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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Angka harapan hidup manusia meningkat dari waktu ke waktu. Hal 

ini diikuti dengan meningkatnya penyakit rematik yang mana 

mempengaruhi tingkat kesehatan dan kualitas hidup manusia sehingga 

mengakibatkan biaya yang tinggi pada sistem kesehatan (Isbagio, 2006). 

Salah satu penyakit rematik yang paling sering ditemukan adalah 

osteoarthritis (OA) (Tulaar, 2006). Data kunjungan di poliklinik rematologi 

RS Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tahun 2000 tercatat sebanyak 35, 

6% adalah penderita OA. Insidennya pada usia kurang dari 20 tahun hanya 

sekitar 10 %  dan meningkat menjadi lebih dari 80 % pada usia diatas 55 

tahun (Isbagio, 2006). 

Osteoarthriris (OA) adalah suatu kerusakan pada permukaan 

kartilago yang ditandai dengan perubahan histologi, klinis dan radiologi 

(Moll, 1984). Penyakit ini bersifat asimetris dan tidak ada komponen 

sistemik (Parjoto, 2000). 

Arthritis merupakan penyebab terbanyak terjadinya keterbatasan 

fisik dan kemampuan fungsional yang mencapai 9,6% dari jumlah 

penduduk di Canada tahun 1978-1979. Salah satu contoh penyakit arthritis 

adalah osteoarthritis pada lutut. Rematologi RSUP. Dr. Kariadi pada tahun 

1991-1993 tercatat penderita osteoarthritis sebanyak 63% dari penyakit 
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rematik lain dan sebagian besar osteoarthritis pada lutut. Osteoarthritis 

lebih banyak menyerang wanita daripada pria. Di Inggris angka kejadian ± 

50% pada usia diatas 60 tahun sedangkan pada wanita Indonesia yang 

berumur dibawah 40 tahun hanya 2% menderita osteoarthritis, 30% pada 

usia 40-60 tahun dan 60% pada wanita usia lebih dari 61% (Kalim, 1995), 

(Parjoto, 2002). 

 Pasien OA mengalami kelemahan otot akibat tidak aktif, karena otot 

dapat kehilangan 30 % massa dalam seminggu, serta 5% kekuatan dalam 

sehari apabila istirahat total (Tulaar, 2006).  Otot quadriceps merupakan 

otot yang berperan dalam memelihara sendi lutut dan paling cepat terjadi 

atrofi, jika otot tersebut mengalami kelemahan dapat mengakibatkan 

semakin parahnya OA pada sendi lutut  (Samble et al, 1990 dikutip oleh 

Suyono,  2000). 

Instabilitas sendi disebabkan oleh berkurangnya kekuatan otot 

sekitar sendi lutut mencapai sepertiga dari otot normal dan juga oleh 

kendornya ligamen sekitar lutut (Kuntono, 2005).  

Frekuensi osteoartritis sendi lutut lebih banyak dialami pada wanita 

daripada pria. Hal ini menunjukan adanya peran hormonal pada patogenesis 

osteoartritis. Yang perlu diingat adalah masing-masing sendi mempunyai 

biomekanik, cedera dan persentase gangguan yang berbeda, sehingga peran 

faktor-faktor resiko untuk masing-masing osteoarthritis tentu berbeda 

(Soeroso et al, 2006, Felson, 2006, Brandt, 2001, Leslie, 1999). 
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Beban biomekanik berperan penting dalam terjadinya progresivitas 

OA. Biomekanik yang terjadi akan merusak permukaan rawan sendi dan 

menyebabkan terjadinya kerusakan rawan sendi. Pada penelitian yang 

dilakukan di Bandungan pada tahun 2006, faktor risiko mekanik yang 

berpengaruh pada kejadian OA adalah membawa beban berat saat bekerja. 

Beban biomekanik mengarah kuat pada beban kondisi fisik dimana beban 

tersebut dipengaruhi oleh gravitasi berat badan (Elsie, 2007). 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) 

merupakan alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang 

dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat 

badan. Untuk memantau indeks massa tubuh orang dewasa digunakan 

timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan (Depkes, 2003). 

Hasil penelitian Marks dan Allegrante tahun 2002, disimpulkan  

ternyata OA panggul terjadi seiring dengan meningkatnya massa tubuh dan 

bertambahnya usia. Pada penelitian Health and Nutritions Examination 

Survey (HANES) ternyata disimpulkan ada keterkaitan antara proporsional 

berat dari tubuh terhadap biomekanika sendi lutut.  

Keseimbangan postural ( balance / stability ) didefinisikan sebagai 

kemampuan tubuh memelihara pusat massa tubuh dengan batasan stabilitas 

yang ditentukan yang ditentukan dasar penyangga. Batasan stabilitas adalah 

tempat pada suatu ruang dimana tubuh dapat menjaga posisi tanpa berubah 

dari dasar penyangga. Batasan ini dapat berubah sesuai dengan tugas, 

biomekanik secara individual dan aspek lingkungan (Barker & Jones. 1996) 
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Dalam keseimbangan postural terdapat komponen-komponen yang 

saling berinteraksi yakni: 1) sistem saraf tepi ( sensorik ) yang meliputi 

visual,vestibular dan somatosensorik termasuk di dalamnya propiseptor, 2) 

proses disistem saraf pusat khususnya di basal ganglia, cerebellum dan 

cortex cerebral, 3)sistem efektor yang didalamnya terkait dengan sistem 

muskuloskeletal yang meliputi otot, sendi dan jaringan lunak yang lain 

(Gunarto. 2005). 

Sistem saraf tepi yang meliputi penglihatan (visual) membantu 

untuk mengorientasikan tubuh terhadap ruang baik secara vertikal maupun 

horizontal dan obyek-obyek di sekitarnya. Pada saat berdiri, penglihatan 

membantu mendeteksi perubahan postur yang kemudian diinformasikan ke 

susunan saraf pusat tentang posisi dan gerakan yang terjadi (Gunarto 2005). 

Sistem vestibular memberikan informasi ke susunan saraf pusat mengenai 

gerakan kepala dan posisinya. Sistem vestibular digunakan untuk 

menyeimbangkan gerakan mata dan respon postur selama pergerakan 

kepala dan membantu menyelesaikan konflik penglihatan. Sistem 

somatasensoris termasuk di dalamnya propioseptif memberikan informasi 

ke susunan saraf pusat dari sendi, tendon dan otot mengenai gerakan tubuh 

terhadap permukaan dan antara segmen tubuh itu sendiri.  

Proses saraf pusat yang terjadi pada basal ganglia adalah integrasi 

kontrol postural segmen tubuh dengan koordinasi baik saat istirahat 

maupun bergerak. Aktivitas ini melengkapi mekanisme anti gravitasi. 

Proses dicerebellum bersangkutan dengan pengaturan reflek yang terjadi 
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saat kontraksi otot dimana lebih banyak pada saat dinamis dari pada statis. 

Sedangkan proses yang terjadi pada cortex cerebral merupakan integrasi 

terakhir dari reflek dan gerakan volunter, dimana susah untuk mengetahui 

seberapa banyak reflek dan seberapa banyak gerak volunteer ( Gunarto. 

2005). 

Sistem efektor, membutuhkan kekuatan dan fleksibilitas otot, sendi 

dan ligamentum yang baik, sehingga dapat dihasilkan respon motorik yang 

tepat dan benar. Sistem muskuloskeletal merupakan kerja sama dari otot, 

sendi, jaringan lunak lain supaya dapat melakukan gerakan keseimbangan 

postural yang normal. Dalam sistem ini, diperlukan lingkup gerak sendi, 

kekuatan, dan ketahanan dari kelompok otot kaki, pergelangan kaki, lutut, 

pinggul, punggung, leher dan mata. Selain faktor-faktor tersebut di atas, 

keseimbangan juga dipengaruhi oleh faktorfaktor yang lain seperti usia, 

motivasi, kognisi, lingkungan, kelelahan, pengaruh obat dan pengalaman 

terdahulu (Gunarto.2005). 

Dari beberapa faktor yang mempengaruh keseimbangan salah 

satunya adalah berkaitan dengan musculoskeletal. Kekuatan otot yang 

bekerja menjaga keseimbangan salah satunya adalah tungkai bawah ( 

Suhartono, 2005 ). 

Penelitian di negara Jepang pada 2003 oleh Tome Ikezoe, 

Yasuyoshi Akasawa, Alemitsu Tsutou bahwa 25 orang lansia perempuan 

berusia ± 75 tahun yang mengalami gangguan keseimbangan juga 

mengalami masalah pada otot quadricepfemoris. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Pada penderita osteoarthritis lutut sering didapatkan kelemahan otot 

ekstrimitas bawah terutama otot quadriceps dan derajat kelemahan 

berhubungan dengan derajat nyeri dan besarnya disabilitas.  

Kelemahan otot quadriceps merupakan keadaan yang sering 

dijumpai pada penderita osteoarthritis lutut yang diakibatkan atrofi disuse, 

karena kurangnya penggunaan otot tersebut pada sisi lutut yang sakit. 

Kelemahan otot quadriceps juga merupakan faktor resiko timbulnya 

osteoarthritis lutut, karena berkurangnya stabilitas sendi lutut dan 

menurunnya kemampuan otot untuk meredam beban. (Kertia & Nurdjanah, 

2006).  

Pada penderita osteoarthritis terdapat keterkaitan antara 

proporsional berat dari tubuh terhadap biomekanika sendi lutut. Pada orang 

dewasa sudut normal Q-angel terbentuk sekitar 15 derajat, besar kecilnya 

sudut tersebut sangat terpengaruh kedua garis segmen tersebut. Pada sudut 

15 derajat  inilah resultan beban tubuh terletak tepat disentral patella. 

Penelitian menunjukkan pada penderita obesitas, terjadi penambahan sudut 

beberapa derajat, dampaknya adalah resultan beban akan berpindah dari 

sentral patela bergeser ke sisi medial (Huberti & Hayes, 2000). 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah keseimbangan postural 

pada osteoarthritis knee. Dalam hal ini peneliti membatasi hubungan antara 

kekuatan otot quadriceps femoris, Indeks Massa tubuh (IMT) dan sudut 
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Quadriceps (Q-Angle) terhadap keseimbangan postural pada osteoarthritis 

knee. Serta hubungan antara kekuatan otot quadriceps femoris dengan Q-

angle pada osteoarthritis knee. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini agar lebih terarah 

dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu dirumuskan lebih 

dahulu masalah-masalah yang akan dibahas. Penulis merumuskan masalah 

yang akan diteliti adalah : 

1) Apakah ada hubungan antara kekuatan otot quadriceps femoris terhadap 

keseimbangan postural  pada penderita osteoarthritis knee ? 

2) Apakah ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) terhadap 

keseimbangan postural pada penderita osteoarthritis knee ? 

3) Apakah ada hubungan antara sudut quadriceps (Q-Angle) terhadap 

keseimbangan postural pada penderita osteoarthritis knee ? 

4) Apakah ada hubungan antara kekuatan otot quadriceps femoris  

terhadap sudut quadriceps (Q-Angle) ? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

Mengetahui hubungan antara kekuatan otot quadriceps femoris, 

indeks massa tubuh dan sudut quadriceps terhadap keseimbangan postural 

pada osteoarthritis knee. Dan mengetahui hubungan antara kekuatan otot 

Quadriceps femoris terhadap sudut quadriceps (Q-Angle). 
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F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan sebagai aset pribadi mengenai pengaruh 

kekuatan otot quadriceps femoris, indeks massa tubuh (IMT) dan sudut 

quadriceps (Q-Angle) terhadap keseimbangan postural pada 

osteoarthritis knee. 

2. Manfaaat Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan dibidang 

fisioterapi. 

3. Manfaat Bagi institusi dan Masyarakat 

Memberi masukan informasi dikalangan institusi dan masyarakat 

khususnya tentang pengaruh kekuatan otot quadriceps femoris, indeks 

massa tubuh (IMT) dan sudut quadriceps (Q-angle) terhadap 

keseimbangan postural pada osteoarthritis knee. 

 

 

 


