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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar belakang 

Osteoarthritis adalah sindrom klinis kegagalan sendi disertai dengan berbagai 

tingkat nyeri sendi, keterbatasan fungsional, dan mengurangi kualitas hidup akibat 

kerusakan tulang rawan artikular dan keterlibatan struktur sendi lainnya (Cooper, 

2013). Dalam  penelitian  Adae et al, osteoartritis didefinisikan sebagai kondisi pada 

kelompok heterogen yang berupa gejala sendi dan tanda tanda yang berhubungan 

dengan tulang rawan artikular yang rusak dan terkait dalam perubahan morfologi 

tulang. 

Terdapat 2 kelompok osteoartrtitis yaitu osteoartritis primer dan osteoartritis 

sekunder. Osteoartritis primer disebabkan oleh faktor genetik yaitu abnormalitas 

kolagen, sedangkan osteoartritis  sekunder berkaitan dengan adanya kelainan 

endokrin metabolik,  pertumbuhan mikro dan  makro trauma,  imobilitas yang lama 

dan lain lain (Maharani,  2007).  

Menurut organisasi kesehatan dunia (World Health Organization), prevalensi 

penderita osteoartritis di dunia pada tahun 2004 mencapai 151,4 juta jiwa dan 27,4 

juta jiwa berada di Asia Tenggara. Di Indonesia, prevalensi osteoarthritis total di 

indonesia 34,3 juta orang pada tahun 2002 dan mencapai 36,5 juta orang pada tahun 

2007 dengan angka mencapai 5% pada usia < 40tahun, 30% pada usia 40-60 tahun, 

dan 65% pada usia > 61 tahun. Untuk osteoartritis lutut prevalensinya cukup tinggi 

yaitu 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita (Maulvi,  2012). 

Tempat terjadinya osteoarthritis terutama lutut, pinggul dan tangan (Aliansi 

Arthritis dan Musculoskeletal, 2004). Pada penelitian ini peneliti berusaha mencari 

keterkaitan dan faktor resiko terjadinnya osteoartritis lutut sekunder.  Berat badan, 

trauma antara sendi selama gerakan yang berulang ulang baik saat jongkok atau 

berlutut adalah faktor umum yang menyebabkan osteoartritis lutut sekunder (Heidari, 

2011). 
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Osteoatritis dapat diderita oleh siapa saja tidak terkecuali atlet dikarenakan atlet 

mempunyai faktor faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinnya cedera seperti 

umur, jenis kelamin, faktor pribadi, tingkat latihan, tekhnik latihan, pemanasan, 

periode recoveri, nutrisi dan lain lain (Buckwalter, 1997). 

Pada atlet, terdapat potensi hubungan antara idiopatik scoliosis pada atlet 

(Kenanidis, 2010). Dalam lebih dari 80% kasus, penyebab spesifik scoliosis tidak 

diketahui. Kasus-kasus seperti ini disebut "idiopatik". Hal ini terutama sering terjadi 

pada remaja perempuan, scoliosis idiopatik biasanya tersebut  pada anak-anak berusia 

0-3 tahun, remaja pada anak-anak berusia 4-10 tahun, remaja pada remaja berusia 11-

18 tahun, dan dewasa pada pasien berusia lebih dari 18 tahun. (Skoliosis Research 

Society,  2014) 

Ada kekhawatiran bahwa aktivitas fisik terlalu banyak pada atlet dapat 

menyebabkan osteoarthritis. Pasien yang mungkin beresiko jika mereka memiliki 

anatomi sendi yang abnormal, ketidakstabilan sendi, kelemahan otot atau 

ketidakseimbangan. 

Atlet olahraga memiliki banyak faktor resiko osteoartritis sekunder seperti 

aktivitas fisik yang berlebihan,  pola latihan yang panjang dan salah   ataupun adanya 

ketidakseimbangan tubuh  seperti skoliosis dari atlet yang diperberat oleh adanya 

beratnya latihan sehingga dapat menyebabkan osteoarthritis sekunder. Sebelumnnya 

belum ada yang melakukan penelitian seperti sehingga penliti berusaha  untuk 

mencari dan meneliti hubungan antara usia, jenis kelamin, jenis olahraga kontak, 

derajat sudut Cobb, bentuk kurva pada atlet skoliosis dengan angka kejadian 

osteoartritis lutut sekunder pada atlet. 

 

I.2.  Perumusan masalah 

Osteoartritis lutut sekunder dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup seperti 

berjalan, beraktivitas dll. Penyakit tersebut termasuk masalah kesehatan serius, 

karena merupakan penyebab gangguan sendi yang utama. Banyak penelitian yang 

telah dilakukan untuk mengetahui yang dapat menyebabkan osteoartritis lutut 

sekunder, namun belum ada yang melakukan penelitian faktor resiko seperti skoliosis 
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dengan kriteria usia, jenis kelamin, jenis olahraga kontak, derajat sudut Cobb, dan 

bentuk kurva skoliosis.Sehingga peneliti berusaha menggali hubungan variabel 

diatas, penelitian ini sangat diperlukan untuk pengetahuan skoliosis dan osteoartritis 

lutut sekunder dan pencegahannya.  

 

I.3.  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan dan juga identifikasi 

masalah maka permasalahan yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini,yaitu: 

a. Bagaimana  gambaran deskriptif  usia pada atlet skoliosis?  

b. Bagaimana gambaran deskriptif jenis kelamin pada atlet skoliosis ? 

c. Bagaimana gambaran deskriptif jenis olahraga kontak pada atlet skoliosis ?  

d. Bagaimana gambaran deskriptif derajat sudut Cobb pada atlet skoliosis? 

e. Bagaimana gambaran deskriptif bentuk kurva skoliosis pada atlet? 

f. Bagaimana gambaran deskriptif osteoartritis lutut sekunder pada atlet? 

g. Apakah terdapat hubungan antara usia atlet skoliosis terhadap kejadian 

osteoartritis lutut sekunder pada atlet? 

h. Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin atlet skoliosis terhadap 

kejadian osteoartritis lutut sekunder pada atlet? 

i. Apakah terdapat hubungan antara jenis olahraga atlet skoliosis terhadap 

kejadian osteoartritis lutut sekunder pada atlet?  

j. Apakah  terdapat hubungan antara derajat sudut Cobb atlet Skoliosis 

terhadap kejadian osteoartritis lutut sekunder pada atlet? 

k. Apakah  terdapat hubungan antara bentuk kurva  atlet Skoliosis terhadap 

kejadian osteoartritis lutut sekunder pada atlet? 

l. Berapa besar ukuran kekuatan hubungan prevalensi ratio usia, jenis kelamin, 

jenis olahraga kontak, derajat sudut Cobb, bentuk kurva skoliosis terhadap 

kejadian osteoartritits lutut sekunder? 
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I.4.  Tujuan Penelitian  

a. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran  skoliosis yang berdasarkan  usia, jenis kelamin, jenis 

olahraga kontak derajat sudut cobb dan bentuk kurva terhadap angka 

kejadian osteoartritis lutut di Rumah Sakit Olahraga Nasional Cibubur 

Periode Juli 2013-April 2014. 

b. Tujuan khusus 

1) Mengetahui hubungan usia atlet skoliosis dengan kejadian osteoartritis 

lutut sekunder pada atlet di Rumah Sakit Olahraga Nasional Cibubur. 

2) Mengetahui hubungan jenis kelamin atlet skoliosis dengan kejadian 

osteoartritis lutut sekunder pada atlet di Rumah Sakit Olahraga Nasional 

Cibubur. 

3) Mengetahui hubungan jenis olahraga kontak atlet skoliosis dengan 

kejadian osteoartritis lutut sekunder pada atlet di Rumah Sakit Olahraga 

Nasional Cibubur. 

4) Mengetahui hubungan derajat sudut cobb atlet skoliosis dengan kejadian 

osteoartritis lutut sekunder pada atlet di Rumah Sakit Olahraga Nasional 

Cibubur. 

5) Mengetahui hubungan  bentuk kurva atlet skoliosis dengan kejadian 

osteoartritis lutut sekunder pada atlet di Rumah Sakit Olahraga Nasional 

Cibubur. 

6)  Mengetahui seberapa besar kekuatan prevalensi ratio antara usia, jenis 

kelamin, jenis olahraga kontak, derajat sudut Cobb, bentuk kurva 

skoliosis terhadap angka kejadian osteoartritis lutut sekunder pada atlet. 

 

I.5.  Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna: 

a. Bagi peneliti 

1) Untuk mengetahui dan mendapatkan pengalaman yang nyata untuk 

melakukan penelitian  
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2) Untuk mengembangkan daya nalar, minat dan kemampuan dalam bidang 

penelitian  

3) Mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama ini 

4) Meningkatkan kemampuan berpikir analitik dan sistematis dalam 

mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah 

b. Subjek penelitian 

Memberikan informasi tentang Osteoartritis lutut sekunder pada atlet dan 

faktor resiko terjadinya Osteoartritis itu sendiri. 

c. Atlet 

Memberikan informasi tentang osteoarthritis lutut sekunder dan faktor 

resikonya seperti skoliosis pada atlet sehinngga para atlet dapat mencegah 

dan mengobati secara benar osteoarthritis lutut sekunder tersebut. 

d. Rumah sakit  

Memberikan informasi penyebab yang mempunyai hubungan kuat dengan 

kejadian osteoartrtitis sekunder pada atlet sehingga diharapkan dapat 

bekerjasama dengan pemerintah atau pihak terkait lainnya dalam upaya 

menekan angka kejadian osteoartritis lutut sekunder pada atlet. 

e. Penelitian selanjutnya 

Sebagai sumber data untuk melakukan penelitian penelitian selanjutnya. 
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