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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan keadaan fisik yang sempurna, sosial, maupun 

mental, bebas dari penyakit dan kelemahan. Kesehatan juga sesuatu yang 

penting bagi manusia yang dimana badan yang sehat akan membantu manusia 

untuk melakukan aktifitas sehari hari. Kesehatan juga merupakan salah cita 

cita bangsa indonesia yang ada dalam pembukaan UUD 19945 melalui 

pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat umum (Naftali et al., 

2017). Menurut  Sunarti et al, (2018) mengatakan bahwa dengan derajat 

kesehatan yang tinggi akan menjadikan modal bagi pelaksanaan pembangunan 

nasional. Dengan adanya peningkatan derajat kesehatan akan mempengaruhi 

peningkatan jumlah lanjut usia (lansia). Kecenderungan jumlah lansia yang 

terus meningkat harus menjadi perhatian khusus supaya dapat 

mempertahankan kesehatannya. 

Lansia merupakan kondisi dimana seseorang yang telah menginjak usia 

di atas 60 tahun dan lansia adalah sekelompok manusia yang telah memasuki 

fase akhir dari kehidupannya. Kelompok ini akan mengalami proses tahapan 

yang dinamakan proses penuaan (Aging Process) (Yuliati et al., 2014). Pada 

lansia akan mengalami bebrapa permasalahan yaitu immobility (kurang 

bergerak), instablity (mudah jatuh), insomnia (susah tidur), inanation 

(malnutrisi) dan penyakit degenerasi. Pada penyakit degenerasi dapat 
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dikaitkan dengan penyakit karena proses penuan salah satu penyakit 

degenerasi sering terjadi adalah Osteoarthritis knee (Arden et al., 2014). 

Proses menua akan terjadi pada manusia yang hidup dan menjadi tua 

dalam keadaan sehat dan kuat merupakan suatu yang penting bagi makhluk 

hidup agar selalu bisa beribadah dengan sempurna kepada Allah swt. Di dalam 

Al-Qur’an, Allah berfirman dalam QS. Al-Qoshash ayat 26, “Karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada 

kita) ialah orang yang kuat fisiknya lagi dapat dipercaya”. Dalam hadist yang 

diriwayatkan Imam Muslim dalam shohih muslimnya Rosulullah SAW 

bersabda bahwa Allah menciptakan manusia dengan 360 sendi untuk bisa 

dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik diantaranya, menyingkirkan 

batu dari jalanan, atau (menyingkirkan) duri atau tulang dari tengah jalanan, 

memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran (Shahih Muslim: 

1007,2/698). 

Osteoarthritis knee merupakan suatu penyakit yang berhubungan 

dengan proses degenerasi atau faktor usia, yang dimana gangguan ini terjadi 

karena adanya penyempitan osteofit pada sendi besar yang ditandai dengan 

pemecahan biokimia artikular (healin) yang mengakibatkan kartilago sendi 

menjadi rusak (Musumeci, 2017). Prevalensi OA di dunia sekitar 13% terjadi 

pada wanita dan 10% pria yang berusia 60 tahun ke atas memiliki OA 

knee. Banyaknya orang yang terkena OA knee cenderung meningkat karena 

proses penuaan dan kelebihan berat badan (Michael et al., 2010). Sedangkan 

menurut Suari et al., (2015) prevalensi yang terjadi di Indonesia menurut ahli 
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kesehatan sekitar 20% pada wanita dan 14% pada pria yang akan terus 

meningkat seiring bertambahnya usia, prevalensi tertinggi pada umur 55 

tahun.  

Penyakit OA terdapat masalah yang kompleks yaitu keterbatasan gerak, 

stiffness, nyeri tekan, pembesaran tulang disekitar sendi knee, efusi sendi,  

krepitasi, dan kelemahan otot. Pada kelemahan otot pada penderita OA knee 

biasanya terjadi pada otot quadriceps dibandingkan dengan otot yang lain 

karena otot ini merupakan otot yang berperan penting dalam stabilitas utama 

sendi lutut, dan jika kelemahan otot ini terjadi akan memperparah grade dari 

OA knee, akan timbulnya nyeri, gangguan fungsional, ketidakstabilan sendi, 

varus, valgus, dan efusi sendi lutut (Chavan & Wabale, 2016).  

Pernah dilakukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ekiz et 

al.(2015) tentang pemberian kinesiotaping untuk kelemahan otot quadriceps 

pada OA knee yaitu terdapat peningkatan otot quadriceps sebesar 10% yang 

terjadi peningkatkan rangsangan Afferen pada serabut kutanius yang 

selanjutnya akan menstimulasi mechanoreseptor kemudian nyeri turun yang 

sekaligus memperbaiki propioseptik kemudian akan terjadi perbaikan otot 

melalui rangsangan pada modulasi sistem saraf pusat dan hasilnya akan 

meningktkan kekuatan pada otot quadriceps. Sedangkan penelitian terdahulu 

menurut Anwer & Alghadir (2014) pada penelitiannya tentang latihan 

quadriceps isometrik terdapat penguatan otot quadriceps OA knee sebesar 

15% yang dimana mekanisme pumping action akan mempermudah 

munculnya serabut otot yang baru sehingga dengan adanya serabut otot yang 
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baru akan meningkatkan kekuatan otot. Berdasarkan uraian diatas bahwa 

dengan adanya peningkatan lansia yang terus meningkat akan terjadi 

permasalahan pada lansia sangat kompleks diantara adalah terjadi penyakit 

degenerasi yang mengakibatkan para lansia sering terkena penyakit OA knee. 

Maka dari itu peniliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang manfaat 

kombinasi kinesiotaping dan isometrik quadriceps untuk penguatan otot 

quadrieps pada pasien osteoarthritis knee. Penelitian akan dilakukan di panti 

Wredha Dharma Bhakti Laweyan, Surakrta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada penambahan kekuatan otot quadriceps setelah diberikan 

kinesiotaping dan latihan isometrik quadricpes pada  pasien OA knee ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kekuatan otot quadriceps setelah diberikan kiesiotaping 

dan latihan quadriceps isometrik untuk pasien OA knee. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan ketrampilan dalam 

bidang fisioterapi khususnya mengenai fisioterapi geriatri tentang 

osteoarthritis knee. 
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b. Bagi Pendidikan  

Memberikan informasi ilmiah tentang manfaat kombinasi 

kinesiotaping dan latihan isometrik quadriceps untuk penguatan otot 

quadriceps pada pasien osteoarthritis knee. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Fisioterapi 

Menambah kemampuan dan pengalaman dalam meneliti tentang 

penyakit degenerasi osteoarthritis knee. 

b. Bagi Masyarakat 

Membagi ilmu tentang tes dan pengetahuan yang akan diberikan 

pada saat penelitian. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


