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ABSTRAK 

Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit sendi menahun yang 
ditandai adanya kemunduran tulang rawan sendi dan tulang di dekatnya, 
disertai pembentukan tulang baru dan jaringan lunak didalam dan sekitar 
sendi yang bersangkutan. Osteoarthritis (OA) biasanya terjadi pada usia di 
atas 50 tahun. Di Amerika, di laporkan bahwa terdapat lebih dari 
60.000.000 penderita osteoarthritis (OA), sampai penyakit ini disebut 
sebagai penyakit pasca pensiun. Perempuan lebih banyak menderita 
osteoarthritis (OA) daripada lelaki dan terutama pada usia lanjut. 

Prevalensi Osteoarthritis (OA) di Indonesia mencapai 5% pada 
usia< 40 tahun, 30% pada usia 40-60 tahun dan 65% pada usia > 61 
tahun. Dengan resiko terkena yaitu 15,5% pada pria dan 12,7% pada 
wanita. Di Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo 
Surabaya prevalensi osteoarthritis lutut (OA) pada bulan Januari – 
Oktober 2016 merupakan kasus terbesar di urutan ke-36 yang terjadi dari 

46 kasus (mencapai 0,57) dari jumlah pasien rawat jalan. Gejala dari OA 
umumnya pada fase awal yaitu berupa kekakuan yang kadang timbul atau 
rasa nyeri pada sendi. Seringkali gejala-gejala tersebut timbul setelah 
aktivitas yang berat atau ketidakaktifan dalam waktu lama.  Seiring waktu, 
OA dapat menjadi lebih parah yang ditandai dengan memburuknya nyeri 
sehingga mengakibatkan pola jalan antalgic gait. 
 Metode latihan seperti isometric exercise, mini squat exercise, 
balance exercise, shifting weight bearing exercise, dan latihan pola jalan 
didepan kaca untuk meningkatkan fungsional berjalan pada pasien 
penderita OA di RSU DR. SOETOMO dengan alat ukur timed up and go 
test (TUG). Di peroleh hasil peningkatan yang semula 11 detik menjadi 9 
detik. 
 
Kata kunci:  Osteoarthritis (OA), Timed Up and Go Test (TUG) 
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