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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses penuaan akan menyebabkan berbagai perubahan yang terjadi di 

dalam tubuh seperti perubahan fisik dan fisiologi tubuh sehingga akan 

mengakibatkan penurunan di dalam sistem imun dan sistem muskulokeletal 

dari perubahan tersebut lansia akan mengalami berbagai penyakit salah satunya 

yaitu osteoathritis. Osteoathritis adalah suatu peradangan sendi yang ditandai 

dengan pembengkakan sendi, warna kemerahan, panas, nyeri dan terjadinya 

gangguan gerak. Pada keadaan ini lansia sangat terganggu, apabila lebih dari 

satu sendi yang terserang (Santoso, 2009). 

Pada tahun 2000 jumlah lansia di indonesia diproyeksikan sebesar 7,28% 

dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 11,43% (Maryam, 2008). Menurut 

Nugroho (2008) hampir 8% orang yang berusia 50 tahun keatas mempunyai 

keluhan pada sendinya, terutama linu, pegal dan kadang-kadang terasa sangat 

nyeri. Salah satu bagian sendi yang sering terkena adalah sendi lutut 

dikarenakan sendi tersebut sering menahan berat badan tubuh. Berdasarkan 

hasil dari wawancara di Posyandu Wamar Indah pada tanggal 28 Febuari 2015 

didapatkan data 7 lansia yang mengalami nyeri pada sendi lutut. 

Gejala yang sering terjadi pada sendi lutut adalah nyeri yang di akibatkan 

oleh kerusakan pada permukaan sendi tulang yang banyak di temukan pada 

lansia sehingga aktifitasnya sehari-hari terganggu (Nugroho, 2008). Usaha 
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yang dilakukan fisioterapi untuk mengurangi nyeri salah satunya adalah static 

exercise, hasil dari penelitian McConnell (2008) yang membandingkan antara 

terapi latihan dan strengthening exercise berkisar 0,34 untuk terapi latihan dan 

0,38 untuk strengthening exercise. 

Bedasarkan dari latar belakang di atas menunjukan bahwa gejala umum 

pada penderita OA adalah nyeri yang akan menurunkan fungsional dan 

stabilisasi sendi lutut yang akan menyebabkan atrofi pada otot, salah satu 

metode fisioterapi yang menaikan aktifitas fungsional adalah static exercise 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut apakah ada pengaruh staticexercise 

otot quadriceps femoris terhadap aktifitas fungsional pada sendil lutut akibat 

dari osteoatrhitis?  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh static otot 

quadriceps femoris terhadap aktifitas fungsioanl sendi lutut akibat 

osteoatrhitis.  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil dari penelitain ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi 

bagi peneliti-peneliti mendatang yang berkaitan dengan static exercise. 
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b. Hasil dari penelitain ini dapat menberikan informasi tentang pengaruh 

static exercise otot quadriceps femoris terhadap aktifitas fungsioanal 

sendi lutut akibat osteoathritis. 

2. Manfaat praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakt dan 

fisioterapi yang ada kaitanya dengan pengaruh static exercise otot 

quadriceps femoris terhadap aktifitas fungsioanl sendi lutut akibat 

osteoathritis..  

3. Manfaat penulis 

Hasil dari penelitian ini untuk memperdalam pengertian tentang besar 

pengaruh static exercise otot quadriceps femoris terhadap akitifitas 

fungsional sendi lutut akibat osteoathritis. 

 

 

  

 

 

 

 

 


