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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan nasional 

telah mewujudkan hasil yang positif di berbagai bidang, yaitu ada kemajuan 

ekonomi, perbaikan lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terutama bidang medis atau ilmu kedokteran sehingga dapat memperbaiki kualitas 

kesehatan penduduk serta memerbaiki umur harapan hidup manusia (Nugroho, 

2000). Usia harapan hidup wanita dengan rata-rata lebih dari 78-80 tahun dan usia 

menopause relatif lebih stabil sekitar usia 50-51 tahun, sehingga wanita akan 

menghabiskan lebih dari sepertiga hidupnya dalam masa menopause (Depkes, 

2004). 

Pada lanjut usia proses penuaan ditandai dengan adanya penurunan dan 

perubahan sistem organ tubuh yang tidak dapat dihindarkan seperti sistem 

kardiovaskuler, respirasi, saraf, pencernaan, endokrin dan sistem muskuloskeletal 

(Pudjiastuti, 2007). Pada sistem muskuloskeletal, proses menua biasanya terjadi 

penurunan cairan sinovial persendian, tonus otot menurun, kartilago sendi 

menjadi lebih tipis dan ligamentum menjadi lebih kaku serta terjadi penurunan 

luas gerak sendi, sehingga mengurangi gerakan persendian. Adanya keterbatasan 

pergerakan dan berkurangnya pemakaian sendi dapat memperparah kondisi 

tersebut (Tortora & Grabowski 2003) 

Wanita lanjut usia ditandai dengan adanya masa menopouse, yang 

disebabkan akibat adanya penurunan hormon esterogen. Yang mana penurunan 
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hormon dapat mengurangi asupan kalsium pada tulang sehingga menghambat 

proses pertumbuhan dan pembentukan tulang baru. Selain itu akibat berkurangnya 

kemampuan reseptor hormon esterogen pada sendi, sehingga penyerapan mineral 

– mineral penting sendi terhambat mengakibatkan penurunan Glucosaminoglicans 

(GAG’s) dan cairan sel matriks sendi. Berkurangnya ruang antar serabut matriks 

dan penurunan lubrication dari matriks yang terjadi karena pengurangan jumlah 

zat plastis sebagai prekusor pembentuk proteoglycans merupakan penyebab 

kekakuan sendi (Hendricks, 1995) 

Selain itu dilihat dari biomekanika, ada perbedaan antar sendi lutut pria 

dan wanita, pada wanita struktur biomekanik lebih mendukung terjadinya 

kekakuan lebih cepat karena memiliki bentuk pelvis yang lebih lebar dan ruang 

intercondylar femur yang lebih sempit ini menyebabkan peningkatan angle-Q 

yang akhirnya mempersempit ruang medial sendi lutut, ini menyebabkan pola 

recruitment serabut otot saat latihan fleksibilitas juga berbeda dimana pada wanita 

otot hamstring lebih dahulu difokuskan untuk program penguatan, dibanding 

quadriceps, berkebalikan dengan lansia pria (Meyer et al 2002). 

Akibat dari penurunan sistem muskuloskeletal yang menyebabkan 

kekakuan persendian, akan dapat mempengaruhi kemampuan fungsional sendi 

lutut pada wanita lanjut usia, seperti duduk ke berdiri, naik turun tangga, jongkok 

dan aktivitas berjalan (Wold, 1996) 

Bagi lansia, ada beberapa indikator fisik yang berhubungan dengan fungsi 

pergerakan, yaitu endurance (daya tahan), muscle strength (kekuatan otot), gait 

speed (kecepatan jalan) dan lingkup gerak sendi (LGS) (Easton, 1999). LGS dapat 
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diartikan sebagai pergerakan maksimal yang dimungkinkan pada sebuah 

persendian (Kozier et al., 2004). Pada usia 45s/d 70 tahun, LGS sendi paha dan 

sendi lutut akan menurun sekitar 20%, (Miller dan Alexander, 2003). Pada sendi 

lutut terdapat 25% komponen yang mengalami kekakuan (pada posisi fleksi), 

disebabkan oleh adanya kalsifikasi pada lansia yang akan menurunkan 

fleksibilitas sendi. Pada sendi lutut, karena berfungsi sebagai penopang tubuh 

maka mempunyai struktur ligamentum yang lebih kuat dan banyak dari pada 

sendi siku walaupun keduanya sama-sama berjenis sendi engsel. Hal ini juga akan 

mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekakuan yang lebih besar pada sendi 

lutut tersebut (Totora dan Grabowski, 2003). 

Untuk menghambat penurunan dan perubahan sistem muskuloskeletal 

sendi lutut pada wanita lanjut usia dapat diberikan berupa latihan. Latihan adalah 

jenis aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur dengan gerakan yang berulang 

untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan dan kebugaran jasmani 

(Kozier dkk, 2004).  

Namun metode yang digunakan yaitu teknik open kinetik chain dan close 

kinetic chain. Open kinetik chan merupakan suatu bentuk latihan dengan gerakan 

satu sendi, hanya terjadi pergerakan pada segmen distal tanpa disertai pergerakan 

segmen proksimal. Menurut  (Yudha, 2007) bahwa latihan yang melibatkan satu 

sendi (single join exercise) lebih efektif dalam meningkatkan kekuatan per group 

otot dimana sebagian besar gaya beban akan diterima. Close kinetic chain  

merupakan suatu gerakan yang menggunakan lebih dari satu sendi yang bergerak 

dengan bertumpu pada berat tubuh untuk memberikan pembebanan pada lebih 

dari satu kelompok otot yang bekerja dalam waktu yang sama baik agonis maupun 
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antagonis dan meningkatkan akifasi dari propiosepsi angota gerak bawah 

(Karandika et.al, 2011; Nobre, 2012). 

Melihat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul penelitian “Perbedaan pengaruh Open kinetic chain dengan Close kinetic 

chain terhadap Peningkatan Kemampuan Fungsional Sendi Lutut Pada Wanita 

Lanjut Usia” 

2. Rumusan Masalah 

a) Apakah ada pengaruh open kinetic chain terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional sendi lutut pada wanita lanjut usia? 

b) Apakah ada pengaruh close kinetic chain terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional sendi lutut pada wanita lanjut usia? 

c) Apakah ada perbedaan pengaruh antara open kinetic chain dengan 

close kinetic chain terhadap peningkatan sendi kemampuan fungsional 

sendi lutut pada wanita lanjut usia? 

3. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui pengaruh open kinetic chain terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional sendi lutut pada wanita lanjut usia? 

b) Untuk mengetahui pengaruh close kinetic chain terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional sendi lutut pada wanita lanjut usia? 

c) Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara open kinetic chain 

dengan close kinetic chain terhadap peningkatan sendi kemampuan 

fungsional sendi lutut pada wanita lanjut usia 
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d) Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat mengetahui perbedaan pengaruh antara open kinetic chain 

dengan close kinetic chain terhadap peningkatan kemampuan fungsional 

sendi lutut pada wanita lanjut usia? 

2. Manfaat Praktis 

a) Dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya tentang perbedaan pengaruh antara open kinetic chain 

dengan close kinetic chain terhadap peningkatan kemampuan 

fungsional sendi lutut pada wanita lanjut usia? 

b) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat serta 

fisioterapis tata cara dan manfaat open kinetic chain dengan close 

kinetic chain terhadap peningkatan kemampuan fungsional sendi lutut 

pada wanita lanjut usia? 

 

 

 

 


