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ABSTRAK 
Latar Belakang: Osteoarthritis (OA) adalah penyakit kronis yang belum 
diketahui secara pasti penyebabnya, ditandai dengan hilangnya tulang rawan sendi 
secara bertingkat. Kelainan  utama pada OA adalah kerusakan rawan sendi yang 
dapat diikuti dengan penebalan tulang subkhondral, pertumbuhan osteofit, 
kerusakan ligamen dan peradangan ringan sinovium, sehingga sendi bersangkutan 
membentuk efusi. Faktor-faktor yang telah diteliti sebagai faktor risiko OA lutut 
antara lain obesitas, beban kerja, dan trauma. Obesitas merupakan faktor terkuat 
yang menyebabkan OA lutut. Obesitas merupakan penyakit multifaktorial yang 
terjadi akibat akumulasi jaringan lemak berlebihan, sehingga dapat menganggu 
kesehatan. Permasalahan yang ditimbulkan adalah nyeri, keterbatasan lingkup 
gerak sendi (LGS), penurunan kekuatan otot, gangguan fleksibilitas, gangguan 
stabilitas, pengurangan masa otot (atropi) sehingga dapat menganggu aktivitas 
fungsional. 
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 
antara obesitas sebagai faktor risiko osteoarthritis lutut dengan aktivitas 
fungsional. 
Metode Penelitian: Metode penelitian ini observasi dengan pendekatan Cross 
Sectional. Populasi penelitian yang berjumlah 85 orang. Jumlah sampel pada 
penelitian ini 40 sampel. Cara pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling yaitu dilakukan dengan cara memasukkan setiap pasien yang 
memenuhi kriteria inklusi dak ekslusi. 
Hasil Penelitian: Data yang diperoleh berdistribusi tidak normal, uji statistik 
menggunakan uji Chi Square. Hasil analisis data dengan menggunakan uji Chi 
Square menunjukkan nilai p=0,001 atau nilai p<0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sehingga ada hubungan antara obesitas sebagai faktor risiko 
osteoarthritis lutut dengan aktivitas fungsional. 
Kesimpulan: Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan ada hubungan antara 
obesitas sebagai faktor risiko osteoarthritis lutut dengan aktivitas fungsional. 
Kata Kunci: Obesitas, Osteoarthritis, Aktivitas Fungsional. 
 



 
 
PENDAHULUAN 

Perkembangan pembangunan disegala bidang kehidupan menyebabkan 

perubahan dalam tingkah laku dan pola hidup masyarakat. Berbagai macam 

penyakit yang banyak terjadi di masyarakat saai ini adalah penyakit sendi 

degeneratif atau osteoarthritis (OA). Sendi merupakan faktor penunjang yang 

paling utama bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Sendi 

tungkai bawah memiliki peranan penting untuk menopang beban yang sangat 

besar sehingga sering kali mengalami gangguan terutama persendian daerah lutut. 

Salah satu gangguan yang sering muncul adalah terjadinya OA pada daerah lutut 

yang sering disebut sebagai OA lutut. 

OA adalah penyakit kronis yang belum diketahui secara pasti 

penyebabnya, ditandai dengan hilangnya tulang rawan sendi secara bertingkat. 

OA terdiri dari OA primer dan OA sekunder. Kelainan utama pada OA adalah 

kerusakan rawan sendi yang dapat diikuti dengan penebalan tulang subkhondral, 

pertumbuhan osteofit, kerusakan ligamen dan peradangan ringan sinovium, 

sehingga sendi besangkutan membentuk efusi (Fytilli, et al., 2005). 

Upaya pencegahan terjadinya OA lutut perlu dilakukan dengan 

mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya OA lutut. Faktor-faktor yang telah 

diteliti sebagai faktor risiko OA lutut antara lain obesitas, beban kerja, dan 

trauma. Obesitas merupakan faktor terkuat yang menyebabkan OA lutut. Obesitas 

merupakan penyakita multifaktorial yang terjadi akibat akumulasi jaringan lemak 

berlebihan, sehingga dapat mengganggu kesehatan. Bila seseorang bertambah 



berat badannya maka ukuran sel lemak akan bertambah besar dan kemudian 

jumlahnya bertambah banyak (Indra, 2006). 

Pada keadaan normal gaya berat akan melalui sendi lutut dan akan 

diimbangi oleh otot-otot paha bagian lateral sehingga resultan gaya akan jatuh 

pada bagian sentral sendi lutut. Sedangkan pada keadaan obesitas resultan gaya 

tersebut akan bergeser ke medial sehingga beban yang diterima sendi lutut tidak 

seimbang. Pada keadaan yang berat dapat timbul perubahan bentuk sendi menjadi 

varus yang akan menggeser resultan gaya ke medial. Hal ini dapat menyebabkan 

ausnya tulang rawan karena bergesernya titik tumpu badan. Oleh karena itu 

kelebihan berat badan pada umur 36-37 tahun membuat suatu faktor risiko bagi 

OA lutut (Grotle et al., 2008). 

Ketika berjalan beban berat badan dipindahkan ke sendi lutut 3-6 kali lipat 

berat badan. Beban yang berlebih mengakibatkan cairan sendi pada beberapa 

bagian tubuh khususnya lutut menjadi cepat berkurang. Hal ini membuat bagian-

bagian ujung tulang bergesekan dan menimbulkan rasa nyeri dan juga bisa 

menyebabkan terjadi robekan-robekan pada rawan sendi. Jika hal ini terus 

menerus terjadi, robekan akan semakin parah dan terjadi perleketan ujung-ujung 

tulang (Chaganti et al., 2011). 

Akibatnya dari timbulnya nyeri OA pada sendi lutut adalah keterbatasan 

lingkup gerak sendi (LGS), penurunan kekuatan otot, gangguan fleksibilitas, 

gangguan stabilitas, pengurangan masa otot (atropi). Penurunan kekuatan dan 

ketahanan otot-otot lokal seperti otot quadriceps dan otot hamstring dimana kedua 

otot ini sangat penting pada sebagian  besar aktivitas fungsional yang melibatkan 



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

berjalan, naik turun tangga, dan dalam waktu lama akan menimbulkan situasi 

handicap (Kuntono, 2011). 

Berdasarkan data di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

hubungan antara obesitas sebagai faktor risiko osteoarthritis lutut dengan aktivitas 

fungsional. 

TUJUAN 

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui adanyan hubungan 

antara obesitas sebagai faktor risiko osteoarthritis lutut dengan aktivitas 

fungsional. 

METODE 

Penelitian ini telah dilakukan di Pengajian “Minggu Pahing” desa 

Teggalan Wironanggan Gatak Sukoharjo pada tanggal 14 Desember 2014. Mtede 

penelitian ini observasi dengan pendekatan Cross Sectional untuk mengetahui 

hubungan antara obesitas sebagai faktor risiko osteoarthritis lutut dengan aktivitas 

fungsional. Populasi penelitian yang berjumlah 85 orang, sampel yang memenuhi 

kriteria inklusi dan ekslusi berjumlah 40 orang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji statistik dengan menggunakan uji Chi Square untuk mengetahui 

hubungan antara obesitas sebagai faktor risiko osteoarthritis lutut dengan aktivitas 

fungsional, akan dijelaskan berdasarkan tabel berikut: 

 

 



Tabel 1.1 Hasil Uji Statistik Chi Square 

Variabel  Aktivitas Fungsional Jumlah  ᵡ2  Hitung Ρ-value 
Tidak 
terganggu 

Terganggu  

Obesitas Tidak OA 15 0 15 36,000 0,001 
OA 1 24 25   

Jumlah 16 24 40   
Sumber: Hasil Olah Data, 2015 

Hasil analisis data dengan menggunakan uji Chi Square di atas 

menunjukkan nilai p=0,001 atau p<0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga ada hubungan antara obesitas sebagai faktor risiko osteoarthritis lutut 

dengan aktivitas fungsional. 

Beban yang tinggi dan berulang pada sendi lutut selama berjalan maupun 

aktivitas lain diyakini sebagai faktor yang sangat berperan dalam terjadinya OA. 

Sendi lutut adalah struktur kompleks yang terdiri dari 3 kompartemen yaitu 

kompartemen tibiofemoral medial dan lateral, serta kompartemen patelofemoral. 

Selama berjalan, beban yang melewati sendi lutut tidak ditransmisikan secara 

seimbang antara kompartemen medial dan lateral. Beban pada kompartemen 

medial sekitar2,5 kali lebih besar daripada beban pada kompartemen lateral. Hal 

ini dapat menjelaskan tingginya prevalensi OA kompartemen medial daripada 

kompartemen lateral (Gangeddula, 2009). 

Pada penderita obesitas terjadi peningkatan beban aksial yang terus 

menerus, sehingga beban yang melewati lutut pun akan meningkat. Selama fase 

single leg stance, lutut akan menerima beban sebesar 3-6 kali berat badan. Setiap 

kenaikan berat badan akan dilakukan angka ini menggambarkan betapa besar 

beban yang melewati lutut pada seorang yang obesitas pada saat berjalan (Roos, 



2011). Saat berdiri, lutut dilalui oleh gaya (R) yang merupakan hasil 2 gaya yang  

bekerja pada lutut yaitu berat badan (P, garis imajiner yang merupakan proyeksi 

center of gravity dari sakrum) dan gaya yang dihasilkan oleh kerja otot gluteus 

maximus dan tensor fasia lata (M). Pada kondisi keseimbangan, gaya R akan 

melalui pertengahan lutut, sehingga gaya kompresi terbagi sama rata pada 

permukaan weight bearing tibia. Peningkatan berat tubuh akan mengubah 

keseimbangan antara gaya P dan M, sehingga menggeser R lebih ke medial lutut 

dan menyebabkan pembagian gaya kompresi yang lebih besar pada kompartemen 

medial lutut dibandingkan dengan kompartemen lateral lutut. Pada area yang 

mendapat tekanan lebih timbul nyeri, distruksi kartilago, dan OA pada 

kompartemen medial lutut (Mazieres, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mark (2007) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara obesitas dengan intensitas nyeri dan kemampuan fungsional 

sendi lutut. Mereka yang memiliki IMT lebih tinggi secara signifikan 

mengeluhkan intensitas nyeri yang lebih tinggi dari pada mereka yang memiliki 

IMT yang lebih rendah, dan nyeri berhubungan dengan kesanggupan mereka 

untuk melakukan gerakan. Obesitas dapat menyebabkan kerusakan pada kartilago 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Nyeri yang timbul akibat terjadinya 

kerusakan kartilago pada OA mengakibatkan imobilisasi, menurunnya fungsi otot 

dan nutrisi untuk sendi. Hal tersebut akan memicu terjadi kerusakan kartilago 

lebih lanjut. 

Nyeri pada OA disebabkan karena terangsangnya nosiseptor oleh mediator 

inflamasi. Tulang subkhondral, periosteum, sinovium, ligamen dan kapsul sendi 



merupakan jaringan yang mengandung nosisseptor sehingga bisa menjadi sumber 

nyeri pada OA. Stimulus nyeri yang diterima oleh nosiseptor akan merangsang 

serabut aferen yang mempersarafi sendi yaitu serabut Aα, Aᵦ, Aᵟ, dan C. Stimulus 

akan diteruskan ke cornu dorsalismedula spinalis dimana serabut aferen akan 

bersinap dengan second order neuron. Impuls nyeri akan diproyeksikan melalui 

serabut akson yang menyilang ke sisi kontralateral dan bersinap dengan third 

order neuron di midbrain, yang kemudian akan mengirimkan serabutnya ke 

korteks serebri dimana nyeri akan dipersepsikan (Enohumah, 2008). 

Nyeri pada OA berhubungan erat dengan menurunnya kekuatan otot 

quadriceps. Periode inaktivitas untuk waktu yang lama karena nyeri sendi 

menyebabkan disuse atrofi dan kekuatan otot berkurang sebesar 3% dalam satu 

minggu. Subjek dengan OA memiliki otot quadriceps yang lebih lemah, voluntary 

activation yang lebih buruk, gangguan pada ketepatan posisi sendinya, serta 

kemampuan fungsional lutut yang lebih buruk (Hurley, 2009). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dari analisa dan perhitungan uji statistik, dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada hubungan antara obesitas sebagai faktor risiko 

osteoarthritis lutut dengan aktivitas fungsional bagi wanita dan usia tua. 

Saran bagi masayarakat menjaga berat badan ideal supaya tidak 

mengalami obesitas. Strategi menurunkan bert badan harus melakukan olah raga 

secara rutin maupun melakukan diet yang seimbang dan hindari stress. Diet yang 

dianjurkan adalah makan secukupnya, kurangi konsumsi makan-makanan yang 

mengandung karbohidrat dan lemak. Kira-kira karbohidrat yang dikonsumsi 55-



65% dari energi total. Buah-buahan dan sayuran diperbanyak, dan kurangi 

konsumsi alkohol. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pemeriksaan 

rontgen pada penderita osteoarthritis. Penambahan jumlah subjek yang akan 

diteliti dan menggunakan waktu yang lebih lama sehingga dapat menghasilkan 

data yang lebih maksimal. 
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