011; Diracoglu et al, 2005). Data US national Library of Medicine 

National Institute of Health (2015) menyebutkan bahwa prevalensi terjadinya  

osteoarthritis di dunia berdasarkan radiografi dan simtomatik yang paling 

banyak adalah osteoarthritis knee, yaitu 25.4% dan 15.4% dari populasi. 

Sedangkan prevalensi osteoarthritis hip lebih rendah dengan angka 19.6% dan 

4.2% dan terjadi  pada individu dengan usia lebih dari 65 tahun (Nejati, 

Farzinmehr & Lakeh, 2015; Allen & Golightly, 2015).  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia termasuk negara berstruktur 

tua dimana hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk lansia pada tahun 2008, 
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2009 dan 2012 telah mencapai di atas 7% dari keseluruhan penduduk. Secara 

global diprediksi populasi lansia di Indonesia akan terus mengalami 

peningkatan. Terkait hal tersebut dan tingginya umur harapan hidup maka akan 

meningkatkan jumlah angka kesakitan akibat penyakit degenaratif dan 

disabilitas, penyakit degeneratif dan disabilitas, salah satunya diakibatkan oleh 

osteoarthritis (Ali, 2014). Komplikasi yang paling sering terjadi apabila 

penanganan osteoarthritis tidak maksimal, yaitu diantaranya; nyeri, kelemahan 

otot, penurunan derajat range of motion (ROM), Micrystaline arthrophy, 

Osteonekrosis, Ruptur Baker cyst, Bursitis, Symtomatic Meniscal Tear  (Vesri, 2013) 

Felson  (2008) dalam Rifhan (2011) memaparkan bahwa ligament dan 

capsula, otot- otot dan saraf sensori memiliki peran besar sebagai pelindung 

sendi  yang berfungsi untuk memberikan batasan pada range of motion (ROM).  

pada Osteoarhtritis knee  meskipun kerusakan identik idiopatik, namun 

kemungkinan besar diawali oleh gagalnya mekanisme perlindungan sendi dan 

diikuti oleh proses degeneratif dan patogenesis lainnya (Felson et al, 2008). 

Penurunan ROM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

bertambahnya usia. Sehingga pada pasien osteoarthritis knee terutama lansia, 

aktifitas fungsionalnya akan memburuk seiring bertambahnya waktu (Loeser & 

Shakoor, 2003; Sharma et al., 2003; Taibi & Vitiello, 2012).  

Di Indonesia pasien dengan osteoarthritis knee masih sangat kurang 

diperhatikan. Menurut Perhimpunan Reumatologi Indonesia, dalam 

penanganannya selama ini apabila keadaan sendi semakin memburuk biasanya 

diberikan obat untuk mengontrol perlambatan kerusakan yang terjadi dan 

mengurangi rasa nyeri, selanjutnya jika tetap nyeri walaupun sudah menjalani 
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semua prosedur pengobatan maka pilihan terakhir yaitu dengan operasi 

(Hamijoyo, 2012). 

Beberapa tindakan yang digunakan untuk mengatasi osteoarthritis knee 

terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah pengobatan secara 

farmakologis, non-farmakologis, dan surgery. Pengobatan secara farmakologis 

yang biasa diberikan kepada pasien osteoarthritis knee yaitu; paracetamol, 

kortikosteroid, dan analgesik opioid atau diberikan suntikan asam hyaluronic. 

Sedangkan pengobatan secara non-farmakologis yang diberikan untuk pasien 

osteoarthritis knee diantaranya adalah sebagai berikut; Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation (TENS), Infra Red Therapy, Short Wave 

Diathermy (SWD), Exercise (Bagnato et al, 2012; Puspayani, 2013; Naka et al, 

2013; Charbonneau, 2014). Rekomendasi dari American College of 

Rheumatology (ACR) dalam on Hip and Knee OA Treatment (2012) treatment 

secara non-farmakologis untuk osteoarthritis knee yaitu dengan aerobic 

exercise, strengthening exercise, hydrotherapy exercise, dan weight loss (Nejati, 

Farzinmehr & Lakeh, 2014).  

Studi terdahulu membuktikan bahwa strengthening exercise lebih efektif 

untuk meningkatkan ROM dibandingkan dengan teknik exercise lain. Rahnama 

dan Mazloum (2012) melakukan sebuah riset yang membandingkan antara 

aerobic exercise dan strengthening exercise untuk mengukur penurunan nyeri 

dan peningkatan ROM  pada sampel dengan usia 58 – 70 tahun, positif 

didiagnosis arthritis pada knee joint. Riset tersebut membuktikan bahwa 

strengthening exercise lebih efektif untuk meningkatkan ROM. ROM pada knee 

joint meningkat secara signifikan pada grup yang diberikan strengthening 

exercise dengan nilai (P < 0.001, F = 36,8) untuk knee extension ROM dan ( P < 
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0.001) untuk knee flexion ROM (Rahnama & Mazloum, 2012). Manfaat yang 

dihasilkan dari strengthening exercise pada knee joint antara lain; meningkatkan 

kemampuan fungsional dan meningkatkan Range of Motion (ROM).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Al- Johani et al (2014), Kaur dan Verma 

(2005) membuktikan, bahwa metode strengthening exercise yang paling 

berkontribusi secara independen dalam manajemen knee osteoarthritis adalah 

quadriceps strengthening exercise. Riset terdahulu membuktikan bahwa 

quadriceps strengthening exercise mampu menurunkan nyeri, memperbaiki 

kualitas fungsional, dan meningkatkan quality of life, hal tersebut kemungkinan 

dikarenakan m. Quadriceps merupakan kelompok otot paling besar yang 

melintasi sendi lutut, selain itu banyak studi klinis yang menunjukkan adanya 

perbaikan yang konsisten setelah pemberian quadriceps strengthening exercise 

pada pasien osteoarthritis knee ( Al – Johani et al, 2014; Kaur & Verma, 2005). 

Meskipun begitu, belum pernah dilakukan sebuah riset untuk membuktikan 

bahwa quadriceps strengthening exercise untuk meningkatkan ROM pada pasien 

osteoarthritis knee. Sedangkan pada riset yang dilakukan oleh sharma et al pada 

tahun 2003 yang meneliti tentang hubungan quadriceps strengthening exercise 

terhadap progresifitas malalignment dan knee laxity pada kasus osteoarthritis 

knee ditemukan bahwa quadriceps strengthening exercise tidak protektif untuk 

melawan progresifitas osteoarthritis knee dan malalignment serta knee laxity,  

riset menunjukkan tidak ada hubungan antara quadriceps strengthening exercise 

dalam meningkatkan ataupun mengurangi progresifitas osteoarthritis knee 

(Sharma et al, 2003). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 20 januari 2017 

peneliti menemukan angka insidensi osteoarthritis knee selama tahun 2016 di 
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seluruh Posyandu Kendal Kerep Malang sebanyak 365 orang, dengan prevalensi 

85 pasien laki – laki dan 280 pasien perempuan yang keseluruhannya 

merupakan lansia. Penderita banyak yang mengeluhkan nyeri, kesulitan 

berjalan, dan kekakuan sendi. Treatment yang dilakukan selama ini adalah 

menggunakan terapi farmakologis dan kegiatan senam lansia yang diadakan 

oleh posyandu di Kendal Kerep, Malang. Treatment yang dilakukan selama ini 

belum memberikan dampak yang optimal terhadap  pemulihan fungsi gerak dan 

aktifitas sehari – hari. Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan 

terhambatnya aktifitas sehari – hari dan menurunkan produktivitas. 

Berdasarkan studi pendahuluan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Efektifitas quadriceps strengthening exercise terhadap peningkatan ROM pada 

lansia dengan osteoarthritis knee di Posyandu Kendal Kerep Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektifitas quadriceps strengthening exercise terhadap 

peningkatan ROM pada lansia dengan osteoarthritis knee? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui efektifitas quadriceps strengthening exercise terhadap 

peningkatan ROM pada lansia dengan osteoarthritis knee di Posyandu Kendal 

Kerep Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nilai ROM sebelum intervensi quadriceps strengthening 

exercise pada lansia dengan osteoarthritis knee di Posyandu Kendal Kerep 

Malang. 
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b. Mengidentifikasi nilai ROM setelah intervensi quadriceps strengthening 

exercise pada lansia dengan osteoarthritis knee di Posyandu Kendal Kerep 

Malang. 

c. Menganalisa peningkatan nilai ROM antara sebelum dan setelah intervensi 

quadriceps strengthening exercise pada lansia dengan osteoarthritis knee di 

Posyandu Kendal Kerep Malang. 

D. Manfaat 

1. Manfaat untuk peneliti 

a. Menjadi pengalaman penelitian dalam manajemen osteoarthritis knee 

2. Manfaat untuk Institusi 

a. Sebagai langkah awal pengembangan ilmu pengetahuan terkait manajemen 

osteoarhtritis knee. 

b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Al-Johani, Et al (2014) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Al-Johani, Et al pada tahun 2014 yaitu 

berjudul “Comparative Study of Hamstring and Quadriceps Strengthening 

Treatments In the Management of Knee Osteoarthritis”. Variabel bebas pada 

penelitian tersebut adalah Hamstring strengthening exercise, dan quadriceps 

strengthening exercise. Instrumen yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu 

WOMAC, VAS, dan FWS. Penelitian tersebut membuktikan bahwa Hamstring 

strengthening exercise dan quadriceps strengthening exercise terbukti efektif 

untuk menurunkan nyeri, meningkatkan ROM, dan meningkatkan kualitas 

fungsional pasien dengan Osteoarthritis Knee. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan 

saya lakukan yaitu,  pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Johani, et al (2014) 

adalah penerapan quadriceps strengthening exercise pada pasien Osteoarthritis 

Knee, namun treatment tersebut tidak diterapkan sebagai treatment tunggal. 

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan 

quadriceps strengthening exercise sebagai treatment tunggal untuk melihat 

keefektifannya sebagai peningkatan range of motion (ROM) pada lansia dengan 

knee osteoarthritis. 

2. Sharma, et al (2003) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Sharma, et al pada tahun 2003 yaitu 

“Quadriceps Strength and Osteoarthritis Progression in malaligned and Lax 

Knees” dalam penelitian tersebut memakai insrumen penelitian berupa BMI, 

SAS, PASE. Variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah quadriceps 

strengthening exercise, sedangkan variabel terikat yaitu progresifitas 

osteoarthritis. Hasil dari penelitian tersebut yaitu quadriceps strengthening 

exercise tidak protektif untuk melawan progresifitas osteoarthritis knee, 

Strengthening tidak ada hubungannya dalam meningkatkan ataupun mengurangi 

progresifitas osteoarthritis. 

Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sharma et al, 2003 yaitu penerapan quadriceps strengthening 

terhadap progresifitas osteoarthritis Knee untuk mengukur derajat malalignment 

dan Lax Knees. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu 

penerapan quadriceps strengthening exercise terhadap peningkatan ROM pada 

sendi lutut dalam kasus Osteoarthritis Knee pada lansia. 

3. Imoto et al, (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Imoto et al, (2011) berjudul “Quadriceps 

Strengthening Exercise are Effective in Improving Pain, Function, and Quality 

of Life in Patients with Osteoarthritis of the Knee” memakai instrumen 
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penelitian berupa TUG, ANOVA, NRS. Variabel bebas pada penelitian tersebut 

adalah quadriceps strengthening exercise, sedangkan variabel terikat adalah 

penurunan nyeri, peningkatan fungsional dan kualitas hidup. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu Quadriceps strengthening exercise termasuk pada 

program rehabilitasi efektif untuk mengurangi nyeri, meningkatkan fungsional 

dan kualitas hidup pada pasien OA Knee. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan 

adalah quadriceps strengthening exercise sebagai metode tunggal dalam 

menurunkan nyeri, meningkatkan fungsional, dan kualitas hidup pasien dengan 

Osteoarthritis Knee. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan, yaitu 

penerapan quadriceps strengthening exercise terhadap peningkatan ROM pada 

pasien Osteoarthritis Knee. 

4. Amin et al, (2008) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Amin et al (2008) berjudul “Quadriceps 

Strength and The Risk of Cartilage Loss and Symptom Progression in Knee 

Osteoarthritis” memakai instrumen penelitian berupa BMI, VAS, dan WOMAC. 

Pada penelitian tersebut yang menjadi variabel bebas adalah quadriceps 

strengthening exercise, sedangkan variabel terikatnya adalah resiko kerusakan 

kartilago dan gejala progresif Osteoarthritis Knee. Hasil dari penelitian tersebut 

yaitu Quadriceps strengthening exercise tidak berpengaruh terhadap kerusakan 

kartilago pada tibio-femoral joint termasuk malalignment sendi lutut. 

Quadriceps strengthening exercise terbukti dapat mengurangi nyeri lutut dan 

membuat fungsional fisik lebih baik. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Amin et al (2008) dengan penelitian 

yang akan saya lakukan yaitu Dalam penelitian Amin et, all (2008) mencari tahu 

efektivitas quadriceps strengthening exercise terhadap resiko kerusakan 

kartilago dan gejala progresifitas Osteoarthritis Knee. Sedangkan pada 

penelitian yang akan saya lakukan, saya menggunakan quadriceps strengthening 

exercise sebagai metode untuk meningkatkan ROM pada lansia dengan 

Osteoarthritis Knee. 

5. Marks, (2005) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Marks pada tahun 2005 yaitu “The 

Effect of Isometric Quadriceps Strength Training in Mid-Range for 

Osteoarthritis of the Knee” dengan variabel bebas Isometric quadriceps 
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strengthening Training in Mid-Range, sedangkan variabel terikatnya adalah 

Osteoarthritis Knee. Pada penelitian tersebut memakai instrumen penelitian 

berupa KINCOM. Hasil dari penelitian tersebut yaitu membuktikan bahwa 

Isometric quadriceps strengthening exercise dapat meningkatkan kekuatan 

extensor untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh osteoarthritis 

knee.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Marks (2005) dengan penelitian 

yang akan saya lakukan yaitu Penelitian yang dilakukan Marks (2005) 

menggunakan Isometric quadriceps strengthening exercise sebagai metode 

untuk treatment osteoarthritis dengan tujuan untuk mengetahui manfaat metode 

tersebut pada kasus osteoarthritis, sedangkan penelitian yang hendak saya 

lakukan yaitu penerapan quadriceps strengthening  exercise untuk 

meningkatkan ROM pada lansia dengan Osteoarthritis knee.  

6. Kaur dan Verma (2005)

Penelitian yang dilakukan oleh Kaur dan Verma pada tahun 2005 berjudul 

“Quadriceps Strength of Patients of Osteoarthritis Knee: Relationships to Pain 

and Disability” variabel bebas pada penelitian tersebut yaitu quadriceps 

strengthening, sedangkan variabel terikatnya adalah nyeri dan disabilitas. 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu Back-Leg-Chest, Dynamometer, 

Goniometer. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut 

membuktikan bahwa quadriceps strengthening exercise menjadi faktor 

kontributor independen dalam tingkat keparahan osteoarthritis, terutama 

memiliki peran penting dalm meningkatkan status fungsional. Tidak ada 

hubungan antara status fungsional dengan nyeri osteoartritis. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kaur dan Verma pada tahun 2005 

dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah Penelitian yang dilakukan 

Marks (2005) menggunakan quadriceps strengthening exercise sebagai metode 

untuk treatment osteoarthritis dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas 

terhadap pengurangan nyeri dan disabilitas, sedangkan pada penelitian yang 

hendak saya lakukan yaitu penerapan quadriceps strengthening sebagai variabel 

bebas peningkatan ROM pada osteoarthritis knee.  


