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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Osteoarthritis (OA) atau juga disebut dengan penyakit sendi 

degeneratif adalah suatu kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang 

ditandai perubahan klinis, histologis dan radiologis (Kuntono, 2011). 

Penyakit osteoarthritis ini menyebabkan nyeri dan gangguan stabilitas 

pada penderita sehingga menggangu aktivitas sehari-hari. Menurut penelitian 

yang dilakukan WHO, satu diantara enam (1:6) orang berusia di atas 70 tahun 

menderita penyakit Osteoarthritis. Pada tahun-tahun mendatang populasi 

orang berusia lanjut akan meningkat tidak saja di negara-negara maju tetapi 

juga dinegara-negara berkembang. Diperkirakan peduduk dunia lebih dari 40 

tahun akan meningkat dari 390 juta saat ini akan menjadi 800 juta pada tahun 

2025, Dengan meningkatnya jumlah peduduk berusia lanjut, maka pada tahun 

2025 kelainan degenerative pada tulang dan sendi merupakan penyebab utama 

dari penyakit osteoarthritis 

Usia merupakan salah satu faktor resiko osteoarthritis, maka dapat 

dipahami jika makin bertambah usia makin tinggi kemungkinan terkena 

osteoarthritis. Setelah usia 60 tahun hampir 100% mengalami perubahan 

histologis rawan sendi lutut. Secara radiologik pada usia kelompok tersebut 

80% diantaranya menunjukkan gambaran yang sesuai dengan osteoarthritis, 
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sekitar 40% dengan simtom artritis dan 10% mengalami disabilitas dengan 

osteoarthritis nya. 

Osteoarthritis lutut berhubungan dengan berbagai defisit patofisilogi 

seperti instabilitas sendi lutut, menurunya lingkup gerak sendi (LGS) lutut, 

nyeri lutut yang berhubungan dengan penururnan kekuatan otot quadriceps, di 

mana otot quadriceps merupakan stabilisator utama sendi lutut dan sekaligus 

berfungsi untuk melindungi struktur sendi lutut. Pada penderita usia lanjut 

kekuatan quadriceps biasanya menurun sepertiga nya, dibandingkan dengan 

kekuatan quadriceps pada kelompok usia yang sama yang tidak menderita OA 

lutut. Penurunan kekuatan terutama disebabkan oleh atrofi otot II B yang 

bertanggung jawab untuk menghasilkan tenaga secara cepat (Aswin, S. 1989).   

Pada keadaan ini peran Fisioterapi sangat penting untuk membantu 

pasien dengan osteoarthritis lutut untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki 

stabilitas sendi lutut dengan meningkatkan kekuatan otot quadriceps. 

Penatalaksanaan fisioterapi pada penderita osteoarthritis sebenarnya sangat 

bervariasi pada setiap pasien, namun pada kasus ini peneliti menggunakan 

latihan isotonik dengan metode resistence training upaya menurunkan nyeri 

oleh karena faktor otot pada osteoarthritis lutut.  

 Latihan penguatan otot secara isotonik merupakan latihan dinamik 

dengan beban yang konstan, namun dengan kecepatan gerak yang tidak 

dikontrol. Beban yang konstan digerakan sepanjang lingkup gerak sendi.  

Mengingat keluhan nyeri yang timbul pada osteoarthritis lutut sangat erat 
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hubungannya dengan konsep biomekanik pada sendi lutut, yaitu nyeri timbul 

saat aktivitas dan berkurang dengan istirahat. Maka dalam penelitian ini 

dipilih latihan isotonik, latihan isotonik pada posisi duduk merupakan posisi 

istirahat bagi sendi lutut oleh karena secara biomekanik tekanan garis weight-

bearing dari pusat kaput femur tidak langsung melalui pusat lutut sehingga 

beban yang ditimbulkan pada lutut juga minimal. Untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal, maka karakteristik yang harus dipenuhi pada latihan isotonik 

resistance exercise untuk dapat meningkatkan kekuatan otot adalah sebagai 

berikut: 1. Kekuatan menunjukan tenaga yang dihasilkan oleh kontraksi otot 

dan secara langsung berhubungan dengan sejumlah tegangan yang dihasilkan 

pada kontraksi, 2. kontraksi otot harus diberikan beban sehingga 

meningkatkan level tegangan yang akan berkembang akibat hipertropi dan 

recruitmen motor unit, 3.  Ditujukan pada otot atau grup otot dan dikontrol 

dengan pemberian beban berat dan jumlah repitisi yang relatif sedikit, 4. 

desain latihan dapat ditentukan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai 

dengan cara mengontrol intensitas, durasi dan jumlah repetisi (Hardjono, 

2010) Sehingga pada penelitian ini akan menggunakan metode resistance 

training yang sudah disesuaikan dengan kondisi pasien geriatri (Maria, 2002).  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini adalah:  
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 Apakah ada pengaruh pemberian latihan isotonik dengan metode 

resistance training  terhadap nyeri oleh karena faktor otot pada osteoarthritis 

lutut? 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan isotonik 

dengan metode resistance training terhadap nyeri karena faktor otot pada 

osteoarthritis lutut? 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

bagi berbagai pihak, antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, 

khususnya di bidang fisioterapi di masa yang akan datang. 

2. Bagi Institusi Pelayanan Fisioterapi 

Untuk membantu cara berfikir secara ilmiah dalam menghadapi 

permasalahan yang timbul dalam lingkungan fisioterapi, serta untuk 

memberikan intervensi terhadap penyakit osteoartritis. 

3. Bagi Pasien  

Di harapkan dapat menjadi salah satu pilihan dari berbagai variasi 

terapi pada pasien osteoarthritis lutut. 
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4. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Hasil penelitian dapat memberikan sedikit konstribusi pengetahuan di 

bidang fisioterapi, tentang pengaruh latihan isotonik dengan metode 

resistence training  terhadap penurunan nyeri oleh karena faktor otot pada 

osteoarthritis Lutut. 

 


