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ABSTRAK 
 
 

Osteoarthritis lutut merupakan suatu penyakit yang dimulai dari 
kartilago hialin sendi lutut, dimana terjadi pembentukan osteophite pada 
tulang rawan sendi lutut dan jaringan subchondral yang menyebabkan 
penurunan elastisitas dari sendi lutut. Pada umumnya gambaran klinis 
osteoarthritis lutut berupa nyeri sendi lutut, terutama bila sendi lutut 
menumpu beban, yang akan berkurang bila penderita beristirahat. Otot 
disekitar sendi lutut yang terkena osteoarthritis sering mengalami atrofi 
dan penurunan kekuatan otot serta fungsi. Penurunan fungsi otot 
selanjutnya dapat menurunkan kemampuan fungsional penderita. 
Terdapat tiga jenis latihan penguatan menurut kontraksi otot yang terjadi 
yaitu latihan isometrik, isotonik, dan isokinetik. Menurut penelitian Faisal 
tahun 2016 tentang perbedaan pengaruh pemberian latihan isotonik dan 
latihan isometrik terhadap peningkatan kemampuan fungsional pada 
osteoarthritis genu menyebutkan bahwa latihan isotonik lebih memiliki 
peran besar untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot serta 
meningkatkan kemampuan fungsional pada pasien osteoarthritis lutut. 
International Journal of Therapies and Rehabilitation Research tahun 2015 
menyatakan bahwa latihan isotonik quadricep dan hamstring baik untuk 
mengurangi nyeri. Jurnal American Physical Therapy Association 
menyebutkan bahwa latihan penguatan pada abduktor hip dapat 
menurunkan intensitas nyeri pada penderita osteoarthritis. Setelah 
dilakukan latihan penguatan otot quadricep, hamstring dan abduktor hip 
selama enam kali pertemuan, hasil akhir yang didapatkan yaitu sudah 
tidak ada nyeri diam dan nyeri tekan pada lutut, berkurangnya nyeri gerak 
pada lutut kanan dan kiri, tidak ada kelemahan otot quadricep, hamstring 
kanan dan kiri, masih ada kelemahan kekuatan otot abduktor hip kanan 
dan kiri, serta peningkatan kemampuan fungsional yang diukur dengan 
skala jette. 
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