
 

xiii 
 

ABSTRAK 

 

Efek Penggunaan Ortosis Lutut Terhadap Perubahan Fungsi 

Propriosepsi pada Laki – Laki Dewasa Sehat 

Nuralam Sam, Andriati, Noor Idha Handajani 

 

Latar Belakang : Kumpulan informasi yang terintegrasi dari berbagai 

mekanoreseptor, nosiseptor dan aferen otot dikenal sebagai propriosepsi. 

Informasi ini memungkinkan adanya umpan balik untuk kontrol gerakan 

motorik melalui sensasi posisi dan sensasi gerakan (kinestesia) dan 

memberikan stabilitas dinamis sendi. Proprioseptif termasuk sensasi posisi 

sendi dan gerakan sendi. Informasi sensori, proses sentral dan kontrol 

neuromuskular sangat penting dalam peningkatan stabilitas sendi. 

 Efektivitas penggunaan ortosis sendi lutut terhadap kemampuan 

performance, keseimbangan dan koordinasi sendi lutut sampai saat ini 

masih sangat kontroversial serta hanya sedikit informasi mengenai efek 

penggunaan ortosis terhadap fungsi proprioseptif. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui efek penggunaan ortosis lutut terhadap fungsi 

proprioseptif pada subjek laki-laki dewasa sehat. 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pre-

post study design. Subyek penelitian 11 orang laki – laki dewasa sehat usia 

21-40 tahun, memenuhi kriteria inklusi serta tidak termasuk dalam kriteria 

eksklusi. Semua subjek diukur fungsi propriosepsi sebelum dan saat 30 

menit menggunakan ortosis lutut. Joint position sense (JPS) dan time to 

detect passive movement (TTDPM), diukur dengan alat Cybex Isokinetik 

Dinamometer untuk mengukur fungsi propriosepsi. 

Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua nilai rerata JPS 

sebelum dan saat 30 menit menggunakan ortosis pada kedua sisi  

secara statistik tidak menunjukkan perbedaan bermakna (p>0,05), kecuali 

pada sudut JPS 60o pada lutut sisi kanan (p<0,05). Rerata TTDPM sebelum 

dan saat 30 menit menggunakan ortosis pada kedua sisi lutut  juga tidak 

menunjukkan perbedaan bermakna (p>0,05). 

Kesimpulan : penggunaan ortosis lutut menyebabkan perubahan 

propriosepsi (JPS) pada sudut 60o lutut sisi kanan pada subjek sebelum dan 

saat 30 menit menggunakan ortosis lutut 
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