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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Osteoarthritis (OA) adalah salah satu penyakit kronis yang paling umum 

diderita dan penyebab utama rasa nyeri dan kecacatan pada orang dewasa (Allen 

dan Golightly, 2015). Prevalensi OA meningkat seiring dengan bertambahnya 

usia. Survei radiografi menunjukkan bahwa prevalensi OA meningkat dari satu 

persen pada orang-orang di bawah usia 30 tahun menjadi lebih dari 50 persen 

pada orang-orang di atas usia 60 tahun (Solomon dkk., 2012). Selain itu, OA lebih 

sering terjadi pada wanita dibandingkan pada pria (Bruyère dkk., 2015). Kurang 

lebih 9,6% pria dan dan 18% wanita berusia di atas 60 tahun di dunia memiliki 

gejala OA (Wittenauer dkk., 2013). Di Indonesia, berdasarkan Riskesdas 2013, 

prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis atau gejala adalah sebesar 24,7%. 

Jika dilihat dari karakteristik umur dan jenis kelamin, prevalensi penyakit sendi 

tertinggi berdasarkan diagnosis atau gejala terdapat pada umur ≥75 tahun, yaitu 

sebesar 54,8%, dan lebih banyak dialami oleh wanita (27,5%) dibandingkan pria 

(21,8%) (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). 

Nyeri yang disebabkan oleh OA adalah penyebab utama penurunan 

produktivitas dan ketidakmampuan kerja pada pekerja usia lanjut. Pekerja dengan 

OA rata-rata mengalami penurunan produktivitas sebesar 33,3% pada pekerjaan 

mereka jika dibandingkan dengan pekerja tanpa OA pada usia yang sama (Wilkie 

dkk., 2015). Karena OA menyebabkan rasa nyeri dan mengganggu fungsionalitas 

penderita, OA menempatkan beban yang besar pada individu, komunitas, sistem 

kesehatan, dan sistem jaminan sosial (Wittenauer dkk., 2013). 

OA adalah penyakit kronis sendi lutut di mana terdapat pelunakan progresif 

dan disintegrasi tulang rawan sendi yang disertai dengan pertumbuhan baru tulang 

rawan dan tulang pada margin sendi (osteofit), pembentukan kista dan sklerosis 

pada tulang subkondral, sinovitis ringan, dan fibrosis kapsular (Solomon dkk., 

2012). Usia, stres mekanik atau penggunaan sendi yang berlebihan, cacat 

anatomis, obesitas, genetik, humoral, dan budaya merupakan faktor defek
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 mekanik dan kimia yang menstimulasi pembentukan molekul abnormal dan 

produk degradasi tulang rawan pada cairan sinovial sendi. Hal tersebut 

menyebabkan peradangan sendi, kerusakan kondrosit, dan rasa nyeri (Supartono 

dan Rarasati, 2016). Sampai saat ini, pengobatan OA masih bersifat simtomatis 

(Solomon dkk., 2012). Terapi farmakologi OA, termasuk di antaranya analgesik, 

antiinflamasi steroid dan nonsteroid, dan injeksi kortikosteroid, sering 

menyebabkan banyak efek samping dan terkadang tidak memberikan manfaat 

yang adekuat (Dernek dkk., 2017). 

Plasma kaya trombosit (PKT) populer digunakan sebagai pengobatan OA 

dalam dekade terakhir karena keserdehanaannya, keamanannya, dan fiturnya yang 

invasif minimal (Dernek dkk., 2017). PKT merupakan trombosit autologus 

konsentrasi tinggi tersuspensi dalam plasma yang telah disentrifugasi. Setelah 

teraktivasi, granula-α dari trombosit terkonsentrasi dalam PKT mengeluarkan 

faktor pertumbuhan pada konsentrasi yang secara signifikan lebih tinggi dari 

konsentrasi dasarnya dalam darah. Faktor pertumbuhan yang dimaksud termasuk 

trombosit-derived growth factor (PDGF), transforming growth factor-β (TGF-β), 

insulin-like growth factor (IGF), fibroblast growth factor (FGF), epidermal 

growth factor (EGF), dan lain sebagainya. Banyak dari faktor pertumbuhan ini 

dapat menstimulasi proliferasi kondrosit dan sel punca mesenkimal kondrogenik, 

meningkatkan kelangsungan hidup kondrosit dan sel punca mesenkimal 

kondrogenik, mempromosikan sekresi matriks tulang rawan oleh kondrosit, 

menginduksi diferensiasi sel punca mesenkimal kondrogenik, dan menghilangkan 

efek katabolik dari sitokin pro-inflamasi (Yin dkk., 2016). 

Konsentrasi trombosit dalam PKT adalah faktor penting dalam pengobatan 

dengan PKT (Dernek dkk., 2017). Berdasarkan konsentrasi trombosit yang 

terkandung di dalamnya, PKT dapat diklasifikasikan menjadi rendah (<1× ), 

sedang (1× s.d. 4×), tinggi (4× s.d. 6×), dan super (>6×) (DeLong dkk., 2012). 

Banyak peneliti percaya bahwa PKT terapeutik harus memiliki konsentrasi 

trombosit 4 s.d. 6 kali lebih besar dari konsentrasinya dalam darah (Raeissadat 

dkk., 2015).  Penelitian in vitro menyatakan bahwa PKT dengan konsentrasi 

trombosit yang lebih besar (4,69 kali trombosit terkonsentrasi) melepaskan lebih 

banyak faktor pertumbuhan dibandingkan PKT dengan konsentrasi trombosit 
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yang lebih rendah (1,99 kali trombosit terkonsentrasi). Namun, sampai saat ini, 

masih belum jelas apakah lebih banyak faktor pertumbuhan akan menghasilkan 

perbaikan klinis yang lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dernek 

dkk. (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam 

perubahan skor WOMAC antara pasien OA yang diberikan PKT dengan 

konsentrasi trombosit 9 s.d. 13 kali lebih besar dari konsentrasinya di darah 

dengan pasien OA yang diberikan PKT dengan konsentrasi trombosit 4 s.d. 6 kali 

lebih besar dari konsentrasinya di darah. Hasil yang serupa juga dilaporkan oleh 

Filardo dkk. (2012), yaitu pemberian PKT dengan konsentrasi trombosit 1,5 kali 

lebih besar dari konsentrasinya di darah menghasilkan hasil yang sebanding 

dengan pemberian PKT dengan konsentrasi trombosit 4,5 kali lebih besar dari 

konsentrasinya di darah. 

Kuesioner Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 

(WOMAC) telah digunakan dalam penelitian selama lebih dari 25 tahun dan 

bertujuan untuk mengevaluasi status fungsional pasien dalam penyakit rematik, 

terutama OA lutut. Kuesioner ini mengukur tiga domain, di antaranya rasa nyeri, 

kekakuan, dan batasan fungsional (Gandek, 2015). Selain kuesioner WOMAC, 

kuesioner International Knee Documentation Committee (IKDC) juga sering 

digunakan untuk menilai gejala dan kecacatan yang relevan pada pasien dengan 

gangguan lutut (Huang dkk., 2017). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan 

antara konsentrasi trombosit PKT terhadap perbaikan skor pasien OA lutut di 

Rumah Sakit Umum (RSU) Al-Fauzan (Jakarta Islamic Hospital (JIH)). 

 

I.2 Rumusan Masalah 

OA adalah salah satu penyakit yang paling umum diderita dan penyebab 

utama rasa nyeri dan kecacatan pada orang dewasa. Nyeri yang disebabkan oleh 

OA adalah penyebab utama penurunan produktivitas dan ketidakmampuan kerja 

pada pekerja usia lanjut. PKT populer digunakan sebagai pengobatan OA dalam 

dekade terakhir karena keserdehanaannya, keamanannya, dan fiturnya yang 

invasif minimal. Banyak peneliti percaya bahwa PKT terapeutik harus memiliki 

konsentrasi trombosit 4 s.d. 6 kali lebih besar dari konsentrasinya dalam darah, 
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karena PKT dengan konsentrasi trombosit yang lebih besar melepaskan lebih 

banyak faktor pertumbuhan dibandingkan PKT dengan konsentrasi trombosit 

yang lebih rendah. Namun, sampai saat ini, masih belum jelas apakah lebih 

banyak faktor pertumbuhan akan menghasilkan perbaikan klinis yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara konsentrasi trombosit PKT terhadap perbaikan skor lutut pasien 

OA lutut? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara konsentrasi trombosit PKT terhadap perbaikan 

skor lutut pasien OA lutut. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jumlah pasien OA lutut yang menggunakan PKT di RSU 

Al-Fauzan (JIH). 

b. Mengetahui gambaran konsentrasi trombosit PKT yang digunakan oleh 

pasien OA lutut di RSU Al-Fauzan (JIH). 

c. Mengetahui gambaran skor IKDC pada pasien OA lutut sebelum dan 

setelah menggunakan PKT di RSU Al-Fauzan (JIH). 

d. Mengetahui gambaran skor WOMAC pada pasien OA lutut sebelum 

dan setelah menggunakan PKT di RSU Al-Fauzan (JIH). 

e. Mengetahui hubungan antara konsentrasi trombosit PKT terhadap 

perbaikan skor IKDC pasien OA lutut di RSU Al-Fauzan (JIH). 

f. Mengetahui hubungan antara konsentrasi trombosit PKT terhadap 

perbaikan skor WOMAC pasien OA lutut di RSU Al-Fauzan (JIH). 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

hubungan antara konsentrasi trombosit PKT terhadap perbaikan skor lutut pasien 

OA lutut di RSU Al-Fauzan (JIH). 
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I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Responden 

Diketahuinya hubungan antara konsentrasi trombosit PKT terhadap 

perbaikan skor lutut pasien OA lutut untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuat keputusan untuk menentukan 

pengobatan selanjutnya. 

b. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai hubungan antara konsentrasi 

trombosit PKT terhadap perbaikan skor lutut pasien OA lutut. 

c. Bagi RSU Al-Fauzan (JIH) 

Diketahuinya hubungan antara konsentrasi trombosit PKT terhadap 

perbaikan skor lutut pasien OA lutut untuk menjadi bahan evaluasi 

rumah sakit. 

d. Bagi UPN “Veteran” Jakarta 

1) Menghasilkan skripsi penelitian, 

2) Menghasilkan manuskrip untuk publikasi, 

3) Menghasilkan publikasi  jurnal, 

4) Menghasilkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), 

5) Sebagai bahan rujukan serta masukan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai hubungan antara konsentrasi trombosit PKT 

terhadap perbaikan skor lutut pasien OA lutut. 
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