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 BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang   

Penurunan kemampuan tubuh merupakan proses tahap lanjut  kehidupan 

lansia. Pada dasarnya menjadi tua adalah proses alamiah dalam artian 

seseorang telah melalui tiga tahap berbeda baik secara biologis maupun 

psikologis yakni masa anak-anak, masa dewasa, dan masa tua. Perubahan 

ditandai dengan adannya rambut memutih, penurunan pendengaran, 

penglihatan membururk, gerakan lambat, kelainan berbagai fungsi vital, 

sensitivitas emosional meningkat dan kurang gairah.  (Wahyudi, 2002).  

 Angka lanjut usia di Indonesia dengan hasil BPS bahwa pada tahun 

2004 sebanyak 16.522.311, 2006 sebanyak 17.478.828, tahun 2008 sebanyak 

19.502.355 (8,55% jumlah semua penduduk 228.018.900), sedangkan tahun 

2020 diperkiran jumlah usia lanjut sekitar 28 jiwa. Kekuatan merupakan 

kesanggupan dalam melawan sesuatau dengan tahanan. Faizal Chan (2012) . 

Sedangkan kekuatan otot merupakan kemampuan yang memiliki hubungan 

yang erat dengan kontraksi otot. Tipe kontraksi otot yang berbeda merupakan 

faktor yang mempengaruhi kekuatan otot serta tipe kontraksi otot. Ketika otot 

berkontraksi eksentrik (memanjang) maka otot mengeluarkan tenaga yang 

paling besar,sedangkan otot berkontraksi kontraksi konsentrik ( memendek), 

maka otot mengeluarkan tenaga yang paling sedikit. Jenis kontraksi yang 

berbeda mempengaruhi kekuatan otot setiap orang misalnya aktivitas beban 

kerja yang berbeda. (Indra (2012).  
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Penurunan kekuatan otot, elastisitas fleksibilitas otot, kecepatan waktu 

reaksi dan rileksasi serta kinerja fungsional  salah satu faktor terjadinya 

perubahan morfologis. (1) Penurunan kemampuan mempertahankan 

keseimbangan, (2) Penurunan dalam melakukan Activity of daily living 

(ADL) (3) peningkatan resiko jatuh, (4) perubahan postur merupakan salah 

satu faktor tejadinnya penurunan kekuatan otot. Lansia yang berkekuatan otot 

quadriceps mampu melakukan aktivitas berdiri dari posisi duduk sehingga 

berjalan 6 meter dengan lebih cepat ( Bonder dan Wagner, 1994 ). Menurut 

Bonger dan Wanger, 1994 kelambatan serabut otot reaksi cepat tipe II 

menigkatkan resiko jatuh karena penurunan respons pada keseimbangan. 

Activity daily living (ADL) lansia terjadi kemunduran mobilitas yaitu 

penurunan melakukan aktivitas ke tempat duduk, pindah tempat berjalan 

hingga berpindah posisi tidur. Penurunan aktivitas lain seperti aktivitas 

makan, mandi,  memakai baju, menggunakan kursi roda hingga dengan 

keluar masuk  mobil ( Jette et al, 2002).   

Penyakit sendi yang dapat mempengaruhi nyeri, ketidakmampuan lansia 

sehingga berdampak pada sendi penopang berat badan yaitu sendi lutut 

merupakan pengertian Osteoarthritis (Bambang,2003). Angka kejadian 

Osteoarthritis lutut di Indonesia naik pada laki-laki sebesar 15,5%, 

perempuan sebesar 12,7%.  Kabupaten Malang dan Kotamadya Malang 

ditemukan sejumah 10% dan 13,5%. Pada poliklinik Sub again Reumatologi 

FKUI/RSCM 43,82% keseluruhan penyakit rematik. (Isbagio,2005).  

Osteoarthritis lutut penyakit degenerative yang tidak diketahui secara 

pasti penyebabnya. Obesitas merupakan salah satu faktor resiko terjadinya 

Osteoarthritis lutut, faktor tersebut menyerang seiring bertambahnya usia di 
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atas 50 tahun. (Isbagio,2009). Data Centre For Desease Control and 

Prevantion (2011) menggambarkan secara keseluruhan angka kejadian 

osteoarthritis umur >25 13,9%, umur >65 tahun 33,6% resiko terjadinya 

Osteoarthritis. Perempuan beresiko tinggi osteoarthritis dibandigkan laki-laki 

setelah mencapai 50 tahun.  Berat badan berlebih merupakan faktor 

memperparah  gejala Osteoarthritis lutut serta yang dirasakan akan 

meningkatkan faktor intensitas nyeri pasien Osteoarthritis  lutut. 

Osteoarthritis lutut mengakibatkan gangguan gerak, kekakuan pada pagi hari 

serta keterbatasan lingkup gerak sendi.  

Quadriceps merupakan sendi  lutut yang terletak di sisi depan berfungsi 

sebagai gerakan ekstensi lutut pada saat berjalan. Kisner (2006). Quadriceps 

femoris terjadi penurunan disebabkan adanya cairan synovium pada sendi 

sehingga otot quadriceps mengalami kelemahan dan terjadi penurunan 

kekutan otot, Penurunan kekuatan otot menyebabkan kemampuan otot 

berkurang sehingga berdampak pada Osteoarthritis.(Hardjono, 2012). 

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Posyandu Lansia Pandanwangi 

Blimbing tempatnya yang startegis mudah dijangkau, populasi lansia 

Posyandu Pandanwangi blimbing berjumlah 169 orang, setelah dilakukan 

observasi  lansia banyak yang memiliki gangguan kesehatan sehingga peneliti 

tertarik melakukan penelitian di Posyandu Pandanwangi Blimbing. Hal yang 

unik dari tempat penelitian ini kurangnya penyuluhan terhadap penyakit 

Osteoarthritis  serta penangan secara non farmakologis. Hal yang bikin 

menarik yakni dengan dilakukan penelitian ini ilmu atau informasi baru bisa 

didapatkan. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah hubungan resiko Osteoarthritis lutut terhadap nilai 

kekuatan otot quadriceps femoris pada lansia di Posyandu Lansia 

Pandanwangi Blimbing ?  

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

resiko Osteoarthritis lutut terhadap nilai kekuatan otot quadriceps 

femoris pada lansia di Posyandu Pandanwangi Blimbing.  

Tujuan khusus    

 a. Mengidentifikasi resiko Osteoarthritis pada lansia di Posyandu 

Pandanwangi Blimbing 

  b. Mengidentifikasi nilai kekuatan otot quadriceps femoris pada lansia 

resiko Osteoarthritis di Posyandu Pandanwangi Blimbing. 

  c. Menganalisis perbedaan kekuatan otot quadriceps femoris 

berdasarkan resiko dan beresiko Osteoarthritis lutut.    

     D. Manfaat penelitian  

  Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 

               1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan 

fisioterapi.  

2. Manfaat praktisi 

a.  Institusi pelayanan  
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu baru bagi masyarakat 

yang berada di Posyandu Lansia.   

b. Institusi Pendidikan  

Dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan bagi peserta didik 

dan keilmuan fisioterapi.   

c. Pembaca  

Dapat memberikan manfaat tentang ilmu Osteoarthritis lutut di 

Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing.  

d.  Penulis  

Menambah wawasan baru serta ilmu bagi penulis. 

E. Tabel Keaslian penelitian  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

1.  2014, Maya 

Yanuarty 

Hubungan 

antara factor 

resiko 

Osteoarthriti

s lutut 

dengan 

nyeri,disabili

tas,dan berat 

ringanya 

Osteoarthriti

s 

Metode 

Observasiona 

l Cross 

sectional 

Terdapat 

hubungan 

antara indeks 

massa tubuh 

dengan nyeri 

disabilitas 

serta kormobid  

dengan berat 

ringanya 

penyakit. 

sedangkan 

penyakit . 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Maya, 2014 ini 

dilakukan RSUD 

disemarang, 

sedangkan peneliti 

melakukan 

penelitian di 

Posyandu 

PandanWangii 

Blimbingi 

2. 2013, peni 

 

Hubungan 

indeks massa 

tubuh(IMT) 

dengan 

nyeri,kekaku

a sendi dan 

aktivitas 

fisik pada 

pasien 

metode 

Analitik 

potong 

lintang 

Terdapat 

hubungan 

antara indeks 

massa tubuh 

dengan 

beratnya gejala 

Osteoarthritis 

Lutut 

Tujuan penelitian 

untuk mengetahui 

ada apa tidaknya 

hubungan nilai 

kekuatan otot 

quadrisep femoris 

dengan kejadian 

OA di Posyandu 

lansia Pandanwangi 
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osteoarthritis 

lutut di 

poliklinik 

bedah 

ortopedi 

RSU dr. 

Soedarso 

Pontianak 

tahun 2013 

Blimbing 

3. 2010, Budi 

Utomo 

Hubungan 

antara 

kekuatan 

otot dan 

daya tahan 

otot anggota 

gerak bawah 

dengan 

kemampuan 

fungsional 

Lanjut Usia 

Metode 

Analitik 

Observasiona

l Cross 

Sectional 

Terdapat 

hubungan 

kekuatan otot 

quadriceps 

femoris, 

dengan 

kemampuan 

fungsional 

lansia. 

perberedaannya 

yaitu budi utomo 

mengukur kekuatan 

dan daya tahan otot 

quadriceps, peneliti 

meneliti tentang 

hubungan resiko 

OA terhadap  nilai 

kekuatan otot pada 

lansia di posyandu 

lansia pandanwangi 

blimbing kota 

malang 

4. 2017, Meike 

Elvana 

Derianty.  

 

 

Hubungan 

Usia dengan 

derajat 

osteoarthritis 

sendi lutut 

menurut 

kellgren dan 

Lawrence di 

rumah sakit 

PHC 

Surabaya 

Metode 

Analitik cross 

sectional  

Terdapat 

hubungan 

antara usia 

dengan derajat 

osteoarthritis 

lutut menurut 

Kellgren dan 

Lawrence. 

Hasil penelitian 

hubungan antara 

usia dan derajat 

osteoarthritis 

menurut Kellgren 

dan Lawrence 

dengan hasil bahwa 

memang ada 

hubunganSedangka

n peneliti sendiri  

melakukan 

penelitian dengan 

judul hubungan 

resio OA terhadap 

nilai kekuatan otot 

quadriceps femoris  

5. 2014, Siska 

Noviyanti 

 

Hubungan 

kekuatan 

otot 

quadriceps 

femoris 

dengan 

resiko jatuh  

Metode Cross 

Sectional 

 Terdapat 

hubungan 

antara kekutan 

otot dan   daya 

tahan otot 

quadriceps 

Perbedaanya hasil 

penelitian Siska 

mengambil sampel 

berjumlah 20 orang 

sedangkan peneliti 

sampelnya 

berjumlah 85 

orang.  
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