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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Osetoarthritis merupakan kelainan degeneratif sendi yang paling banyak 

didapatkan di masyarakat, terutama pada usia lanjut. Lebih dari 80% usia diatas 

75 tahun menderita Osteoarthritis, Osteoarthritis merupakan kasus terbanyak yang 

terdapat di rumah sakit dari semua kasus penyakit. Kelainan pada lutut merupakan 

kelainan terbanyak dari Osteoarthritis diikuti sendi panggul dan tulang belakang. 

Di Indonesia prevalensi OA lutut yang tampak secara radiologik mencapai 15,5 % 

pada pria dan 12,7 % pada wanita berumur antara 40-60 tahun, Osteoarthritis 

(OA) merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan 

kartilago sendi, dimana terjadi proses degradasi interaktif sendi yang kompleks, 

terdiri dari proses perbaikan pada kartilago, tulang dan sinovium diikuti 

komponen sekunder proses inflamasi. Prosesnya tidak hanya mengenai rawan 

sendi namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang sub-kondral, 

ligamentum, kapsul dan jaringan sinovial serta jaringan ikat periartikuler. Pada 

stadium lanjut rawan sendi mengalami keru-sakan, ditandai adanya fibrilasi, fisur, 

dan ulserasi yang dalam pada permukaan sendi. Paling sering mengenai vertebra, 

panggul, lutut, dan pergelangan tangan kaki. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional yang ditujukan 

pada gerak fungsional individu dan atau kelompok mencakup promotif, preventif, 

restoratif, pemeliharaan dan wellness sepanjang rentang kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. Termasuk 

memberikan layanan dalam keadaan di mana gerak fungsional terancam oleh 

penuaan, cedera, nyeri, penyakit, gangguan, kondisi atau faktor lingkungan. Gerak 

fungsional adalah inti dari apa yang dimaksud sehat dalam fisioterapi. 

Gerak terjadi pada sebuah kontinum dari tingkat mikroskopis sampai ke 

tingkat individu dalam masyarakat. Gerak pada tingkat kontinum adalah saling 

tergantung. Pada setiap tingkat kontinum ada potensi gerak maksimum yang dapat 

dicapai (MAMP=maximum achievable movement potential) yang dipengaruhi 
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oleh MAMP tingkat lain pada kontinum akibat respon fisik, sosial, psikologis dan 

faktor lingkungan. Dalam batas-batas MAMP, memiliki kemampuan gerak 

fungsional (PMC=preferred movement capability) dan kemampuan gerak aktual 

(CMC=current movement  capability) yang pada keadaan normal seharusnya 

adalah sama. Faktor patologis dan perkembangan memiliki potensi untuk 

mengubah MAMP dan / atau membuat perbedaan antara PMC dan CMC. Fokus 

dari Fisioterapi adalah untuk meminimalkan perbedaan antara PMC dan CMC 

baik faktual maupun potensial. 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Osteoarthritis merupakan penyakit tipe paling umum dari arthritis dan 

dijumpai khusus pada orang lanjut usia atau sering disebut penyakit degeneratif. 

Osteoarthritis merupakan penyakit persendian yang ditemui di dunia. 

Osteoartritis yang dikenal sebagai penyakit sendi degeneratif atau osteoarthritis 

merupakan kelainan sendi yang paling sering ditemukan dan sering menimbulkan 

disabilitas. (Smeltzer & C Suzanne, 2002, hlm 1087). 

 Osteoarthritis merupakan golongan rematik sebagai penyebab kecacatan 

yang menduduki urutan pertama dan akan meningkat dengan meningkatnya usia, 

penyakit ini jarang ditemui pada usia di bawah 46 tahun tetapi lebih sering 

dijumpai pada usia di atas 60 tahun. Faktor umur dan jenis kelamin menunjukkan 

adanya perbedaan frekuensi. Osteoartrosis merupakan penyakit pada persendian 

yang bersifat kronik, berjalan progresif  lambat, dan ditandai oleh adanya 

deteriorasi dan abrasi rawan sendi serta adanya pembentukan osteofit pada 

permukaan persendian (Arden & Hunter 2008, hlm. 232). Osteoarthritis adalah 

penyakit kronis yang belum diketahui secara pasti penyebabnya, akan tetapi 

ditandai dengan kehilangan tulang rawan sendi secara bertingkat (Murray 1996, 

hlm. 133).  

Penyakit ini menyebabkan nyeri dan disabilitas pada penderita sehingga 

mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala klinik OA lutut adalah nyeri. Akibat 

adanya keluhan nyeri ini, pasien akan mengurangi aktifitasnya. Pembatasan 

aktifitas ini lama kelamaan akan menimbulkan problematik rehabilitasi seperti 

gangguan fleksibilitas dan stabilitas, pengurangan massa otot (atrofi), penurunan 
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kekuatan dan ketahanan otot-otot local seperti quadriceps dan hamstring. 

Penderita OA lutut seringkali mengalami nyeri kronis, yang mengakibatkan 

keterbatasan gerak, penurunan kekuatan otot secara general, keseimbangan, dan 

keterbatasan dalam melakukan aktifitas keseharian (Holden et al, 2008, hlm. 50). 

Jumlah penderita osteoarthritis di Indonesia paling banyak mengenai terutama 

pada orang – orang di atas 50 tahun. Di atas 85% orang berusia 65 tahun 

menggambarkan osteoartrosis pada gambaran x- ray, meskipun hanya 35% - 50% 

hanya mengalami gejala. Umur dibawah 45 tahun prevalensi terjadinya OA lebih 

banyak terjadi pada pria, sedangkan pada umur 55 tahun lebih banyak terjadi pada 

wanita. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya osteoartrosis 

lebih banyak pada obesitas, pada sendi penyangga berat tubuh (Faisal et al, 2006, 

hlm 385). Prevalensi OA lutut pada pasien wanita berumur 75 tahun ke atas dapat 

mencapai 35% dari jumlah kasus yang ada. Diperkirakan juga bahwa satu sampai 

dua juta lanjut usia di Indonesia menjadi cacat karena OA (Soeroso 2006, hlm. 

1195). 

Osteoarthritis lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Sebelum 

usia 50 tahun pria memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan wanita, 

namun setelah usia 50 tahun wanita memiliki prevalensi yang lebih tinggi 

dibandingkan pria. Hal ini disebabkan karena defisiensi hormon esterogen post 

menopause yang berperan dalam peningkatan risiko terjadinya osteoarthritis pada 

wanita (Yatim, 2008, hlm. 1187). WHO memperkirakan 9,6% pria dan 18% 

wanita di seluruh dunia dengan usia lebih dari 60 tahun memiliki gejala 

osteoarthritis. 

Gejala klinik OA lutut adalah nyeri. Akibat adanya keluhan nyeri ini, pasien 

akan mengurangi aktifitasnya. Pembatasan aktifitas ini lama kelamaan akan 

menimbulkan problematik rehabilitasi seperti gangguan fleksibilitas dan stabilitas, 

pengurangan massa otot (atrofi), penurunan kekuatan dan ketahanan otot-otot 

local seperti quadriceps dan hamstring. Penderita OA lutut seringkali mengalami 

nyeri kronis, yang mengakibatkan keterbatasan gerak, penurunan kekuatan otot 

secara general, keseimbangan, dan keterbatasan dalam melakukan aktifitas 

keseharian (Holden et al 2008, hlm. 50).  
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Nyeri merupakan gejala klinik yang utama dari kondisi OA pada umumnya 

dan OA lutut pada khususnya, utamanya saat melakukan aktivitas dengan 

pembebanan pada sendi yang terkena. Adanya nyeri dapat mengakibatkan 

penderita yang bersangkutan mengalami kesulitan melakukan fungsional dasar 

seperti berdiri dari posisi duduk, jongkok ke berdiri dan sebaliknya , berjalan, 

berlutut dan naik turun tangga. Nyeri  yang dirasakan membuat pasien membatasi 

gerak, yang akan menimbulkan kelemahan otot di sekitarnya, dan otot 

disekitarnya menjadi mengecil, jika berlangsung lama maka kapsul ligament dan 

otot- otot akan terjadi kontraktur. Adanya inaktivitas akibat imobilisasi dan 

keterbatasan gerakan, penurunan jumlah motor unit dan aktivitas neurotransmitter,  

gangguan sirkulasi pada otot serta berkurangnya kualitas otot akibat proses 

degenerasi dan penuaan akan menyebabkan kelemahan otot. Sementara otot yang 

mengalami kelemahan adalah Quadriceps (yang merupakan gabungan dari m. 

rectus femoris, m. vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius), 

hamstrings (yang meliputi bisep femoris, semi tendinosus dan semi membranosus) 

dan  illiotibialis. Otot yang paling berperan sebagai stabilisator adalah vastus 

medialis dan vastus lateralis sehingga menyebabkan sendi lutut menjadi instabil 

karena adanya kelemahan pada otot tersebut. OA harus dikelola secara tepat dan 

komprehensif mengingat ketidak adekuatan terapi dapat berujung pada timbulnya 

berbagai dampak sekunder seperti kelemahan otot, keterbatasan lingkup gerak 

sendi lutut karena berbagai sebab, ketidak stabilan sendi, deformitas maupun 

gangguan fungsional yang melibatkan sendi lutut baik fungsional dasar maupun 

aktivitas fungsional lain seperti perawatan diri , kerja maupun rekreasi (Parjoto 

2008, hlm. 659)  

Selain nyeri, gejala yang seperti kekakuan sendi lutut saat bangun tidur , 

juga adanya pembengkakan, bunyi kliking saat lutut digerakkan atau adanya 

keterbatasan lingkup gerak sendi akan mempengaruhi aktivitas hidup sehari-hari 

seperti melaksanakan ibadah, aktivitas BAK dan BAB (toileting), dressing, 

mengurus rumah tangga (home management) dan aktivitas bekerja. 

Akibat adanya gangguan pada lutut menyebabkan penderita tidak dapat 

melaksanakan hobi seperti olah raga yang banyak menumpu pada kaki, juga 

kegiatan rekreasi, bersenang-senang atau kegiatan sosial yang dapat berdampak 
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pada gangguan psikis dan dalam jangka panjang akan berpengaruh pada 

menurunnya kualitas hidup penderita.  Dampak ekonomi, psikologi dan sosial dari 

OA sangat besar, tidak hanya untuk penderita tetapi juga keluarga dan 

lingkungannya. Bagi pasien, selain problem nyeri yang cukup menyiksa juga 

keterbatasan gerak dan kemampuan fungsional akan mengurangi kualiatas 

hidupnya. Belum lagi masalah biaya yang dikeluarkan untuk perawatan sehingga 

akan berdampak pada keluarganya. Kondisi ini juga merupakan satu beban dalam 

kemampuan fungsional bagi penderita dalam hidup sehari-hari dan bermasyarakat. 

Penderita menjadi tergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. 

Tindakan terapi diusahakan semaksimal mungkin agar penderita tetap dapat 

beraktivitas secara mandiri meskipun penyakitnya sulit disembuhkan. Nyeri 

merupakan gejala klinik yang utama dari kondisi OA pada umumnya dan OA 

genu pada khususnya, utamanya saat melakukan aktivitas dengan pembebanan 

pada sendi yang terkena. Keluhan nyeri bisa berujung munculnya problem 

sekunder berupa penurunan fungsi sendi lutut, penurunan lingkup gerak sendi, 

atrofi otot, penurunan kekuatan maupun daya tahan otot, toleransi terhadap beban 

dan ketidakstabilan sendi. Dalam menangani kasus – kasus osteoarthritis, 

fisioterapis harus memperhatikan proses fisioterapi dengan baik dan benar. 

Sehingga fisioterapis bisa menegakkan diagnosa fisioterapi denganbenar dan 

memberikan intervensi yang tepat atas dasar patologi penyakit, sesuai dengan 

definisi fisioterapi berdasarkan pada PERMENKES No. 80, pasal 1 ayat 2 tahun 

2013, yang berisinya adalah fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan 

yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, 

memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang 

kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, 

peralatan (fisik elektroterapeutik dan mekanik), pelatihan fungsi, dan komunikasi. 

Untuk mengatasi  berbagai masalah yang ditimbulkan oleh OA genu 

khususnya adanya keluhan nyeri rasa nyeri, selain pemberian medika mentosa, 

alat penguat maupun alat bantu, dapat pula diberikan modalitas atau tehnologi 

fisioterapi. Pada kali ini penulis akan menggunakan latihan dengan menggunakan 

close kinetic chain. 
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Latihan close kinetic chain mengacu pada gerakan yang terjadi dalam rantai 

kinematik tertutup di mana tubuh bergerak, misalnya gerakan posisi menurunkan 

tubuh seperti pada naik tangga atau saat jongkok. Latihan close kinetic chain pada 

penderita OA sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatan otot dan fungsional, 

karena latihan ini melibatkan banyak sendi dan otot dalam setiap gerakannya. 

Latihan close kinetic chain pada penderita OA sangat bermanfaat untuk 

peningkatan kekuatan otot dan fungsional, karena latihan ini melibatkan banyak 

sendi dan otot dalam setiap gerakannya (Deyle et.al 2000, hlm. 51). 

 

I.2  Indentifikasi Masalah 

Osteoartritis adalah dimana kondisi sendi terasa nyeri akibat inflamasi 

ringan yang timbul karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Pada 

sendi, suatu jaringan tulang rawan yang biasa disebut dengan nama kartilago 

biasanya menutup ujung-ujung tulang penyusun sendi. Suatu lapisan cairan yang 

disebut cairan sinovial terletak di antara tulang-tulang tersebut dan bertindak 

sebagai bahan pelumas yang mencegah ujung-ujung tulang tersebut bergesekan 

dan saling mengikis satu sama lain. Pada kondisi kekurangan cairan sinovial 

lapisan kartilago yang menutup ujung tulang akan bergesekan satu sama lain. 

Gesekan tersebut akan membuat lapisan tersebut semakin tipis dan pada akhirnya 

akan menimbulkan rasa nyeri.  

Akibat nyeri pada penderita OA lutut dapat menyebabkan kelemahan dan 

berkurangnya masa otot (disuse atrophy), terutama pada kelopok otot Quadricep 

femoris. Karena otot Quadricep merupakan penstabil utama sendi lutut (primary 

stabilizer), maka kelemahan pada kelompok otot ini akan memperburuk OA lutut 

dan meningkatkan disabilitas fisik. Rasa nyeri yang timbul oleh osteoartritis lutut 

diukur dengan menggunakan alat visual analogue scalae (VAS). Vas adalah alat 

ukur yang digunakan untuk memeriksa intensitas nyeri. Kelemahan otot yang 

disebabkan oleh osteoarthritis lutut dapat diukur dengan Manual Muscle Test 

(MMT). 

Dengan identifikasi masalah tersebut maka interverensi fisioterapi pada 

Osteoarthritis genu dengan menggunakan modalitas latihan Close Kinetik Chain. 
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I.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang timbul pada pasien Osteoarthritis Genu, penulis 

ingin mengetahui manfaat penatalaksanaan terapi latihan Close Kinetik Chain. 

Maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana perubahan 

kekuatan otot pada penderita Osteoarthritis setelah diberikan latihan dengan Close 

Kinetik Chain. 

 

I.4  Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa perubahan kekuatan 

otot pada penderita Osteoarthritis Genu dengan menggunakan latihan Close 

Kinetik Chain.  
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