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PENGARUH PEMBERIAN LATIHAN STATIC BICYCLE TERHADAP 

PENURUNAN NYERI PADA PASIEN OSTEOARTHRITIS KNEE DI 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI 

 

Abstrak 

Osteoartritis knee (OA) didefinisikan sebagai penyakit sendi degeneratif yang 

ditandai terjadinya kerusakan tulang rawan sendi yang dapat menimbulkan 

kekakuan, rasa sakit. Prevalensi osteoartritis lutut di Indonesia, sejumlah 15,5% 

pada pria dan 12,7% pada wanita dari total populasi Indonesia yang berjumlah 

sekitar 255 juta orang. Nyeri merupakan problematika utama yang muncul pada 

penderita OA, penggunaan latihan sepeda statis merupakan bentuk latihan aerobik 

yang disarankan pada penderita osteoarthritis lutut, karena tidak ada penumpuan 

berat badan sehingga tidak akan membebani lutut ketika latihan. Tujuan 

penelitian: untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan static bicycle terhadap 

penurunan nyeri pada pasien osteoarthritis knee. Metode penelitian: jenis 

penelitian ini menggunakan studi metode quasi experimental dengan desain 

penelitian pre-test and post-test with control group design. Pengambilan sampel 

menggunakan Konsekutif Sampling, jumlah subjek dari penelitian ini 12 orang 

responden yang dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan 6 orang dan 

kelompok kontrol  6 orang di rentang usia 61-65 tahun. Hasil: nilai kelompok 

perlakuan pre-test 0,980 sedangkan post-test 0,306, kelompok kontrol pre-test 

0,744 sedangkan post-test 0,830, dan uji Independent sampel t test didapatkan 

hasil nilai p <0,05 yaitu 0,002 Ha diterima. Kesimpulan: hasil nilai p <0,05 yaitu 

0,002 sehingga berkesimpulan Ha diterima. Ada pengaruh pengurangan nyeri 

pada penderita OA Knee dengan menggunakan Static Bicycle. 

 

Kata kunci: osteoartritis knee, nyeri, static bicycle. 

 

Abstract 

Osteoarthritis knee (OA) is defined as a degenerative joint disease characterized 

by damage to joint cartilage which can cause stiffness and pain. The prevalence of 

knee osteoarthritis in Indonesia is 15.5% in men and 12.7% in women from the 

total population of Indonesia which is about 255 million people. Pain is the main 

problem that arises in people with OA, the use of stationary bicycle exercises is a 

form of aerobic exercise that is recommended for people with knee osteoarthritis, 

because there is no weight gain so that it will not burden the knees when 

exercising. The research objective: to determine the effect of static bicycle 

training on reducing pain in patients with knee osteoarthritis. Research method: 

This type of research uses a quasi experimental study design with pre-test and 

post-test research design with control group design. Sampling using consecutive 

sampling, the number of subjects of this study was 12 respondents divided into 2 

groups, namely the treatment group 6 people and the control group 6 people in the 

age range 61-65 years. Results: the value of the pre-test treatment group was 

0.980 while the post-test was 0.306, the pre-test control group was 0.744 while the 

post-test was 0.830, and the independent sample t test showed p value <0.05, 

namely 0.002 Ha accepted. Conclusion: the result of p value <0.05 is 0.002 so that 
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the conclusion is Ha accepted. There is an effect of reducing pain in patients with 

OA Knee by using a Static Bicycle. 

 

Keywords: knee osteoarthritis, pain, static bicycle. 

 
1. PENDAHULUAN 

Osteoartritis knee (OA) didefinisikan sebagai penyakit sendi degeneratif yang 

ditandai terjadinya kerusakan tulang rawan sendi yang dapat menimbulkan 

kekakuan, rasa sakit (WHO, 2010). Sedangkan pengertian yang di kemukakan 

oleh Altman et al., (2015) Osteoartritis knee (OA) adalah gejala yang sering 

melumpuhkan sendi di lutut pada orang dewasa yang dapat menyebabkan 

gangguan aktivitas dan fungsi sehari-hari. 

Menurut Framinham prevalensi osteoartritis lutut yang didiagnosis dengan 

radiografi pada peserta di atas 45 tahun adalah 19,2% dan di atas 80 tahun angka 

mencapai 43,7%. (Anjum & Abbas, 2016). Sementara itu, prevalensi osteoartritis 

lutut masih cukup tinggi di Indonesia, sejumlah 15,5% pada pria dan 12,7% pada 

wanita dari total populasi Indonesia yang berjumlah sekitar 255 juta orang 

(Ahmad et al., 2018). 

Nyeri merupakan problematika utama yang muncul pada penderita OA. 

Stiffness juga menjadi hal yang patut diperhatikan dalam menjadikan problem 

yang terkait dengan peradangan (Xhaferi et al., 2017).  Nyeri dan stiffness 

merupakan gangguan OA dari pendekatan struktural. Gangguan OA bisa diliat 

dari pendekatan fungsional, yang diliat dari locomotor restriction. Gangguan 

locomotor restriction terjadi pada orang yang terkena OA yang mengakibatkan 

seseorang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari (Xhaferi et al., 2017).  

Latihan sepeda statis merupakan bentuk latihan aerobik yang disarankan 

pada penderita osteoarthritis lutut, karena tidak terjadi penumpuan berat badan 

sehingga tidak ada pembebanan berlebih pada sendi lutu. Pemberian latihan 

sepeda statis bertujuan untuk penguatan otot quadriceps. Sepeda statis ini 

merupakan latihan yang disarankan untuk penderita osteoarthritis lutut, Karena 

tidak ada penumpuan berat badan sehingga tidak akan membebani lutut ketika 

latihan (Sulfajri, 2016). 
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Lokasi penelitian dilakukan di RSUD RAA. Soewondo Pati, Waktu 

penelitian dilakukan selama 1 minggu, kemudian diberikan intervensi selama 4 

minggu dengan kedatangan 2 kali perminggu, total kedatangan 8 kali, yang 

dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai Februari 2021. Dalam penelitian ini 

terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan dengan jumlah 6 pasien, 

terapi yang diberikan pada kelompok ini adalah Infrared, Infrared, 

transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), dan Static bicycle 20 menit. 

Sedangkan untuk kelompok kontrol terdiri dari 6 pasien, terapi yang diberikan 

Infrared, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), dan Static bicycle 

10 menit. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan quasi experimental, yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang akan timbul akibat adanya 

perlakuan tertentu pada kedua kelompok (kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen). Penelitian menggunakan desain pre-test dan post-test dengan 

pembagian kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, untuk mengetahui efek 

dari latihan static bicycle terhadap kemampuan fungsional. Penelitian ini 

dilakukan di RSUD RAA. Soewondo Pati, pada bulan Januari 2021 sampai 

Februari 2021. Waktu penelitian dilakukan selama 1 minggu, kemudian diberikan 

intervensi selama 4 minggu dengan kedatangan 2 kali perminggu, total 

kedatangan 8 kali. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah tehnik 

Konsekutif Sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana setiap subjek 

yang memenuhi kriteria inklusi dipilih sampai ukuran sampel yang diperlukan 

tercapai dalam penelitian ini adalah 12 orang  responden yang dibagi 2 kelompok, 

yaitu kelompok perlakuan 6 orang dan kelompok kontrol  6 orang dengan rentang 

usia 61-65 tahun. Analisis data digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian, 

yaitu dengan uji normalitas dengan saphiro-wilk, selanjutnya dilakukan Uji 

homogenitas, dan dilakukan uji pengaruh dengan uji paired sampel t test dan uji 

beda pengaruh dengan uji Independent sampel t test. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian latihan static 

bicycle terhadap penurunan nyeri pada pasien Osteoarthritis Knee Di Rumah Sakit 

Umum Daerah RAA Soewondo Pati. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari 2021 sampai Februari 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Konsekutif Sampling, diberikan intervensi selama 4 minggu dengan 

kedatangan 2 kali perminggu, total kedatangan 8 kali, responden penelitian yang 

memenuhi kriteria inklusi berjumlah 12 orang. Dalam penelitian ini terbagi 

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan dengan jumlah 6 pasien, terapi 

yang diberikan pada kelompok ini adalah Infrared, Infrared, transcutaneous 

electrical nerve stimulation (TENS), dan Static bicycle 20 menit. Sedangkan 

untuk kelompok kontrol terdiri dari 6 pasien, terapi yang diberikan Infrared, 

transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), dan Static bicycle 10 menit.  

3.1 Hasil karakteristik responden 

3.1.1 Karakteristik responden berdasarkan usia 

Tabel 1 Karakterisitik responden berdasarkan usia 
Usia Kontrol Perlakuan 

61 0 2 

62 2 2 

64 1 1 

65 3 1 

Sumber data primer 

Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan responden dengan umur terbanyak 

pada kelompok control adalah 65 tahun dan kelompok perlakuan adalah 61-62 

tahun.  

3.1.2 Karekteristik Jenis Kelamin 

Tabel  2 Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Kontrol Perlakuan 

Pria 1 1 

Wanita 5 5 

   Sumber: Data primer,2021 
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Berdasarkan table 2 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh 

jumlah yang sama pria dan wanita antara kelompok kontrol dan perlakuan yaitu 

pria 1 dan wanita 5. 

3.1.3 Karekteristik Pekerjaan 

Tabel  3 Pekerjaan 

Pekerjaan Kontrol Perlakuan 

Pedagang 2 1 

Petani 1 3 

Pensiunan 1 1 

Ibu rumah tangga 2 1 

              Sumber: Data primer,2021 

Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan hasil pekerjaan responden pada 

kelompok kontrol terbanyak adalah pedagang dan ibu rumah tangga sebanyak 2 

orang, sedangkan pada kelompok perlakuan didominasi oleh petani sebanyak 3 

orang. 

3.1.4 Karekteristik Interval Nyeri 

Tabel 4  Interval nyeri 

Interval 

Kontrol Perlakuan 

Pre Post Pre Post 

26-29    2 

30-35 

  

 4 

36-40 

 

1   

41-45 1 2   

46-50 2 1 1  

51-55 2 1 2  

56-60 1 1 3  

Sumber: Data primer,2021 

Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan responden pada kelompok kontrol 

terdapat interval terbanyak 46-50 ada 2 orang dan 51-55 terdapat 2 orang orang, 

dan setelah diterapi interval nyeri 41-45 yang terdapat 2 orang mengalami 

penurunan. Kelompok perlakuan terdapat interval nyeri terbanyak pada interval 

nyeri 56-60 sebanyak 3 orang dan setelah diterapi terjadi penurunan nyeri pada 

interval nyeri 30-35 sebanyak 4 orang. 
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3.1.5 Uji Karakteristik Responden 

Tabel 5 Uji Karakteristik Responden 

Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol p-

value n  = 6 % n = 6 % 

Umur     0,785 

Mean ± SD 62.50± 1.643  63.83± 1.472   

Minimal 61  62   

Maksimal 65  65   

Jenis Kelamin     1.000 

Laki-laki 1 16,7% 1 16,7%  

Perempuan 5 83,3% 5 83,3%  

Nilai Nyeri     0,133 

Mean ± SD 30.83± 3.488  51.17 ± 7.083   

Minimal 26  36   

Maksimal 35  56   

 

Karakteristik yang ada pada data responden tersebut menunjukkan hasil yang 

homogen antara beberapa karakteristik yaitu  umur, jenis kelamin, nilai nyeri 

berdasarkan hasil p value > 0,05 pada masing-masing karakteristik.  

3.2 Analiais Data 

3.2.1 Uji Shapiro Wilk 

Tabel 6 Uji Shapiro Wilk 

Kelompok p-value Hasil 

Kelompok Perlakuan   

Pre Test .980 Normal 

Post Test .306 Normal 

Kelompok Kontrol   

Pre Test .744 Normal 

Post Test .830 Normal 

Sumber: Data primer,2021 

Berdasarkan hasil uji Shapiro Wilk yang sudah dilakukan pada nilai kelompok 

perlakuan pre-test 0,980 sedangkan post-test 0,306, dan kelompok kontrol pre-test 

0,744 sedangkan post-test 0,830, berdasarkan nilai p value diatas > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal.  

 

 

Sumber: Data primer,2021 
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3.2.2 Uji Homogenitas 

Tabel 7 Uji ANOVA 

Data 
Levene Statistic p-value Kesimpulan 

Pre 1.029 0,334 Data Homogen 

Post 2.676 0,133 Data Homogen 

Sumber: Data primer,2021 

Berdasarkan hasil uji homogenitas yang sudah dilakukan pada data pre-test 0.334 

sedangkan post-test 0,133, berdasarkan nilai p value diatas > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut homogen.  

3.2.3 Uji Pengaruh 

Tabel 8 Uji Pengaruh paired sampel t test 

Kelompok N p-value Kesimpulan 

Pre-Perlakuan 
6 

0,001 
Ha diterima 

Post-Perlakuan 

Pre-Kontrol 
6 

0,001 
Ha diterima 

Post-Kontrol 

Sumber: Data primer,2021 

Berdasarkan dari uji pengaruh menggunakan uji paired sampel t test dapat 

disimpulkan bahwa, nilai p-value pada kelompok perlakuan < 0,05 yaitu 0,001 

maka kesimpulnnya Ha diterima atau ada pengaruh Infrared, transcutaneous 

electrical nerve stimulation TENS, dan Static bicycle terhadap penurunan nyeri 

terhadap pasien OA, baik pada kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan.  

3.2.4 Uji Beda Pengaruh 

Tabel 9 Uji Beda Pengaruh Independent sampel t Test 

Kelompok N Levene’s test p-value 

Perlakuan 6 
0,133 0,002 

Kontrol 6 

Sumber: Data primer,2021 

Dari hasil uji beda pengaruh yang telah dilakukan menggunakan uji Independent 

sampel t test didapatkan hasil nilai p <0.05 yaitu 0,002, sehingga kesimpulan yang 

muncul adalah Ha diterima, sehingga ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok perlakuan kelompok kontrol.  
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3.3 Pembahasan 

Osteoarthritis (OA) lutut adalah penyakit sendi degeneratif yang mempengaruhi 

sebagian besar orang dewasa berusia 65 tahun atau lebih. Prevalensi  penyakit  

sendi  di  Indonesia  juga  cukup  tinggi,  sebesar 24,7%.  Pada  usia  45-54  

prevalensinya  sebesar  37,2%,  usia  55-64  sebesar 45,0%,  usia  65-74  sebesar  

51,9%  dan  usia  lebih  dari  75  sebesar  54,8% (RISKESDAS,  2013).  Secara  

khusus  prevalensi  osteoarthritis  di  Indonesia berjumlah 5% pada usia< 40 

tahun, 30% pada usia 40-60 tahun dan 65% pada usia  >  61  tahun  (Bachtiar,  

2016). Pada penelitian ini dalam kelompok kontrol paling banyak di usia 65 tahun 

sebanyak 3 orang dan kelompok perlakuan paling banyak di usia 61 dan 62 tahun 

sebanyak 2 orang. 

Seiring berjalannya waktu wanita lebih terpengaruh dan dibebani 

osteoartritis lutut dibandingkan pria, terlihat pada sendi patellofemoral dimana 

artritis patellofemoral terisolasi lebih umum pada wanita dibandingkan pada pria. 

Selain area anatomi yang terkena, wanita biasanya memiliki pola gaya berjalan 

yang berbeda dengan pria, dan terdapat lebih banyak rasa sakit dan kecacatan 

(O’Connor and Hooten, 2011). Dalam kombinasi dengan perbedaan anatomi, 

perbedaan kinematik lutut antara pria dan wanita dalam kaitannya menunjukkan 

gaya geser anterior dan posterior yang lebih besar, ekstensi dan momen valgus 

yang lebih besar daripada pria (Hame and Alexander, 2013). Pada penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang didapatkan wanita yang paling 

banyak, yaitu sebanyak 5 orang untuk kelompok kontrol dan 4 orang untuk 

kelompok perlakuan. 

Pasien dengan OA lutut menunjukkan kekuatan otot paha depan yang 

lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok kontrol, karena otot paha depan 

berperan sebagai menerima guncangan, kelemahan otot ini menurunkan 

perlindungan sendi, sehingga mengakibatkan tekanan yang lebih besar dan beban 

berlebih pada lutut (Imoto et al, 2012). Latihan Static Bicycle posisi tegak 

mengaktifkan beberapa otot meliputi Quadriceps (rectus femoris, vastus medialis, 

vastus lateralis), semitendinosus, biseps femoris, tibialis anterior, gastrocnemius 

medial, gluteus maximus dan otot rektus femoris. Penggunaan sepeda Static 
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Bicycle dalam posisi tegak dapat mengaktifkan otot Quadriceps lebih banyak 

(Lopes et al., 2014). 

Pada penelitian ini didapatkan hasil uji beda pengaruh yang telah 

ditentukan menggunakan uji Independent sampel t test didapatkan hasil nilai p 

<0,05 yaitu 0,002 sehingga berkesimpulan Ha diterima. Ada pengaruh 

pengurangan nyeri pada penderita OA Knee dengan menggunakan Static Bicycle, 

dan pada penelitian (Salacinski et al., 2012) sebelumnya memiliki kesamaan yaitu 

ada pengaruh penurunan nyeri menggunakan Static Bicycle setelah 6 menit 

berjalan di treadmill. 

Pengaruh latihan penguatan otot pada jaringan otot yaitu mengubah 

lingkungan serabut matriks yang tidak beraturan melalui gerak antar persendian 

secara berlahan danakan menstimulasi mechano growth factor disebabkan terjadi 

peningkatan lubrication sebagai syarat meningkatnya jumlah zat plastin yang 

mempunyai manfaat untuk pengganti jaringan baru. Zat ini terdiri darikandungan 

asam amino protein yang akan disintesis dengan fasilitasi gerakan perlahan. Pada 

keadaan ini akan memproses endapan dan akan terbentuk jarak yang baru dalam 

mengatur sintesis kolagen (Joergensen et al., 2013). Mekanisme ini bertujuan 

menurunkan kekakuan dengan cara memperbanyak kontraktil protein dan sistem 

oksidasi pada muscle belly quadriseps, ditandai dengan meningkatnya asupan 

oksigen otot sebagai awal terjadi peningkatan metabolisme dan perbaikan jaringan 

yang rusak dengan peningkatan produksi jaringan baru maka akan meningkatkan 

lingkup gerak sendi lutut. meningkatkan kekuatan otot quadriceps, meningkatkan 

ketahanan dan stabilitas sendi lutut sehingga beban yang diterima sendi menurun. 

Dengan menurunnya beban sendi maka rasa nyeri akan berkurang sehingga 

aktifitas fungsional akan ikut meningkat (Sharma et al., 2017).  

Penurunan rasa sakit dan peningkatan fungsional dengan pemberian 

latihan penguatan otot quadriceps dapat dikaitkan dengan peningkatan stabilitas 

sendi lutut dengan meningkatkan kekuatan otot tersebut. Bukti dari beberapa studi 

menunjukkan bahwa penguatan otot quadriceps dapat mengaktivasi sistem β- 

endorphin sehingga akan menurunkan rasa sakit, mengubah input sensorik ke 

sistem saraf pusat dan membentuk mekanisme gerbang kontrol (mekanisme 
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pengatur persepsi nyeri) dan juga meningkatkan aliran darah sehingga 

meningkatkan nutrisi pada tulang rawan (Olagbegi et al., 2016). 

 

4. PENUTUP 

Peneliti tidak dapat mengontrol sampel dari kegiatan sehari-harinya, termasuk 

aktivitas subjek di tempat tinggal, dan tidak mempermasalahkan durasi latihan 

yang dilakukan saat di luar program latihan. Peneliti tidak mempertimbangkan 

status gizi yang dipilih menjadi responden. Peneliti tidak dapat mengontrol waktu 

istirahat dari responden. Peneliti tidak mempertimbangkan faktor psikologis yang 

dipilih menjadi responden. 

Ada pengaruh pemberian terapi berupa infrared (IR) dan TENS dengan 

penambahan latihan static bicycle dapat mengurangi nyeri pada pasien 

Osteoarthritis (OA) lutut. 

Ada perbedaan pengaruh pemberian terapi berupa infrared (IR) dan TENS 

dengan penambahan latihan static bicycle 10 menit dengan kelompok infrared 

(IR) dan TENS dengan penambahan latihan static bicycle 20 menit dalam 

mengurangi nyeri pada pasien Osteoarthritis (OA) lutut. 

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, disarankan untuk 

penelitian lebih lanjut mempertimbangkan: Memakai enumerator yang 

berpengalaman dalam penelitian seperti ini. Menggunakan parameter yang 

memiliki validitas lebih tinggi dari sebelumnya agar pengolahan data lebih 

mudah. Mengontrol kegiatan fisik yang dilakukan oleh responden agar mendapat 

hasil yang lebih maksimal. Kepatuhan responden perlu ditingkatkan. 

Menggunakan parameter lain seperti pengukuran tanda-tanda vital dan Indeks 

Masa Tubuh. 
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