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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia (Lanjut Usia) 

1. Definisi Lansia 

Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 65 tahun. Organisasi 

Kesehatan dunia (WHO) menggelompokan lanjut usia menjadi 4 

diantarannya usia pertengahan (middle age) 45-59 tahun, lanjut usia 

(elderly) 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) 75-90 tahun, dan usia sangat tua 

(very old) 90 tahun keatas. 

2. Perubahan morfologis pada penuan  

a. System muskuluskeletal 

Perubahan pada System muskuluskeletal : 

1) Kolagen dan elastin (Jaringan penghubung) 

Pendukung utama kulit,tendon,tulang, kartilago dan jaringan 

merupakan ciri dari kolagen. Jaringan kolagen adalah salah satu 

contoh terjadinya penurunan mobilitas jaringan tubuh. Struktur 

kolagen  mengalami penurunan seperti turunya flexibilitas pada 

lansia sehingga menimbulkan dampak berupa nyeri, penurunan 

kekuatan otot, kemampuan dari duduk ke berdiri, jongkok dan 

berjalan,serta terjadi hambatan dalam melakukan aktivitas setiap 

hari (Lewis dan Boreinstein,1996). 

2) Kartilago 

Jaringan kartilago berfungsi sebagai peredam kejut dan 

permukaan sendi yang berpelumas menurun dengan kejadian 

bahwa persendian rentan terkena gesekan sehingga terjadi pada 
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sendi besar penumpu berat badan. Hal tersebut mudah mengalami 

peradangan, kekakuan, keterbatasan gerak, nyeri dan terganggunya 

aktivitas setiap hari (Utomo, 2003). 

3) Tulang  

Kepadatan tulang berkurang disebabkan karena adannya faktor 

penuan secara fisiologis, perubahan Trabecula longitudinal menjadi 

tipis dan trabekula transversal terabsorbsi kembali,sehingga jumlah 

spongiosa berkurang dan tulang kompakta menjadi tipis. Perubahan 

yang lain diantaranya penurunan esterogen yang tidak terkendali, 

penyerapan kalsium di usus, peningkatan kanal haversi sehingga 

tulang mengalami keropos. Kejadian ini menyebabkan 

berkurangnya jaringan dan ukuran tulang secara keseluruhan 

sehingga berdampak pada osteoporosis kemudian mengakibatkan 

nyeri, deformitas, dan fraktur ( Timiraz dan Navazio, 2008 ). 

4) Otot 

Struktur otot akan terjadi perubahan yang bervariasi. 

Diantarannya penurunan oleh jumlah dan ukuran serabut otot, 

atropi pada beberapa serabut otot dan hipertropi pada beberapa 

serabut otot yang lain. Serta jaringan lemak dan jaringan 

penghubung mengakibatkan efek negative. Efek tersebut 

menurunkan kekuatan, penurunan fleksibilitas, perlambatan waktu 

reaksi dan penurunan kemampuan fungsional (Bonder dan 

Wagmer, 1994 :) . 

 Menurut Bonder dan Wanger, 1994 Perubahan Morfologis 

Otot meliputi: 
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a) Jumlah serabut otot menurun 

b) Serabut otot, fibril yang tidak teratur, hipertrofi otot sehingga 

terjadi atrofi 

c) Masa otot terutama otot tipe II ( Fast twitch) berkurang hingga 

30% 

d)  Lipofusin yang bertumpuk 

e) Terdapat ringbinden 

f) Terdapat badan sitoplasma 

g) Penyakit penuan menyebabkan Myofibril 

h) Serabut Otot Timbul berkas garis Z 

5) Sendi 

Tendon, ligament, dan fasia merupakan bagian jaringan ikat 

sendi lansia yag mengalami penurunan elastis. Penurunan daya 

lentur elastisitas ligamen, kartilago, dan jaringan particular  

mengalami penurunan. Terjadinya degenarasi, erosi, dan klasifikasi 

kartilago dan kapsul sendi. Sendi kehilangan flexibilitasnya 

sehingga terjadi penurunan luas gerak sendi dan menimbulkan 

kekakuan sendi. 

b. Sistem Saraf 

Seiring bertambahnya waktu lansia mengalami penurunan 

koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Penuan   menyebabkan penurunan persepsi sensorik dan motorik pada 

susunan system saraf pusat dan penurunan reseptor prosioseptif. 

Susunan saraf pusat lansia mengalami perubahan morfologis dan 

biokimia. Otot lansia berkurang disebabkan karena kandungan protein 
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dan lemak pada otak berkurang sehingga otak semakin lebih ringan. 

Akson, dendrit, serta badan sel saraf banyak mengalai kematian, 

sedangkan yang hidup megalami perubahan.      Dendrit yang berfungsi 

sebagai komunikasi antar sel. Daya hantar sel akan mengalami 

penurunan hingga 10% sehingga gerakan menjadi lambat. Akson dan 

medulla spinalis menurun hingga 37% (Timiraz dan Maletta, 2008).  

c. Sistem Kardiovaskuler 

Masalah lansia pada kardiovaskuler menyebabkan ventrikel kiri 

terjadi hipertrofi hingga kemampuan peregangan jantung akan 

menghilang karena perubahan pada jaringan ikat. Katup jantung 

fibrosis dan kasifikasi. Jaringan ikat serta jarigan konduki berubah 

menjadi (Sinoatrial node (SA node). Pembuluh darah kapiler 

mengalami penurunan elastis dan permeabilitas, sehingga kemampuan 

arteri dalam menjalankan fungsinya berkurang hingga 50%. 

Peningkatan tekanan systole dan penurunan perfusi jaringan salah satu 

perubahan fungsional kardiovaskular (Timiras dan Navazio, 2008. 

d. Sistem Respirasi 

Masalah pada penuan menyebabkan suatu perubahan Pada jaringan 

ikat paru. Kapasitas total paru tetap,volume cadangan paru bertambah.  

Volume tidak bertambah sehingga mengompensasi kenaikan ruang rugi 

paru. Udara  paru berkurang. Perubahan pada otot, kartilago, sendi 

toraks berkurang. Klasifikasi kartilago kosta akan mengakibatkan 

penurunan mobilitas tulang rusuk, ekspansi rongga dada dan kapasitas 

ventilasi paru menurun. ( Sri Surini dan Budi Utomo, 2003 ). 

3. Faktor- faktor yang mepengaruhi penuan 
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Faktor yang mempengaruhi penuan yaitu fisiologis dan patalogis. Pada 

penuan dikelompokan menjadi dua yaitu. (1) penuan primer, merupakan 

penuan yang sesuai kronoogis usia, dapat dipengaruhi oleh faktor endogen, 

dimana perubahan dimulai dari sel, jaringan,organ, dan system pada tubuh. 

(2) Penuan sekuder, merupakan penuan yang tidak sesuai kronologis usia, 

dipengaruhi oleh factor eksogen, yaitu lingkungan, social budaya dan gaya 

hidup. Faktor endogen mempengaruhi faktor eksogen, sehingga merupakan 

salah satu faktor resiko.  

B. Teori Menua 

1. Teori Bilogi 

Pengelompokan teori biologi diantarannya : 

a. Teori seluler 

Suatu sel dapat membelah dalam jumlah tertentu dan kebanyakan 

sel-sel tubuh “diprogmag” untuk membelah 50 kali. Jika sebuah sel 

pada lanjut usia dilepas dari tubuh akan terlihat sedikit. Semua 

memberikan beberapa pengertian proses penuaan biologis menunjukan 

bahwa pembelahan sel lebih lanjut terjadi untuk pertumbuhan dan 

perbaikan jaringan, sesuai dengan berkurangnya umur.  

b. Teori jam genentik 

Teori menua secara genetik spesies-spesies tertentu telah 

diprogram. Tes spesies mempunyai didalam nuclei (inti selnya) suatu 

jam genetic diputar menurut replikasi . Dalam jam akan menghitung 

mitosis dan menghentikan replikasi sel bila berputar, jadi menurut 

konsep ini bila jam berhenti orang akan mati, meskipun tidak disertai 

kecelakaan lingkungan atau penyakit akhir.  
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Konsep jam genetic dinyatakan pada suatu pernyataan bahwa cara 

menerangkan mengapa pada beberapa spesies terlihat adanya 

perbedaan harapan hidup yang nyata seperti manusia 116 tahun, 

beruang 47 tahun, kucing 40 tahun, anjing 27 tahun, sapi 20 tahun.  

(Carey dan Zou, 2008) 

c. Sintesis protein (Kolagen dan elastin)  

Pada lansia beberapa protein (kolagen dan kartilago, dan elastin 

pada kulit) dibuat oleh tubuh dengan bentuk dan struktur yang berbeda 

dari protein. Contohnya kolagen kartilago dan elastin pada kulit yang 

fleksibilitasnya serta menjadi lebih tebal, seiring denga bertambahnya 

usia. Kejadian mudah dihubungkan dengan perubahan kulit yang 

kehilngan elstisitasnya dan cenderung berkerut, ( Carey dan Zou, 

2008). 

d. Keracunan oksigen 

Teori sejumlah penurunan kemampuan sel didalam tubuh  

mempertahankan diri dari oksigen mengandung zat racun dengan kadar 

yang tinggi, tanpa mekanisme pertahan diri tertentu. stuktur membran 

sel mengalami perubahan dari rigid sehingga terjadi ketidakmampuan 

mempertahankan diri dari toksik. Membran sel merupakan alat 

memfasilitai sel hingga berkomunikasi dengan lingkugannya dan 

mengontrol proses pengambilan nutrient dengan proses eksresi zat 

toksik di dalam tubuh. Rigiditas dan membran sel merupakan fungsi 

komponen protein pada membrane sel. (Carey dan Zou, 2008). 

e. Sistem imun 



13 
 

Permasalahan sel imun menyebabkan kemunduran masa penuan. 

Kemunduran ini diantaranya sistem limfatik utamanya sel darah putih, 

Berkurangnya kemampuan sistem imun tubuh menyebabkan 

perubahan protein pasca translasi dan terjadi mutasi. Kelainan antigen 

permukaan sel dan sistem imun tubuh mengalami perubahan. 

Perubahan inilah yang terjadi dasar terjadinya peristiwa autoimun.  

(Carey dan Zou, 2008).  

1. Teori psikologis 

Teori psikologis ini dapat dibedakan menjadi dua teori yaitu teori 

diantarannya  

a. Teori pelepasan  

Pada teori pelepasan dijelaskan lansia diberi pandangan melakukan 

suatu pendekatan dimasyarakat, pendekatan dilakukan secara tahap 

demi tahap agar lansia dapat melepaskan diri dari masyarakat. 

b. Teori aktivitas 

Pada teori aktivitas menjelaskan pada lansia akan terbiasa 

melakukan suatu aktivitas dan penyusesuain secara bertahap, tetapi 

pada lansia akan melakukan aktivitas kosongnya denga melakukan 

aktivitas lain. 

C. Klasifikasi Lansia (Lanjut Usia) 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membagi lanjut usia menjadi 4 yaitu: 

a. 45-59 Usia pertengahan (middle age) 

b. 60-74 tahun lanjut usia (elderly) 

c. 75-90 tahun lanjut usia tua (old) 
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d.  90 tahun keatas Usia sangat tua (very old) 

D. Pengertian Osteoarthritis   

1. Definisi Osteoarthritis 

 Osteoarthritis merupakan penyakit yang disebabkan karena gangguan 

homeoastatis kartilago yang menyebabkan terjadinnya kerusakan struktur 

proteoglikan kartilago penyebabanya disebabkan multififaktorial di berbagai 

permasalahn seperti faktor umur, stress, mekanis atau kimia, penggunaan 

sendi berlebihan, obesitas, dan genetik (Rawan,2008). Penderita 

Osteoarthritis diperkiran lebih dari 80% mengalami keterbatasan gerak. 

Berbagai permasalahan seperti ekonomi, psikologi, sosial, keluarga serta 

lingkungan berhubungan kuat dengan dampak terjadinnya  Osteoarthritis. 

(Agus,2008). 

Osteoarthritis merupakan salah satu akibat adanya kondrosit sel 

pembentuk proteoglikan dan kolagen pada rawan sendi, kondrosit menjadi 

gagal akibatnya sintesis matriks ekstraseluler, sehingga struktur diameter dan 

orientsi serat kolagen yang mengubah biomekanik dari tulang rawan 

mengalami perubahan, hal tersebut menyebabkan tulang rawan sendi 

fungsinya yang unik. 
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Gambar 2.1 Keadaan Lutut Normal dan Lutut Osteoarthritis 

Sumber : ( Kuntono, 2011) 

 

2. Etiologi Osteoarthritis 

Faktor yang memungkinkan seseorang menderita Osteoarthritis lutut 

a. Faktor demografi 

1) Usia Seiring bertambahnya usia proses penuan merupakan 

penyebab terjadinya peningkatan kelemahan sendi, penurunan 

kelenturan sendi, tulang rawan yang menurunkan fungsi kondrosit, 

hal tersebut menyebabkan terjadinnya osteoarthritis. Studi 

Framingham mengatakan lansia berusia 63-70 tahun beresiko 

Osteoarthritis sebesar 27% ,yang lebih meningkat mencapai 40% 

pada usia 80 tahun atau lebih. Studi lain membuktikan bahwa 

resiko seseorang mengalami gejala timbulnya Osteoarthritis lutut 

adalah usi 50 tahun.  

2)  Jenis kelamin  Prevalensi Osteoarthritis usia sebelum 50 tahun 

terjadi pada laki-laki ketika umur laki-laki lebih dari 50 tahun maka 

perempuan lebih besar menderita Osteoarthritis. Perbedan 

berkurang semenjak usia menginjak usia 80 tahun. Hal tersebut 
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disebabkan karena pada perempuan akan mengalami perubahan 

hormone esterogen.  

3)  Ras/etnis Prevalnesi Osteoarthritis lutut penderita di negara Eropa 

dan Amerika tidak terdapat perbedaan, sedangkan pada penelitian 

lain menyatakan bahwa ras Afrika- Amerika Osteoarthritis  lutut 2 

kali lebih besar dibandingkan dengan ras kaukasia. Penduduk Asia 

memiliki resiko mederita Osteoarthritis leibh tinggi dibandingkan 

Kaukasia. Seseorang kulitnya berwarna banyak terserang 

Osteoarthritis dibandingkan kulit putih. 

b.  Genetik  

Faktor genetik  salah satu faktor pemicu terjadinya Osteoarthritis 

lutut, adanya abnormalitas kode genetic sintesis kolagen yang bersifat 

secara turun menurun erat kaitanya dengan resiko Osteoarthritis lutut. 

c. Gaya Hidup 

1) Kebiasaan merokok, merupakan salah satu faktor terjadinnya 

Osteoarthritis lutut. Di dalam rokok terdapat kandungan racun 

dalam darah yang dapat mematikan jaringan ikat sehingga oksigen 

berkurang akibatnya terjadi kerusakan pada tulang rawan sendi. 

2) Konsumsi vitamin D ,terjadinya Osteoarthritis lutut 3 kali lipat 

disebabkan karena seseorang tidak mengkonsumsi vitamin. 

 

d. Faktor Metabolik 

1) Obesitas merupakan resiko tertinggi terjadinya Osteoarthritis  lutut 

karena seseorang yang memiliki berat badan yang berlebih maka, 
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setengah berat badan bertumpu pada lutut, sehingga ketika seseorang 

berjalan maka akan melipat gandakan beban pada sendi lutut. 

2) Osteoporosis memiliki hubungan kuat dengan Osteoarthritis  lutut, 

osteoporosis mendukung teori bahwa gerakan mekanis yang 

abnormal tulang akan mempercepat kerusakan tulang rawan sendi.      

Penyakit Lain : 

a. Histerektomi merupakan keadaan dalam pengangkatan rahim,  

wanita yang melakukan operasi pengangkatan rahim beresiko 

lebih tinggi terkena  Osteoarthritis lutut dibandingkan  

perempuan tidak mengalami pengangkatan Rahim, hal tersebut 

diduga bahwa adanya pengurangan produksi hormone esterogen 

setelah pengangkatan Rahim.  

b. Menisektomi merupakan operasi yang dilakukan didaerah lutut, 

hal  ini akan memicu terjadinya faktor resiko penting bagi 

Osteoarthritis  lutut.pada kejadian ini akan menyebabkan 

jaringan meniscus akibat manisektomi membuat tekanan 

berlebih pada tulang rawan sendi. 

e.  Faktor Biomekanis 

1) Riwayat trauma lutut 

Riwayat trauma lutut akut merupakan robekan ligmentum 

cruuciate dan meniscus yang termaksdu faktor resiko timbulnya 

Osteoarthritis lutut. Sudi Framingham menemukan bahwa 

seseorang dengan riwayat trauma lutut resiko 5-6 kali lebih 

tinggi untuk osteoarthritis  lutut. 

2) Kelainan Anatomis 
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Faktor timbulnya Osteoarthritis  lutut yaitu terjadi 

permasalahan sendi lutut  genu varum, genu valgus, legg-calve-

parthes disease dan dysplasia asetbulum Serta kelemahan otot 

quadriceps. 

f.  Kebiasaan bekerja dengan beban berat 

Kejadian osteoarthritis banyak terjadi pada pekerja berat seperti 

kuli pelabuhan, petani dan penambang. Sedangkan seseorang yang 

tidak bekerja dengan beban yang berat seperti pegawai administrasi 

resiko osteoarthritis-nya sedikit . Penelitian mengatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan yang 

menggunakan kekuatan lutut dan kejdian OA lutut.  

g.  Aktivitas fisik berat 

Seseorang yang mempunyai aktivitas fisik berat seperti berdiri 

lama selama (2 jam atau lebih setiap hari), berjalan jarak jauh (2 jam 

atau lebih setia hari), Mengangkat beban berat (10kg 50kg selama 10 

kali atau setiap minggu) mendorong objek yang berat  (10 kg-50 kg 

selama 10 kali atau lebih setiap minggu), naik turun tangga hal ini akan 

merupakan faktor pemicu terjadinya resiko OA lutut.  

 

 

 

h.  Kebiasaan olahraga 

Atlit olahraga seperti pemain bola, lari marathon dan kung fu 

memiliki resiko menderita Osteoarthritis karena pada atlet tersebut 

sebagian berat badanya menumpu pada lutut. 
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3. Patofisiolgi Osteoarthritis 

a. Fase 1 

Produksi enzim seperti metalloproteinases matriks kartilago 

mengalami kehancuran sehingga terjadi penguraian proteolitik matrik 

kartilago. Metabolisme kondrosit menjadi terpengaruh. Kondrosit 

memproduksi penghambat protease mempengaruhi proteolitik, 

keadaan ini menyebabkan penipisan kartilago. 

b. Fase 2   

Adanya pelepasan proteoglikan dan fragmen kolagen yang masuk 

dalam cairan synovia merupakan fase fase fibrilasi, erosi dari 

permukaan kartilago. 

c. Fase 3 

Produksi makrofag synovia seperti interleukin 1 (IL-1), tumor 

necrosis factor-alpha (TNfα), metalloproteinases menjadi meningkat 

merupakan proses penguraian kartilago. Molekul-molekul pro-

inflamasi lainya seperti nitric oxide (NO) merupakan dampak destruksi 

kartilago, sehingga terjadi perubahan kelainan sendi yang progresif.  

Keluhan gejala osteoarthritis bersifat progresif yaitu : 

1)  Kaku sendi pagi hari, ketika keluhan dibiarkan begitu saja 

malah memperparah keadaan dan menimbulkan rasa sakit yang 

berlebih, namun akan membaik apabila diistirahatkan. 

2)  Lingkup gerak sendi menurun 

3)   Persendian mengalami pembengkakan dan peradangan 

4)  Sakit pada persendian sehingga menyebabkan kelelahan 

5)  Sulit menggunakan sendi 
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 Pada pemeriksaan fisik , di dapatkan hal-hal sebagai berikut a). 

look : Teradapat pembesaran sendi ditandai dengan  peradangan 

serta kemerahan pada sendi.  

b).   Feel     :  Adanya spasme dan krepitasi 

c).  Move : Lingkup gerak sendi yang mengalami  keterbatasan. 

Osteoarthritis  terjadi pada semua sendi, biasanya terjadi pada  sendi 

yang  menanggung beban berat badan seperti sendi lutut. Penyebab utama 

rasa sakit pada Osteoarthritis yaitu timbul rasa nyeri, kekakuan, 

pembengkakan sehingga terbatas dalam melakukan kehidupan sehari-hari. 

Gambaran klinik pemeriksaan fisik serta hasil radiologis adanya 

penyempitan celah sendi, kelainan tulang, adanya osteofit, serta terdapat 

perubahan struktur anatomi merupakan diagnosa osteoarthritis. 

Menurut Kellgren dan Lawrence berdasarkan osteofit terdapat lima 

derajat perubahan gambaran osteoarthritis lutut. Cairan synovial dan 

kondrosit dirangsang untuk  melepas enzim (metalloproteinase) yang dapat 

menguraikan protein dan kolagen dari matriks kartilago, kartilago mengalai 

erosi sehingga terbentuk osteofit atau pembentukan tulang baru  

 Penatalaksaan Osteoarthritis bertujuan mengurangi rasa nyeri yang 

dirasakan, memperbaiki kemampuan fungsional, mengurangi terjadinya 

deformitas dan instabilitas lutut serta untuk meningkatkan kualitas hidup 

penderita.  Pemberian obat berupa obat anti inflamasi, peredam kejut 

merupakan penangan koservatif pasien Osteoarthritis. 

Berbagai macam penelitian dilakukan bahwa latihan penguatan otot 

quadriceps merupakan salah satu latihan untuk pasien Osteoarthritis lutut. 
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Efek latihan penguatan otot panggul menunjukan peningkatan kekuatan otot 

panggul, mengurangi nyeri lutut, dan meningkatkan fungsional pada 

penderita Osteoarthritis.lutut American College of Rheumatology (1987) 

membagi derajat keparahan berdasarkan kesehatan seseorang : 

a.  Derajat O  : Tanda dan gejala tidak dirasakan 

  b. Derajat 1   :  Ketika beraktifitas berat nyeri timbul masih bisa diperbaiki 

dengan cara mengistirahatkan sendi yang terkena 

osteoarthritis.  

c. Derajat 2     :  Kaku pagi hari, krepitasi dan timbulnya osteofit.  

  d. Derajat 3-4 : Terdapat  Osteosit sedang-berat berupa tanda celah antar 

sendi, perubahan anatomis tulang, nyeri disetiap hari, kaku 

sendi pada pagi hari, krepitasi pada gerakan aktif sendi, 

ketidakmampuan yang signifikan dalam beraktivitas (Wolf 

dan Pfleger, 2003) 

 

 Gambar 2.2 Klasifikasi Grade Osteoarthritis menurut Kellgren-Lawrence 
Sumber : Albar, 2004 

 

4. Diagnosis 
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Diagnosa Osteoarthritis Lutut menurut kriteri klasifikasi 

American College of Rheumatology (Wahyuningsih, 2009). Pasien yang 

positif Osteoarthritis apabila mengalami nyeri sendi dengan minimal 3 

kriteria dari 6 kriteria yaitu sebagai berikut : 

               a. Umur > 50 tahun 

               b. Kaku pagi < 30 menit 

                c.  Krepitasi 

                d. Nyeri tekan 

                e. Pembesaran tulang 

                 f. Tidak panas pada perabaan  

Kelemahan otot quadriceps primer disebabkan salah satu faktor 

resiko terjadinya Osteoarthritis terjadinya penurunan stabilisas sendi. 

Seseorang yang kurang melakukan aktivitas beresiko Osteoarthritis 

lutut. Proses degeneratif berlebih terjadi ketika seseorang tidak 

melakukan gerakan sehingga cairan sendi berkurang dan berakibat 

aliran makan yang masuk di dalam sendi berkurang.  

Faktor resiko Osteoarthritis lutut menururt penelitian Hadi S. dkk 

di rumah sakit dokter kariadi Semarang di perdesaan bandungan dengan 

hasil bahwa bekerja degan beban rata-rata 24,2 kg, lama kerja lebih dari 

10 tahun terjadinya faktor resiko Osteoarthritis lutut. Pasien 

Osteoarthrits lutut yang tidak diberikan penangana maka akan 

menimbulkan gangguan pada sendi antara lain : 
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1. Adannya pembengkakan akibat peradangan sehingga menggangu    

aktivitas  berjalan. 

2. Peradangan berlangsung lama sehingga struktur sendi mengalami 

perlengketan dan terjadi kekakuan pada sendi lutut.  

3.  Pasien Osteoarthrits yang tidak melakukan gerakan terjadi atrofi otot 

sehingga menimbulkan nyeri. Atrofi otot mengalami penurunan 

hingga 30% dalam seminggu, 3% kehilangan fungsi dalam keadaan 

istirahat.  

4. Penurunan fungsi otot dapat menurunkan aerobic serta kapasasitas 

sehingga fungsi otot akan menurun. 

5. fungional( Kuntono,2005). 

 E. Kekuatan Otot 

     1. Definisi  kekuatan otot 

Menurut Kisner, 2007 Kekuatan otot merupakan kemampuan ototatau 

grup otot tegangan dan tenaga selama usaha maksimal baik secara statis 

maupun dinamis. Kekuatan otot dapat dipengaruhi oleh (1) Jenis kelamin 

Laubach (1976)  dengan Utomo 2010, pada penelitianya membandingkan 

kekuatan otot laki-laki dan perempuan menemukan rata-rata 71,9% 

kekuatan otot perempuan dibandingkan kekuatan otot laki-laki.  

 Laki-laki memasuki massa pubertas disebabkan karena faktor homone 

seks yaitu tosteroren akan mengalami perubahan kekuatan otot. Usia 

mempengaruhi kekuatan otot dan menigkatkan resiko jatuh, semakin 

bertambah umur seseorang kekuatan otot akan mengalami penurunan 
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menurut Utomo (2010). Perbedaan struktur otot lansia yang berumur 70-81 

tahun berbeda dengan orang dewasa yang berumur 27-42 tahun, perbedaan 

tersebut meliputi massa otot, serabut otot, fascia sehingga antara lansia 

dengan orang dewasa berbeda nilai kekuatan otot-nya (Narici et al., 2003).  

Penyebab penurunan kekuatan otot antara lain faktor  biomekanik, 

neuromuscular, ukuran cross sectional otot, recruitment motor unit, tipe 

kontraksi, jenis serabut otot, dan kecepatan kontraksi.(Hardjono, 2012). 

F.  Kekuatan Otot Quadricseps Femoris 

 1. Definis kekuatan Otot quadriceps femoris 

Otot  quadriceps femoris berfungsi sebagai stabilisasi aktif sendi lutut 

yang berperan aktif dalam pergerakan sendi yaitu gerakan ekstensi knee saat 

berjalan. Quadriceps femoris terjadi penurunan disebabkan cairan synovium 

pada sendi sehingga otot quadriceps mengalami kelemahan dan terjadi 

penurunan kekutan otot, Penurunan tersebut menyebabkan kemampuan otot 

dalam beraktivias berkurang sehingga berdampak Osteoarthritis. 

Quadriceps femoris pada osteoarthritis lutut mengalami kelemahan 

disebabkan adannya gangguan stabilitas sendi dan fungsi fisik.  (Rice,2011). 

Kekuatan otot berkurang berkurang 5% per hari( kira-kira 50% setelah 2 

minggu) karena adannya kelemahan kekuatan otot. Kelemahan kekuatan 

otot dapat terjadi karena adannya  artropi otot (disuse atropy), oleh karena 

serat-serat otot yang tidak berkotraksi beberapa waktu, secara perlahan akan 

mengecil dimana terjadi perubahan perbandingan serat otot dan jaringan 

fibrous (serat otot akan mengecil).  Aktivitas nosiseptor pada tanduk 

belakang medulla spinalis( posterior horn cell) akan menghibisi sel motor 
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neuron pada tanduk depan medulla spinalis sehingga menimbulkan 

kelemahan. Otot quadriceps mendapat persyarafan somatis dari segmen 

lumbal 4 yang segmen dengan persarafan somatis sensoris sendi lutut.  

2. Anatomi otot quadriceps femoris  

Otot rectus femoris, otot vastus lateralis, otot vastus medialis, otot 

vastus intermedius merupakan bagian dari otot quadriseps femoris . Otot 

quadriceps femoris berfungsi  sebagai penggerak sendi. Kelompok otot 

quadricep femoris, dan plantar fleksor, kelompok otot quadriceps dan 

iliopsoas. 

   Rectus femoris berasal dari spina illiaca anterior superior dan caput 

reflexum dari pinggir atas lekuk sendi panggul didalam sulcus supra 

acetabular. Otot tersebut aktif pada sendi lutut ketika posisi sendi panggul 

eksentensi. Vatus medial berasal dari linea aspera labium medial. Jika otot 

ini Bersama vastus latelar dilihat sebagai satu otot dan dianggap sebagai 

struktur bipenniform maka serabutnya sedikit mirirng pada arah yang 

berlawanan terhadap rectus femoris. Vastus intermedius berasal dari facies 

anterior dan lateral femur. Otot ini mudah dibedakan dengan vastus lateral, 

tetepi  dipisahan dari vastus medial.Vastus lateral berasal dari facies lateral 

trochanter major, linea intertrochanter, tuberositas gluteal dan lineal 

aspera labium lateral. Keseluruhan otot quadriceps femoris dipersyarafi 

nervus femoralis (Kisner, 2006). Kelompok otot quadriceps femoris 

membentuk tendon yang berinsesio pada patella. 

3. Anatomi terapan dan Biomekanika Lutut 

Sendi lutut ialah sendi lutut yang dikatakan besar karena menanggung 

beban berat dan mempunyai ROM yang luas. Gerakannya bertujuan untuk 
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memendekkan dan memanjangkan tungkai bagian bawah saat berjalan. 

Sendi lutut berada di antara bagian tulang femur dan tibia. Sendi tibia dan 

femur mempunyai dua permukaan yang berbeda, dimana permukaan 

kondisi medialis lebih besar dari pada kondilus lateralis, Dianatara os tibia 

dan femur terdapat sepasang meniskus yaitu meniskus medial  dan meniskus 

lateral. Meniscus berfungsi sebagai bantalan sendi dan menambah luas 

permukaan sendi lutut pada permukaan tibia pergerakan sendi lutut lebih 

luas dan bebas. patella femoral mempunyai facies artikularis yang terdiri 

dari tiga permukaan pada bagian medial yaitu Musculus vastus lateralis, 

vastus intermedius dan rectus femoris sebagai stabilisator aktif berfungsi 

menarik patella ke arah proksimal sedangkan meniscus vastus medialis 

berfungsi menarik patella ke arah medial sehinga posisi patella stabil.  

(Evelyn, C, 2002).  

4. Ligamentum lutut 

a.  Ligamentum cruciatum 

Ligamentum  cruciatum terdiri dari Ligamentum  cruciatum 

anterior dan posterior. Anterior medial berasal dari condylus lateral 

femoris. Ligametum posterior berasal dari belakang tibia melewati 

mencapai condylus medial femoris. Ligamentum cruciatum posterior 

mencegah adanya rotasi internal yang berlebih dari tibia dan femur. 

Ligametum cruciatum anterior mencegah rotasi external abnormal. 

Ligamen ini dapat menstabilkan lutut saat extensi dan mencegah 

hyperextensi. Yang mampu menahan gerakan translasi os tibia terhadap 

femur ke arah anterior yaitu fungsi dari ligamen cruciatum anterior, 
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sedangkan yang mampu menahan gerakan translasi os tibia ke arah 

posterior yaitu cruciatum posterior  

b. Ligamentum Colateral dan Capsular 

Ligamentum Colateral dan Kapsula dapat menstabilkan sendi 

sehingga dapat membatasi gerakan sendi. Ligament colateral dibagi 

menjadi 2 yaitu medial dan latelar, ligamen ini merupakan jaringan 

fibrosis capsul sendi lutut. Ligamen capsular lateral melewati lateral 

epichondil femur ke kepala fibula.(Anonim,2010).   

  G. Otot-otot pada sendi Lutut Menurut Richard, 1993 

Otot-otot pada lutut memberikan stabilisasi yang aktif sehiggga       

memungkinkan dalam melakukan aktivitas dengan mudah. 

Tabel 2.1 Otot-otot pada sendi Lutut 

 

No Otot Origo Insersio innervasi Fungsi 

1. m.rectus femoris Spina illiaca 

Anterior 

Inferior 

Superior 

Patella n.femoris 

l2-4 

Ekstensi 

sendi lutut 

2. Acetabulum 

m.vastus lateralis 

Lateral 

anterior 

trochantor 

mayor 

femoris, 

labium 
lateralis linia 

aspera 

Lateral os 

Patella 

n.femoris 

l2-4 

Ekstensi 

sendi lutut 

3. m.vastus medialis Labium 

medial linea 

aspera 

Setengah 

bagian atas 

os patella 

n.femoris 

l2-4 

Ekstensi 

sendi lutut 

4. m.vastus 

intermedius 

Anterior 

Corpus 

Femoris 

Tuborositas 

Tibiae 

n.femoris 

l2-4 
 

Ekstensi 

sendi lutut 

5. m.biceps femoris Tuber 

ischiadium 

Caput breis, 

pada labium 

Fibula 

bagian 

lateral dan 

condylus 

tibia 

n.peroneus 

communis 

Ekstensi 

sendi lutut 
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lateral linea 

aspera 

 

Condylus 

medialis tbia 

6. m.semitendinosus Tuber 

Ischiadicum 

Condylus 

medialis 

tibia 

n.tibialis Flexi dan 

endorotasi 

sendi lutut 

7. m.semimembrano

sus 

Tuber 

Ischiadium 

Posterior os 

Calcaneus 

n.tibialis Flexi dan 

endorotasi 

sendi lutut 

8. m.gastrocnemius Caput 

medial: pada 

condylus 

medialis 

femoris, 

caput lateral: 

pada 

condylus 

lateral 

femoris 

Posterior os 

Calcaneus 

n.tibialis Flexi sendi 

lutut 

9. m.sartorius SIAS Tubersitas 

Tibia 

n.femoralis 

l2-3 

m.gluteus 

superior 

cabang 

n.femoralis 

l4-5,S1-2 

10. m.gracilis Ramus 

inferior osis 

pubis dan osis 

ischia 

Tuberositas 

tibia 

dibelakang 

tendon 

m.sartorius 

n.femoralis 

l2-4 

m.gluteus 

superior 

cabang 

n.femoralis 

l4-5,S1-2 

11. m.tersofacia 

lateral 

Spina illiaca 

anterior 

inferior dan 

fascialatae 

Tractus illio 

Tibialis 

m.gluteus 

superior 

cabang 

n.femoralis 

l4-5,S1-2 

m.gluteus 

superior 

cabang 

n.femoralis 

l4-5,S1-2 
 

H.  Alat pengkukuran kekuatan otot quadricseps (1 RM) 

      1. Definisi 1 RM 

 1 RM (one repetition maximum) merupakan jumlah tahanan maksimal 

yang mampu dilawan oleh pasien pada satu kali gerakan. 1 RM diterapkan 

untuk latihan kekuatan otot.  Tujuan utama tes ini untuk mengukur kekuatan 

maksimum otot. Tes 1 RM adalah tehnik yang populer dalam mengukur 

kekuatan otot isotonic (Di Fabio, 2001).  
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2. Prosedur 1 RM (one repetition maximum) 

a. One repetition maximun (1 RM) merupakan pengukuran kekuatan otot 

secara maksimal dilakukan satu kali gerakan dinamis. 

b.  Prosedurnya yaitu lansia di instruksikan untuk duduk di kursi dengan 

posisi tungkai bawah menggantung. Tungkai bawah diberi beban 

maksimal yakni dimulai dari beban yang terasa ringan kemudia berat 

dan digerakan kearah ekstensi lutut, dilakukan hanya dalam 1 kali 

pengulangan dan dimasukkan kedalam diagram holten maka akan dapat 

diketahui RM 

c.Hasil ukur dengan Kg 

d. Skala dengan Numerik  

Rumus A kg X 100% / B%  = 1 RM 

A : Beban diberikan kepada subyek 

B : Prsentasi diagram Holten  berdasarkan jumlah repitisi gerakan 

yang  dilakukan ( Narayana, 2005) 

 
Gambar 2.4 Diagram Holten 

Sumber :  Oostdam, et al.,2009 
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I. Pemeriksaan spesifik pada Osteoarthritis lutut  

a. Tes Balotement 

Tes ballotement di lakukan dengan cara kedua tangan memegang pada 

bagian patella kemudian patella ditekan ke bawah. Postif  ketika patella 

terdapat cairan. 

 
Gambar 2.5 Tes Balotement 

Sumber : Rahayu 2011 

 

 

b. Hipermobilitas Varus 

Hipermobilitas Varus bertujuan untuk mengetahui stabilitas dari sendi 

lutut oleh ligament collateral lateral. Pemeriksaanya dengan cara full 

ekstensi dan fleksi 30 derajat, pasien di intruksikan tidur terlentang, salah 

satu tungkai berada di bagian luar bed, sedangkan posisi tangan terapis 

berada di sisi medial sendi lutut, tanganya satunya  berada di sisi luar sendi 

pergelangan kaki untuk memberikan tekanan kearah dalam.  
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Gambar 2.6 Tes Varus 

Sumber : Rahayu 2011 

c. Hipermobilitas Valgus

Hipermobilitas Valgus mengetahui lesi ligamen collateral medial. 

Pemeriksaan sama hal nya dengan tes hipermobilitas varus yaitu yang satu 

berada di sisi dalam sendi pergelangan kaki berfungsi memberikan tekanan 

kearah luar.  

Gambar 2.7 Tes Valgus 

     Sumber: Rahayu, 2011 


