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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit degeneratif pada sendi yang biasa 

terjadi pada bagian tangan, pinggang dan lutut. OA yang terus dibiarkan dapat 

menyebabkan rasa sakit, kekakuan, pembengkakan, dan dapat menyebabkan 

kecacatan (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2017). 

 Osteoarthritis sering kali dapat dipicu oleh beberapa faktor. Karakteristik yang 

biasa muncul pada OA berupa kerusakan pada kartilago (tulang rawan sendi), 

kartilago sendiri merupakan suatu jaringan keras yang memiliki sifat licin yang 

menutupi bagian akhir tulang keras di dalam persendian. Fungsi jaringan kartilago 

sebagai penghalus gerakan antar - tulang dan sebagai peredam (shock absorber) 

ketika persendian beraktivitas maupun bergerak. (Helmi, 2012). Ditandai dengan 

degenerasi kartilago sendi dan pembentukan tulang baru (osteofit) pada bagian 

pinggir sendi, dapat menyebabkan gangguan OA berkembang secara lambat, tidak 

simetris dan non inflamasi, keadaan tersebut dapat mengakibatkan pecahnya 

biokimia articular (hyaline) tulang rawan pada sendi sinovial lutut yang 

mengakibatkan kartilago sendi mengalami kerusakan. (Marlina, 2015).  

Belum ada penyebab yang pasti dari penyakit osteoarthritis, namun berdasarkan 

sejumlah penelitian faktor risiko utama pada penderita OA adalah usia,jenis 

kelamin perempuan, obesitas, aktivitas fisik, faktor genetik, ras, trauma sendi, dan 
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chondrocalcinosis. Selain itu ada beberapa hal yang dapat memperparah OA, 

seperti kurang bergerak, penyakit diabetes dan kelompok perempuan usia pre - 

menopause. (Alyling et al, 2017). Aktivitas yang berat, sering berjongkok, 

berlutut, dan berjalan jauh dengan membawa beban berat dapat meningkatkan 

kejadian osteoarthritis (Tanoto, 2018). 

Berdasarkan survey World  Health  Organization  (WHO) pada tahun 2011, 

penderita osteoarthritis  di dunia mencapai angka 151 juta dan 24 juta jiwa pada 

kawasan Asia Tenggara. Sedangkan National Centers  for Health Statistics, 

memperkirakan terdapat 15,8 juta (12%) orang dewasa antara rentang usia  25-74 

tahun memiliki keluhan osteoarthritis (Kauret al,  2018) 

Prevalensi OA di dunia termasuk dalam kategori tinggi berkisar antara 2.3% 

hingga 11.3%, selain itu OA merupakan penyakit muskuloskeletal yang sering 

terjadi yaitu pada urutan ke 12 di antara seluruh penyakit yang ada. Hal tersebut 

dapat diketahui bahwa prevalensi OA pada lansia usia > 60 tahun diestimasikan 

sebesar 10 -15% dengan angka kejadian 18.0% pada perempuan dan 9.6% pada 

laki - laki, dari angka tersebut dapat dilihat bahwa prevalensi OA pada perempuan 

lebih tinggi dibandingkan dengan laki - laki (Ireneu et al, 2017). Bagi masyarakat 

barat, OA merupakan masalah yang semakin umum dan sering terjadi. 

Diperkirakan 8,5 juta orang di Inggris menderita penyakit Osteoarthritis sehingga 

menyebabkan rasa sakit bahkan kecacatan (Kingsbury et al, 2013) 

Amerika Serikat terdapat 15% dari total penduduk yang menderita OA, 85% 

dari jumlah tersebut adalah penderita dengan usia diatas 75 tahun dan 50% dari 
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jumlah tersebut adalah penderita berumur diatas 65 tahun, sedangkan pada usia 

dibawah 65 tahun hanya berkisar 15% saja. Diperkirakan pada tahun 2020 

penderita osteoarthritis akan meningkat 11,6 juta penderita (Ibrahim Njoto, 2017). 

Prevalensi OA akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya orang yang 

berusia 60 tahun dan terjadinya kenaikan angka obesitas di seluruh dunia 

khususnya di Amerika (Mobasheri & Batt, 2016). 

Angka kejadian osteoartritis di Indonesia yang didiagnosis oleh tenaga 

kesehatan sejak tahun 1990 hingga 2010 telah mengalami peningkatan sebanyak 

44,2% yang diukur dengan DALY (Disability Adjust Lost Years). Berdasarkan 

hitungan DALY kualitas hidup pada penderita OA mengalami kemunduran yaitu 

per 100.000 pada laki - laki hanya 907,7 tahun dan pada tahun 2013, perhitungan 

OA berdasarkan DALY per 100.000 perempuan mencapai puncak pada 1.327,4 

tahun  (Alyling et al, 2017). Prevalensi OA berdasarkan usia di Indonesia cukup 

tinggi yaitu 5% pada usia 40 tahun, 30% pada usia 40 - 60 tahun, dan 65% pada 

usia tua (lansia) lebih dari 61 tahun (Ireneu et al, 2017). 

Dari data yang didapat jumlah penderita osteoarthritis di Surakarta dalam satu 

tahun terakhir cukup tinggi. Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 26 

september 2018 di Puskesmas Pajang Surakarta, mendapatkan prevalensi 

osteoartritis pada satu tahun terahir sebesar 265 orang. Angka kejadian 

osteoartritis di wilayah Pajang Surakarta tidak hanya terjadi pada lansia dengan 

umur lebih dari 60 tahun keatas, tapi osteoarthritis juga terjadi pada orang usia 

produktif yaitu 45 tahun. 
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Pengetahuan adalah pedoman bagi seseorang, keluarga, dan masyarakat untuk 

bertindak sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Kurangnya pengetahuan 

keluarga tentang osteoarthritis dapat memperparah OA, sehingga penderita OA 

akan berulang dan berlangsung lama (Yuni et al, 2013). 

Pengetahuan tentang osteoarthritis merupakan hal penting bagi keluarga, 

karena semakin banyaknya pengetahuan tentang penyakit OA akan sangat 

membantu untuk menekan kekambuhannya. Sehingga prinsip pencegahan 

osteoarthritis sangat penting dan utama dari pada mengobati akibatnya (Chasanah, 

2017) 

Berdasarkan wawancara dengan 3 keluarga penderita osteoarthritis di 

desa Pajang Surakarta pada tanggal 27 September 2018 didapatkan data bahwa 

keluarga belum mengetahui tentang OA, bahkan istilah osteoarthritis sangat 

asing. Mereka beranggapan bahwa radang sendi merupakan hal yang wajar 

terjadi, bukan hanya pada lansia bahkan pada usia produktif. Pengetahuan 

tentang cara penanganan osteoarthritis masih sangat rendah, hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan sedikitnya penderita yang datang ke pelayanan kesehatan. 

Keluarga hanya memberikan minyak gosok untuk meredakan nyeri pada 

keluarganya yang menderita radang sendi. Mereka menganggap radang sendi 

atau osteoarthritis bukanlah penyakit yang berbahaya, sehingga dibiarkan begitu 

saja. 
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Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik meneliti lebih lanjut 

tentang pengetahuan keluarga dan cara penanganan radang sendi (osteoarthritis) 

di Komunitas. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Gambaran Pengetahuan Keluarga tentang Cara Penanganan Radang Sendi 

(Osteoarthritis) di Komunitas.” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan keluarga tentang cara 

penanganan radang sendi osteoarthritis di komunitas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik responden 

b. Untuk mendeskripsikan pengetahuan keluarga tentang penyakit 

osteoarthritis 

c. Untuk mendeskripsikan pengetahuan keluarga tenang osteoarthritis 

d. Untuk menggambarkan cara penanganan osteoarthritis 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi Peneliti 
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Dapat memberikan ilmu yang kelak akan bermanfaat ketika akan 

terjun langsung ke Masyarakat. Mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari 

sesuai masalah penelitian terkait secara langsung. Dapat meningkatkan skill di 

bidang penelitian, untuk referensi bagi penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya, dan menambah pengetahuan mengenai gambaran pengetahuan 

keluarga tentang cara penanganan radang sendi osteoarthritis di komunitas. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi wawasan bagi mahasiswa mengenai gambaran 

pengetahuan keluarga tentang cara penanganan radang sendi osteoarthritis di 

komunitas 

3. Bagi Masyarakat 

 Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang cara 

penangan Osteoarthritis.  

4. Bagi Institusi Kesehatan 

 Dengan adanya penelitian ini bisa didapatkan informasi tentang 

pengetahuan keluarga sehingga dapat membantu dalam mencegah terjadinya 

osteoarthritis dan cara penanganannya. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian oleh Siti Uswatun Chasanah, tahun 2017 dengan judul Analisis 

Karakteristik Individu dan Tingkat Pengetahuan tentang Osteoarthritis dengan 

Status Gizi pada Lanjut Usia di Dusun Tambak Bayan Depok Kabupaten 

Sleman. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
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rancangan cross - sectional dan pengambilan sampel dengan metode simple 

product moment. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya korelasi 

antara hubungan tingkat pengetahuan lansia tentang osteoarthritis dengan 

status gizi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada 

desain penelitian, penelitian ini menggunakan desain observasional sedangkan 

penulis menggunakan desain deskriptif. 

2. Penelitian oleh Ilham Wildan Ahmad, Lita Diah Rahmawati, dan Teddy Heri 

Wardhana, tahun 2018 dengan judul Demographic Profile, Clinical and 

Analysis of Osteoarthritis Patients in Surabaya. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan cross sectional menggunakan data 

primer. Hasilnya adalah tidak ada korelasi langsung antara Lequesne indeks 

keparahan dan sistem penilaian Kellgren-Lawrence. 

  


