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ABSTRAK 

 

Osteoarthritis merupakan penyakit paling banyak ditemukan di dunia, 

termasuk di Indonesia. Penyakit ini menyebabkan nyeri dan disabilitas pada 

penderita sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu faktor risiko 

yang meningkatkan kejadian OA genu adalah obesitas. Faktor-faktor lain pada 

individu seperti umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok 

merupakan faktor resiko yang juga berkaitan dengan kejadian Osteoarthritis 

Genu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan obesitas dan faktor-

faktor pada individu yang berkaitan dengan kejadian Osteoartritis genu di Rumah 

Sakit Islam Surabaya. 

Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan case control. 

Besarnya sampel adalah 64 sampel yang terdiri dari 32 kelompok kasus dan 32 

kelompok kontrol yang diambil secara acak dari populasi pasien yang datang ke 

unit radiologi Rumah Sakit Islam Surabaya untuk foto X-ray. Variabel terikat 

dalam penelitian adalah kejadian Osteoartritis genu. Variabel bebas adalah 

obesitas, jenis kelamin, umur, aktivitas fisik, kebiasaan merokok. Instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner dan form pengukuran BMI . Analisis data 

menggunakan uji Chi-Square dengan α=0,05 dan untuk mengetahui besar resiko 

atau Oods Ratio ( OR ) menggunakan Stat calc. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

kejadian Osteoartritis genu dengan obesitas (p=0,001,OR=7,20), umur  (p=0,012, 

OR=3,67), jenis kelamin (p=0,005, OR=4,69). Untuk karakteristik kebiasaan 

merokok (p=0,268, OR=0,56) dan aktivitas fisik (p=0.919, OR=0,71) tidak 

signifikan berhubungan dengan kejadian Osteoarthritis genu di Rumah Sakit 

Islam Surabaya.  

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ada hubungan antara obesitas dengan 

kejadian Osteoarthritis Genu di Rumah Sakit Islam Surabaya dan orang dengan 

obesitas faktor resiko meningkat sebesar 7,20 kali.  Faktor resiko Osteoarthritis 

genu yang lain seperti umur dan jenis kelamin juga terdapat hubungan dengan 

kejadian Osteoartritis genu, untuk faktor resiko aktivitas fisik dan kebiasaan 

merokok tidak ada hubungan dengan kejadian osteoarthritis genu.  
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