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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lanjut usia merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat 

dihindari akan dialami oleh setiap manusia. Pada tahap ini lansia mengalami 

banyak perubahan fisik maupun mental. Dengan bertambahnya usia akan 

mengalami kemunduran dalam berbagai fungsi tubuh dan kemampuan yang 

pernah dimiliki yang dikenal sebagai proses degenerasi (Safitri, 2018). 

Menurut Hardisman (2010) dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa dalam 

proses kehidupan manusia, suatu saat akan kembali pada bentuk yang lemah 

atau dalam ilmu kedokteran lebih dikenal dengan proses degenerasi yang 

terjadi sejalan dengan pertambahan usia. Sebagaimana Allah telah berfirman 

dalam Al-Qur’an Surah Ar-Ruum (30):54 yang artinya “Allah, Dialah yang 

menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) 

sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikanmu 

sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang 

dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dalam 

proses degenerasi memungkinkan munculnya berbagai penyakit degeneratif, 

salah satunya penyakit sendi degeneratif yang sering disebut Osteoarthritis.  

Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit degenerasi sendi yang 

ditandai kerusakan progresif dan hilangnya tulang rawan sendi, dimana 

keseluruhan sendi mengalami perubahan struktural dan fungsional termasuk 
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sinovium, meniskus, ligamen dan tulang subkondral (Mobasheri & Batt, 

2016). 

Osteoarthritis adalah penyakit muskuloskeletal yang paling umum 

diseluruh dunia (Sharma et al, 2016). Menurut WHO pada tahun 2016, OA 

merupakan salah satu dari sepuluh penyakit yang menyebabkan 

ketidakmampuan fisik khususnya pada usia lanjut di beberapa negara maju 

(Ahmad et al, 2018). Di Amerika lebih dari 43 juta orang mengalami penyakit 

sendi degeneratif (Weissman, 2009). Prevalensi OA lutut di Amerika Serikat 

sebesar 33,6% terjadi pada usia 65 tahun atau lebih, sekitar 42,1% terjadi pada 

wanita dan 31,2% terjadi pada pria (Lespasio et al, 2017). Sedangkan 

prevalensi OA lutut di Indonesia yang tampak secara radiologis mencapai 

15,55% pada pria dan 12,7% pada wanita yang berusia antara 40-60 tahun 

(Indonesian Rheumatology Association, 2014). Menurut data dari Rumah 

Sakit Bhayangkara Semarang selama bulan april sampai dengan juni 2020 

terdapat 38,2% dengan kasus OA yang berjumlah 530 pasien. Dan presentase 

pasien dengan lutut sebanyak 31%.  

Gejala yang paling umum dialami pasien OA adalah nyeri. Nyeri akan 

bertambah ketika melakukan aktivitas, hal ini membuat seseorang membatasi 

aktivitasnya agar tidak terjadi nyeri (Patole et al, 2019). Menurut 

Osteoarthritis Research Society International (2016) sekitar 80% pasien 

osteoartritis mengalami keterbatasan gerak dan bahkan 25% tidak dapat 

melakukan aktivitas harian. Seseorang dengan nyeri OA akan mengalami 

disfungsi sendi dan otot, sehingga dapat menimbulkan gangguan keterbatasan 
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gerak, penurunan kekuatan dan keseimbangan otot (Reis et al, 2013). Masalah 

yang di alami pasien OA tersebut dapat mempengaruhi aktivitas fungsional 

terutama kesulitan bangkit dari duduk, jongkok, berdiri, berjalan, naik turun 

tangga dan aktivitas yang membebani lutut (Patole et al, 2019). Selain 

menggagu aktivitas fungsional, pengalaman rasa nyeri juga dapat menggangu 

berbagai aspek kehidupan pasien, yang dapat mempengaruhi kegiatan sehari-

hari, kesehatan fisik dan mental, keluarga, hubungan sosial dan interaksi di 

tempat kerja. Masalah ini akan mempengaruhi hilangnya produktivitas sebagai 

akibat cacat yang dihasilkan dan mempengaruhi kualitas hidup (Salazar et al, 

2016). Dalam sebuah studi di Thailad, osteoartritis dilaporkan sebagai 

penyebab utama penurunan kualitas hidup. Hampir 50% pasien dengan OA 

lutut memiliki kualitas hidup yang rendah dibandingkan dengan pasien tanpa 

gejala OA, dan pasien OA pada grade akhir memiliki kesehatan yang buruk 

bila dibandingkan dengan penyakit kronis lainnya (Choojaturo et al, 2019). 

Oleh karena itu pengukuran kualitas hidup penting dalam menilai kondisi 

fisik, sosial, emosional yang ada sebagai akibat dari menderita OA (Miller, 

2013). 

Kualitas hidup adalah persepsi setiap individu dalam menjalankan 

aktivitas kehidupan yang di nilai dari konteks budaya, dan sistem nilai dimana 

mereka hidup, serta berkaitan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan 

perhatian (Bernad, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pauliina 

et al (2013) bahwa nyeri pada OA lutut dapat mempengaruhi kualitas hidup 
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pasien. Dan penelitian Pang et al (2015) menunjukan bahwa intensitas nyeri 

pada OA mempengaruhi kualitas hidup.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Hubungan Antara Intensitas Nyeri dengan Kualitas Hidup pada 

Pasien Osteoathritis Knee” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara intensitas nyeri dengan kualitas 

hidup pada pasien osteoathritis knee?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara intensitas nyeri 

dengan kualitas hidup pada pasien osteoarthritis knee 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengukuran nyeri dan kualitas hidup pada pasien 

osteoarthritis knee 

b. Untuk mengetahui intensitas nyeri pada pasien osteoartritis lutut yang 

dapat mempengaruhi kualitas hidup 

c. Untuk mengetahui jenis nyeri mana yang dapat menganggu setiap 

aspek kualitas hidup  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan 

wawasan tentang hubungan intensitas nyeri dengan kualitas hidup pada 

pasien osteoarthritis knee 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi fisioterapi 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui ada atau tidak 

hubungan antara intensitas nyeri dan kualiatas hidup pada pasien 

osteoarthritis knee 

b. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa intensitas 

nyeri dapat mempengaruhi mobilitas sehari-hari, sehingga perlu 

dilakukan tindakan agar kualitas hidup tetap dalam batas normal 

khususnya pada pasien ostearthritis knee 

c. Bagi peneliti lain 

Menambah wawasan dan pengetahuan serta acuan dalam 

melaksanakan penelitian selanjutnya. 

 


