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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit degenerative yang bersifat 

kronik dan berjalan progresif lambat, dimana keseluruhan struktur sendi akan 

mengalami perubahan patologis (Wibowo et al., 2017). Osteoarthritis ditandai 

dengan adanya degernerasi kartilago sendi dan pembentukan tulang baru 

(osteofit) pada bagian pinggir sendi yang menimbulkan rasa nyeri, keterbatasan 

lingkup gerak sendi (LGS), kekakuan, dan kelemahan otot-otot pada bagian 

sendi lutut (Marlina, 2015). 

Prevalensi Osteoarthritis lutut lebih tinggi di bandingkan dengan sendi 

yang lainnya, karena lutut lebih sering digunakan untuk menonpang berat tubuh 

dan aktivitas berat yang membebai lutut tersebut (Marlina, 2015). Berdasarkan 

prevalensi National Center for Healt Statistic, diperkirakan 15,8 juta orang 

dewasa, atau 12% dari mereka yang berusia antara 25 dan 74 tahun yang 

memiliki tanda dan gejala osteoarthritis dimana 9,6% antara pria dan 18% antara 

wanita (Kaur et al., 2015). Prevalensi Osteoarthritis di Indonesia, pada usia <40 

tahun mencapai 5%, usia 40-60 tahun  mencapai 30% dan pada usia >60 tahun 

mencapai 65%. Penyakit osteoarthritis dapat diderita oleh lansia baik laki-laki 

dan wanita. Anak-anak yang berusia muda dapat juga terkena penyakit 

osteoarthritis bisa dikarenakan adanya cedera pada sendi lutut (Wibowo et al., 

2017). 
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Gejala utama yang sering dikeluhkan oleh penderita osteoarthritis adalah 

nyeri lutut (Marlina, 2015). Nyeri lutut timbul secara perlahan-lahan dan dapat 

menggangu aktivitas fungsional sehari-hari seperti bekerja, bermasyarakat. 

Nyeri lutut hilang ketika sedang istirahat atau tidak melakukan aktivitasnya 

sehingga seseorang akan takut melakukan aktivitas yang dapat memicu 

timbulnya nyeri lutut tersebut (Wibowo et al., 2017).  

Kelemahan otot quadriceps pada osteoarthritis dapat disebabkan oleh 

inhibisi neuromuskular karena nyeri, efusi, dan disuse atrophy karena tidak 

melakukan aktivitas penuh, maka kekuatan akan berkurang 5% per hari (kurang 

lebih 50% setelah 2 minggu).  Oleh karena itu pengutan otot quadriceps menjadi 

fokus latihan penguatan pada pasein osteoarthritis (Ismianingsih et al., 2018). 

Berdasarkan  keadaan tersebut penderita osteoarthritis membutuhkan 

latihan yang tapat untuk penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional 

tersebut. Salah satu latihan yang digunakan adalah latihan quadriceps setting. 

Latihan quadriceps setting merupakan latihan yang bersifat isometrik dan jenis 

latihan ini adalah latihan kontraksi otot tanpa adanya perubahan panjang otot 

serta tidak diikuti adanya perubahan gerakan sendi. Jenis latihan isometrik sering 

disebut dengan statik kontraksi (Wibowo et al., 2017).  

Menurut hadist riwayat HR. Muslim  Rasulullah ahallallahu’alaihi wa 

sallam bersabda. 

 ِلُكّلِ دَاٍء دََواٌء، فَإِذَا أُِصْيَب دََواُء الدَّاِء بََرأَ بِإِْذِن للّاِ 

“Semua penyakit ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka 

akan sembuh dengan izin Allah.”(HR.Muslim) 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Latihan Quadriceps Setting 

Terhadap Penurunan Nyeri dan Peningkatan Aktivitas Fungsional Pada 

Penderita Osteoarthritis Knee”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh dari latihan quadriceps setting terhadap 

penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional pada penderita 

osteorathritis knee? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh latihan quadriceps setting terhadap penurunan 

nyeri dan peningkatan  aktivitas fungsional penderita pada osteoarthritis 

knee. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk menganalisa seberapa pengaruh latihan quadriceps setting 

terhadap penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional pada 

penderita osteoarthritis knee. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan ketrampilan dalam 

bidang fisioterapi tentang pengaruh latihan quadriceps setting terhadap 

penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional pada penderita 

osteoarthritis knee 

2. Manfaat Praktisi  

Untuk mempelajari lebih mendalam tentang pengaruh latihan 

quadriceps setting terhadap penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas 

fungsional pada penderita  osteoarthritis knee. 

 


