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Latar Belakang: Osteoarthritis adalah penyakit sendi degeneratif yang berkaitan 
dengan kerusakan kartilago sendi, merupakan masalah kesehatan yang paling 
sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan penyebab utama nyeri dan 
kecacatan pada individu usia lanjut. Prevalensi dan kejadian osteoarthritis lutut 
pada wanita mempunyai risiko yang lebih tinggi terutama setelah usia menopause. 
Pada derajat keparahan osteoartritis lutut yang lebih berat nyeri dapat dirasakan 
terus menerus sehingga sangat menganggu mobilitas dan mempengaruhi kualitas 
hidup pasien. Penderita osteoarthritis lutut mengalami penurunan fungsi secara 
progresif, menunjukkan peningkatan ketergantungan saat berjalan, naik turun 
tangga dan aktivitas ekstrimitas bawah lainnya. Keseimbangan merupakan salah 
satu komponen tersebut dalam mempertahankan stabilitas postural. Pada kasus 
osteoarthritis ini penderita akan mengalami berkurangnya kekuatan dan aktivasi 
otot kuadrisep, proprioseptif di lutut, ketidaksejajaran sendi (varus atau valgus) 
dan gangguan keseimbangan pada sendi lutut. Hal tersebut dapat menyebabkan 
ketidakstabilan sendi yang akhirnya akan berdampak pada fungsi aktivitas fisik. 
Pada penelitian ini menganalisis hubungan antara  kontrol keseimbangan dinamis 
dengan derajat keparahan osteoarthritis lutut pada wanita usia 50-75 tahun. 
Metode: Desain penelitian adalah analitic cross-sectional menggunakan 
wawancara responden dengan kuisioner dan pengukuran. Subjek penelitian 
berjumlah 44, jenis kelamin wanita dengan usia 50 - 75 tahun. Dilakukan satu kali 
pengamatan dan hasilnya menunjukkan semakin berat derajat keparahan 
osteoarthritis lutut mempunyai kecenderungan semakin berkurang kontrol 
keseimbangan dinamis. Subjek diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah 
dan times up and go test. Analisis statistik menggunakan uji normalisasi shapiro-
wilk. kemudian dianalisis korelasi menggunakan pearson correlation test. 
Hasil: Terdapat hubungan yang signifikan (p<0,050) antara kontrol keseimbangan 
dinamis dan derajat keparahan osteoarthritis lutut (p=0,001). Nilai koefisien          
r = 0,866 bahwa kedua variabel mempunyai korelasi kuat dan memiliki hubungan 
yang positif atau searah, artinya hasil ini menunjukkan kecenderungan semakin 
berat derajat keparahan osteoarthritis lutut maka kontrol keseimbangan dinamis 
akan semakin berkurang. 
Simpulan: Ada hubungan antara derajat keparahan osteoarthritis lutut dengan 
kontrol keseimbangan dinamis pada wanita usia 50 – 75 tahun. 
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