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HUBUNGAN ANTARA BESAR  QUADRICEP ANGEL TERHADAP 

TERJADINYA PATELLA FEMORAL PAIN SYNDROME PADA PEMAIN 

BASKET WANITA DI UNIT BOLA BASKET UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Abstrak 

Patellofemoral pain syndrome (patellofemoral pain syndrome) adalah nama yang 

diberikan untuk berbagai patologi yang mengarah ke anterior knee pain. Keluhan 

ini tidak memikili definisi gejala yang jelas karena gejala dan sakit yang dirasakan 

pasien mungkin berbeda dan rata-rata mengganggu aktivitas fisik pasien. Salah 

satu konsep penting dalam patellofemoral joint adalah q-angel. Secara teoritis, 

lebih tinggi Q-angle meningkatkan tarikan lateral paha depan femoris pada patella 

dan mempotensiasi gangguan patellofemoral. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengevaluasi hubungan antara nyeri lutut anterior dan Q-angle. Pengukuran pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kujala score untuk mengukur 

keluhan patellofemoral pain syndrome, untuk mengukur besar sudut Q-angle 

diukur dengan goniometer. Data yang dikumpulkan dianalisa menggunakan uji 

sperman rho. Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan Q-angle dan 

patellafemoral pain syndrome pada pemain bola basket wanita. Nilai p value (sig) 

dari Q-angel 0,024 sehingga Ho ditolak dengan nilai r = 0,579  menunjukan 

hubungan positif dan kekuatan korelasi yang tinggi, patello femoral pain 

syndrome 0,024 dengan nilai r = 0,579 menunjukan hubungan positif dan 

kekuatan korelasi yang tinggi Nilai korelasi tersebut menunjukkan hubungan Q-

Angle dengan keluhan patellofemoral pain syndrome.   

  

Kata Kunci : patellofemoral pain syndrome, quadriceps angel.  

 

Abstract 

Patellofemoral pain syndrome  is the name given to various pathologies that lead 

to anterior knee pain. This complaint does not mean that the definition of 

symptoms is clear because the symptoms and pain that the patient feels may be 

different and on average disrupt the physical activity of the patient. One important 

concept in patellofemoral joint is q-angel. Theoretically, higher Q-angles increase 

the lateral pull of the femoral quadriceps in patella and potentiate patellofemoral 

disorders. This study was conducted to evaluate the relationship between anterior 

knee pain and Q-angle. Measurements in this study were carried out by using the 

Kujala score to measure complaints of patellofemoral pain syndrome, to measure 

the magnitude of the Q-angle angle measured by a goniometer. The collected data 

is analyzed using the Sperman RHO test. The results showed a relationship 

between Q-angle and patellaremoral pain syndrome in female basketball players. 

The value of p value (sig) of Q-angel is 0.024 so that Ho is rejected with the value 

r = 0.579 showing a positive relationship and a high strength of correlation, 

patello femoral pain syndrome 0.024 with a value of r = 0.579 showing a positive 

relationship and high correlation strength. Q-Angle relationship with complaints 

of patellofemoral pain syndrome. 

 

Keywords: patellofemoral pain syndrome, quadriceps angel. 
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1. PENDAHULUAN  

Patellofemoral pain syndrome merupakan salah satu permasalahan yang sering 

dialami oleh atlit maupun masyarakat selain cidera ligamen maupun tulang. 

Patellofemoral pain syndrome adalah istilah yang digunakan untuk patologi atau 

kelainan anatomi yang mengarah ke jenis nyeri lutut bagian anterior (Silva et al., 

2015). Nyeri lutut anterior merupakan jenis nyeri yang terjadi pada area lutut 

bagian depan. Femoralis anteversion, genu valgum, lutut hiper extention, 

Quadricep angel yang lebih besar, tibia varum dan flatfoot adalah beberapa faktor 

keselarasan yang telah dikaitkan dengan PFPS. Penyebab PFPS pada wanita 

ketidakstabilan otot, malaligment dari ekstermitas bawah, ketidakstabilan patella, 

kerusakan pada chondral dan osteochondral. Malalignment dari ekstremitas 

bawah telah dikutip sebagai faktor penyumbang potensial dalam pengembangan 

PFPS ( Vora et al., 2017).  

Olahraga basket merupakan salah satu cabang olahraga yang menduduki 

tingkat tersering pemicu cidera pada lutut, dalam olahraga basket pemain dituntut 

untuk mampu melakukan run and jump dan mampu melakukan pergantian 

gerakan dengan cepat. Gerakan cepat pada saat melakukan permainan bola basket 

tanpa ditunjang dengan kemampuan otot yang baik dan kondisi ekstermitas bawah 

yang baik maka dapat mempertinggi presentase terkena knee pain (Deitch et al., 

2006). Pada praktek bola basket dilapangan sering ditemukan kasus nyeri lutut 

pada pemain bola basket terutama pada wanita, berdasarkan pengamatan peneliti 

hal ini disebabkan karena ligment pada anatomis ekstermitas bawah wanita yang 

buruk. Beberapa dari pemain basket wanita lebih cenderung melakukan passing 

atau landing dengan posisi lutut cenderung valgus yang menyebabkan gerakan 

pembebanan lutut lebih berat. Wanita cenderung memiliki pinggul yang lebih 

besar daripada laki-laki, hal ini memperbesar kemungkinan nyeri lutut yang terjadi 

pada pemain basket wanita.  

Cedera estermitas bawah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor; 

kelemahan otot quadricep, perubahan dalam keselarasan postur tungkai bawah 

yang abnormal kaki biomekanik (varus, valgus, derajat quadricep angel yg lebih 

besar), lebih kecil sudut fleksi lutut, lemah hip otot, adduksi berlebihan dan rotasi-

internal pinggul dan, ketidak selarasan tempurung lutut (Cardoso et al, 2017). 
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Salah satu hal yang menarik dari beberapa faktor tersebut ialah bagaimana 

quadricep angel dapat mempengaruhi knee pain.  Quadricep angel merupakan 

sudut terbentuk oleh persimpangan dua garis; dari Antero-Superior Spina Iliaka 

(ASIS)  menuju patella (sebelum tuberositas tibia), dan dari tuberositas tibia ke 

patella pusat (Almeida et al., 2015). Dalam beberapa data diperoleh bahwa 

quadricep angel pada wanita lebih lebar dari laki-laki hal tersebut dikarenakan 

pengaruh pertumbuhan dari faktor sekunder wanita. faktor sekunder tersebut 

memungkinkan wanita dapat terkena knee pain dengan prosentase yang lebih 

tinggi dari laki-laki. Dilihat dari faktor internal dan eksternal resiko cedera lutut 

pada perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.  Beberapa teori telah terlibat 

faktor internal seperti perbedaan dalam konfigurasi anatomi antara jenis kelamin, 

ligamen lutut, kelemahan ligamen dan kekuatan otot dan faktor eksternal seperti; 

jenis pelatihan dan pengembangan koordinasi otot. Pada beberapa wanita 

patellofemoral pain syndrome dapat dipengaruhi oleh sudut pinggul (quadricep 

angel) yang lebih besar sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan otot pada 

lutut yang dapatmembuat knee joint lebih valgus  sehingga celah sendi bagian 

medial lebih sempit dan akan terjadi mal-tracking pada patella yang dapat memicu 

terjadinya patellofemoral pain syndrome.  

Pengukuran quadricep angel dilakukan secara manual mengunakan 

goneometri dan mid-line. Dilakukan pada pasien keadaan bediri dengan posisi 

kaki ekstensi penuh. Penelitian terdahulu dilakukan pada pemain sepak bola 

timnas dengan rentan usia 19-24 tahun (Mohamed, et al, 2012). Pada beberapa 

penelitihan dahulu disebutkan quadricep angel dinyatakan normal bila hasil 

pengukuran menunjukan nilai 14-18 derajat (Boles et al., 2010). 

Peneliti menemukan beberapa keluhan yang dikeluhkan oleh pemain unit 

bola basket universitas muhammadiyah surakarta dengan keluhan nyeri pada lutut 

setelah melakukan aktivitas basket, maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada kasus ini. Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu 

hubungan antara quadricep angle pada pemain basket wanita terhadap resiko 

terkena cidera patellofemoral pain syndrome. 
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2. METODE  

Jenis penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian korelasional dengan 

pendekatan cross sectional dimana data yang menyangkut variabel bebas dan 

variabel terikat dikumpul bersamaan dalam satu waktu (Nursalam, 2013). 

Penelitian ini mempelajari korelasi antara kondisi sudut quadricep angle terhadap 

kejadian patellafemoral pain  pada satu saat  point time approach. 

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah simple random 

sampling yaitu dimana tehnik pengambilan sample dengan memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai 

sample. Dengan tehnik ini maka terpilihnya anggota individu menjadi anggota 

sample benar-benar bedasarkan atas faktor kesempatan (chance). Bedasarkan 

tehnik pengambilan sampel didapatkan jumlah sampel pada penelitian ini 

sebanyak 15 orang di Unit Bola Basket Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Kriteria inklusi yaitu; anggota pemain basket wanita Unit Bola Basket 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Usia 18-24 tahun, Derajat quadricep angel 

>14
o 

. Kreteria Eklusi yaitu; memiliki riwayat fracture, memiliki riwayat cedera 

lutut beberapa bulan terakhir, post operasi lutut 1 tahun terakhir. Drop Outi yaitu; 

responden penelitian, murid basket yang tidak mau mengikuti test yang akan 

dilakukan penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data yang digunakan peneliti merupakan data primer dengan melakukan 

pemeriksaan quadricep angel dan pemeriksaan patellofemoral pain syndrome.  

Tabel 1. Distribusi Subjek Penelitian bedasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentasi 

19 tahun 4 orang 26,66 % 

20 tahun 4 orang 26,66 % 

21 tahun 3 orang 20 % 

22 tahun 3 orang 20 % 

23 tahun 

24 tahun 

1 orang 

0 orang 

 6,66 % 

0 % 

Total 15 orang 100 % 
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Bedasarkan tabel 1 didapatkan data dari peserta berupa pemain yang 

mengalami patella femoral pain syndrome lebih banyak pada usia 19 tahun dan 20 

tahun. dengan persentasi masing-masing 26,67 %. 

Tabel 2. distribusi subjek bedasarkan derajat Q-Angel 

Derajat Q-angel Frekuensi Persentase 

12
 o
 0 orang 0 % 

13 
o
 0 orang 0 % 

14
 o
 1 orang 6,66 % 

15
 o
 5 orang  33,33% 

16
 o
 6 orang  40 % 

17
o 

3 orang  13,33% 

18
 o
 0 orang  0% 

Total 15 orang 100 % 

 

Bedasarkan tabel 2 diketahui jumlah subjek bedasarkan derajat quadriceps 

angel paling banyak menempati angka 15 dan 16 derajat. 

Tabel 3. distribusi subjek bedasarkan grade patella femoral pain syndrome 

Grade PFPS Frekuensi Persentase 

Grade 1 2 orang  13,33 % 

Grade 2 13 orang 86,66 % 

Grade 3 0 orang  0 % 

Total 15 orang 100 % 

 

Bedasarkan tabel 3 diketahui jumlah subjek patella femoral pain syndrome 

grade satu ada  2 orang (13,33%), patella femoral pain syndrome grade dua ada 13 

orang (86,66%), patella femoral pain syndrome  grade tiga ada 0 orang (0%). 

Mengunakan hipotesis Ho:(p<0,05) ada hubungan yang signifikan antara 

derajat Quadricep angel dengan patella femoral painsyndrome dan Ho : (p > 0,05) 

tidak ada hubungan yang signifikan antara quadricep angel dengan kejadian 

patella femoral pain syndrome pada pemain basket wanita. Nilai p value (sig) dari 

Q-angel 0,024 sehingga Ho ditolak dengan nilai r = 0,579  menunjukan hubungan 

positif dan kekuatan korelasi yang tinggi, patello femoral pain syndrome 0,024 

dengan nilai r = 0,579 menunjukan hubungan positif dan kekuatan korelasi yang 

tinggi.  

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, didapatkankesimpulan bahwa terdapat 

korelasi kuat antara besar derajat Quadricep Angel terhadap patellofemoral pain 
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syndrome. Abnormal pada quadriceps angel berepengaruh terhadap lignment 

tungkai sehingga dapat mempengaruhi tingkat kejadian nyeri lutut pada pemain 

basket.  

Disarankan untuk memberikan instruksi yang jelas kepada responden 

sebelum melakukan penelitian di unit bola basket Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Disarankan untuk melakukan penelitian dengan lebih banyak 

responden. Peneliti menyarankan kepada responden yang menyalami nyeri lutut 

untuk melakukan rehabilitasi dengan tenaga medis. 
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