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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Osteoartritis (OA) penyakit sendi degeneratif atau artritis hipertropi. 

Penyakit ini merupakan kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang 

lambat dan berhubungan dengan orang usia lanjut (Mansjoer, dkk, 2001). 

Pada tahun 2000 World Health Organisation (WHO) menafsirkan data bahwa 

40% penduduk dunia yang berusia diatas 70 tahun akan menderita osteoartritis 

sendi lutut, di tahun 2000 sampai 2010 telah ditafsirkan sebagai dekade sendi 

dan tulang di Indonesia, pada tahun 2010 diperkirakan akan terjadi 

peningkatan jumlah penderita gangguan sendi. Dampak dari hal tersebut 

memicu munculnya penyakit-penyakit degeneratif, yang salah satunya adalah 

osteoartritis (OA) sendi lutut (Herlambang, 2000). 

persentase osteoartritis sendi lutut lebih banyak dialami wanita dari pada 

pria. Hal ini dikarenakan adanya peran hormonal pada patogenesis 

osteoartritis. Pada masing-masing sendi mempunyai biomekanik, cedera dan 

gangguan yang berbeda, sehingga faktor resiko untuk masing-masing 

osteoartritis tentu berbeda (Soeroso, dkk, 2006). 

Pada penderita Osteoarthritis mengalami rasa sakit serta 

ketidakmampuan untuk mencapai fungsinya sebagai penumpu berat badan 

serta aktifitas lain seperti jongkok, berdiri, dan berjalan. Rasa sakit dan 

ketidakmampuan akan bertambah dengan munculnya kelemahan otot 
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quadriceps dan atropi otot. Otot merupakan kemampuan yang penting dalam 

membantu menstabilkan persendian, sedangkan kelemahan otot quadriceps 

dapat mengakibatkan semakin parahnya osteoarthritis tersebut (Yudi. S, 

2000).  

Kelemahan otot quadriceps umumnya berhubungan dengan tibiofemoral 

OA, terkait dengan kecacatan fisik, dan dapat berperan dalam pathogenesis 

penyakit. Kekuatan otot quadriceps (kapasitas untuk menghasilkan kekuatan) 

tampaknya sangat berkaitan dengan kinerja fungsional, dan meminimalkan 

kelemahan telah diperlihatkan menghasilkan perbaikan klinis atau mekanis 

dalam berbagai macam populasi. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan otot 

qudriceps dianggap bermanfaat, karena dapat memperbaiki kualitas 

kehidupan. 

Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) yang merupakan satu dari 

sekian banyak modalitas yang biasannya digunakan oleh fisioterapis sebagai 

bentuk rehabilitasi otot atau kejadian yang mengakibatkan hilangnya fungsi 

otot (Wisegeek, 2010). NMES dapat digunakan untuk memperkuat otot yang 

sehat atau normal unuk mempertahankan massa otot (Baley, 2006). Dalam 

fisioterapi peningkatan kekuatan otot cenderung lebih optimal pada situasi non 

pathologi, dari pada dengan adannya sebuah patologi (Adel dan Luykx, 1990). 

NMES menggunakan  arus listrik yang menyebabkan satu atau dua kelompok 

otot tertentu berkontraksi. Dengan meletakan elektroda pada beberapa daerah 

dikulit tertentu fisioterapi dapat mempengaruhi serabut otot untuk 
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berkontraksi. Kontraksi otot dengan menggunakan neuromuscular electrical 

stimulation ini dapat meningkatkan kekuatan otot (Laura, 2008). 

Penelitian Romero et all (1982), stimulasi kelompok otot quadriceps 

femuris bilateral pada 18 wanita remaja (9 orang sebagai kelompok 

eksperimental dan 9 orang lain sebagai kelompok kontro). Bergelombang 

faradik pada 2000 pps dengan 4 detik istirahat, durasi 15 menit dari 

ranggsangan listrik yang diberikan selama jangka waktu 5 minggu didapatkan 

hasil kekuatan isometrik naik31 % di kaki non-dominan dan 21% dikaki 

dominan (p < 0,05). Pada kelompok kontrol tidak ditemukan signifikan 

berbeda antara pre-post test. Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini. Beda pengaruh neuromuscular electrical 

stimulation dan exercise terhadap kekuatan otot quadriceps penderita 

osteoarthritis. 

B. Identifikasi Masalah 

Osteoartritis (OA) merupakan penyakit sendi degeneratif dengan 

kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang lambat yang tak diketahui 

penyebabnya, meskipun terdapat beberapa faktor resiko yang berperan.  

Problem yang ditimbulkan dari Osteoarthritis sangatlah kompleks meliputi 

nyeri, spasme pada otot, penurunan kekuatan otot, timbulnya kekakuan pada 

sendi, krepitasi dan keterbatasan gerak. Pembengkakan / oedema karena 

adanya permasalahan yang timbul seperti diatas dapat mengakibatkan 

terganggunya atau terbatasnya fungsi sendi sekitarnya yaitu sendi lutut dalam 

fungsi gerak menekuk dan meluruskan. 
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Bilamana keadaan tersebut dibiarkan dalam jangka waktu lama akan 

menimbulkan problem seperti kekakuan, pengurangan masa otot (atrofi), 

penurunan kekuatan dan ketahanan otot-otot lokal di daerah lutut, dimana otot 

ini sangat penting pada sebagian besar aktivitas fungsional yang melibatkan 

anggota gerak bawah seperti mendaki, melompat, bangkit dari posisi duduk, 

berjalan jauh, naik turun tangga. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang ditimbulkan akibat 

Osteoarthritis maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan  

apakah ada pengaruh efek neuromuscular electrical stimulation dan exercise 

terhadap kekuatan otot quadriceps penderita osteoarthritis lutut? 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh neuromuscular electrical stimulation terhadap 

kekuatan otot quadriceps penderita osteoarthritis? 

2. Apakah terdapat pengaruh exercise terhadap kekuatan otot quadriceps 

penderita osteoarthritis? 

3. Apakah terdapat beda pengaruh efek neuromuscular electrical stimulation 

dan exercise terhadap kekuatan otot quadriceps penderita osteoarthritis? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh neuromuscular electrical stimulation 

terhadap kekuatan otot quadriceps penderita osteoarthritis 
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2. Untuk mengetahui pengaruh exercise terhadap kekuatan otot quadriceps 

penderita osteoarthritis 

3. Untuk mengetahui beda pengaruh neuromuscular electrical stimulation 

dan exercise terhadap kekuatan otot quadriceps penderita osteoarthritis 

F. Manfaat Bagi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut, 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam memberikan solusi 

pemecahan masalah bagaimana cara meningkatkan kekuatan otot yang 

lebih efektif dan efisien pada pasien Osteoarthritis lutut. 

2. Manfaat Bagi Iptek Fisioterapi 

Menambah khasanah pengetahuan dalam menangani kasus 

kelemahan otot pada pasien Osteoarthritis lutut. 

3. Manfaat Bagi Institusi 

Sebagai masukan bagi institusi dalam hal ini khususnya tentang 

manfaat pemberian  neuromuscular electrical stimulation dan exercise 

pada kasus ostheoarthritis lutut. 

4. Bagi Penderita 

Akan mempercepat pengembalian Activity Daily Living (ADL) dan 

fungsional penderita. 


