
   

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Osteoartritis (OA) adalah gangguan persendian yang bersifat kronis 

dimana terdapat perlunakan yang progresif dan disintegrasi tulang rawan 

sendi disertai dengan pertumbuhan tulang pada tepi persendian (osteofit), 

pembentukan kista, sklerosis pada tulang subkondral, sinovitis ringan dan 

fibrosis kapsular (Solomon et al., 2010). Osteoartritis adalah gangguan 

yang melibatkan sendi gerak yang ditandai oleh stress sel dan degradasi 

matriks ekstraseluler. Manifestasi pertama dari penyakit ini adalah 

kerusakan pada tingkat molekuler yaitu proses metabolisme jaringan sendi 

yang abnormal, diikuti oleh gangguan struktur dan fungsi yang ditandai 

dengan degradasi kartilago, remodeling tulang, pembentukan osteofit, 

peradangan sendi dan hilangnya fungsi normal sendi, yang dapat berujung 

dengan  timbulnya suatu penyakit (Kraus et al., 2015). 

Osteoartritis adalah bentuk paling umum dari penyakit artritis yang 

merupakan penyebab utama kecacatan pada orang yang berumur lebih dari 

65 tahun. Menurut World Health Organization (WHO), osteoartritis 

menyebabkan kecacatan pada 10% orang yang berumur 60 tahun atau 

lebih di seluruh dunia (Yesil et al., 2014). Osteoartritis lutut simptomatik 

terjadi pada 10% pria dan 13% wanita yang berumur 60 tahun atau lebih.  

Jumlah orang yang terkena osteoartritis simptomatik kemungkinan 

akan meningkat seiring bertambahnya usia dan juga pada orang dengan 

obesitas (Zhang dan Jordan, 2010). Osteoartritis adalah gangguan sendi 

yang paling umum di Amerika Serikat. Prevalensi osteoartritis di 

Indonesia adalah 5% pada umur <40 tahun,  30% pada umur 40-60 tahun, 

dan 65% pada umur > 61 tahun. Untuk osteoartritis lutut prevalensinya 

cukup tinggi yaitu 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita (Soeroso dkk, 

2006).
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Diagnosis osteoartritis biasanya didasarkan pada anamnesis riwayat 

penyakit, gambaran klinis dari pemeriksaan fisik dan hasil dari 

pemeriksaan radiologis. Anamnesis terhadap pasien osteoartritis lutut 

umumnya mengungkapkan keluhan-keluhan yang sudah lama ada, tetapi 

berkembang secara perlahan-lahan. Keluhan yang pasien rasakan meliputi 

nyeri sendi yang merupakan keluhan utama yang membawa pasien datang 

berobat, terdapat keluhan lainnya seperti hambatan gerakan sendi, kaku 

pada pagi hari yang timbul setelah imobilitas, pembesaran sendi, dan 

perubahan gaya berjalan (Soeroso dkk, 2006). 

Osteoartritis merupakan kondisi yang penyebabnya multifaktorial. 

Proses penuaan adalah faktor risiko utama. Namun, terdapat perbedaan 

penting antara penuaan sendi dan osteoartritis. Perubahan akibat penuaan 

pada sel dan matriks ekstraseluler jaringan sendi dapat meningkatkan 

kerentanan terkena osteoartritis pada orang tua jika terdapat faktor risiko 

yang lain. Osteoartritis ditandai dengan ketidakseimbangan antara aktivitas 

katabolik dan anabolik di sendi, dan proses penuaan dapat berkontribusi 

pada ketidakseimbangan ini (Shane Anderson dan Loeser, 2010). Obesitas 

juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya osteoartritis, terutama 

pada osteoartritis lutut (Sowers dan Karvonen-Gutierrez, 2010).  

Bila ditinjau dari faktor risiko berdasarkan jenis kelamin, osteoartritis 

pada wanita biasanya berada pada tahapan lebih lanjut apabila 

dibandingkan dengan pria (Hame and Alexander, 2013). Osteoartritis dan 

diabetes mellitus sering ditemukan terjadi bersamaan pada orang tua. 

Terdapat peningkatan untuk berkembangnya artritis pada orang dengan 

diabetes mellitus tipe 2, didukung oleh pengamatan prevalensi yaitu 

sebesar 52%, lebih tinggi dari orang tanpa diabetes mellitus tipe 2 yaitu 

sebesar 27%. Bukti yang muncul menunjukkan bahwa perubahan pada 

metabolisme lipid dan hiperglikemia memungkinkan adanya dampak 

langsung pada kesehatan tulang rawan dan subkondral yang berkontribusi 

pada pengembangan osteoartritis (Piva et al., 2015). Faktor genetik juga 

diduga berperan pada kejadian osteoartritis lutut, hal tersebut berhubungan 

dengan abnormalitas kode genetik untuk sintesis kolagen yang sifatnya 

diturunkan (Maharani., 2007).  
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Umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, riwayat diabetes mellitus, 

riwayat benturan pada lutut, serta faktor keturunan sebagai faktor-faktor 

yang berasosiasi dengan terjadinya osteoartritis lutut perlu untuk diketahui 

hubungannya dengan tingkat keparahan. Informasi terkait faktor-faktor 

yang berasosiasi dengan derajat keparahan osteoartritis lutut juga dapat 

menjadi pengetahuan tambahan untuk melakukan edukasi kepada pasien 

serta menjadi bahan referensi dalam peningkatan kualitas pengobatan dan 

perawatan pada pasien osteoartritis lutut.           

1.2 Rumusan Masalah 

Apa saja faktor-faktor yang berasosiasi dengan derajat keparahan 

pasien osteoartritis lutut berdasarkan Skala WOMAC di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berasosiasi dengan derajat 

keparahan pasien osteoartritis lutut berdasarkan Skala WOMAC di RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya. 

Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan derajat 

keparahan pasien osteoartritis lutut berdasarkan Skala WOMAC 

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan derajat 

keparahan pasien osteoartritis lutut berdasarkan Skala WOMAC 

di RSUD Dr. SoetomoSurabaya. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh dengan 

derajat keparahan pasien osteoartritis lutut berdasarkan Skala 

WOMAC di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara riwayat penyakit diabetes 

mellitus dengan derajat keparahan pasien osteoartritis lutut 

berdasarkan Skala WOMAC di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

e. Untuk mengetahui hubungan antara faktor keturunan dengan 

derajat keparahan pasien osteoartritis lutut berdasarkan Skala 

WOMAC di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta saran bagi 

penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian terkait faktor-faktor 

yang berasosiasi dengan derajat keparahan pasien osteoartritis lutut 

berdasarkan Skala WOMAC di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 

 Manfaat Praktis 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tenaga medis mengenai penyakit osteoartritis lutut serta dapat 

menjadi bahan dalam peningkatan kualitas perawatan dan pengobatan pada 

pasien penyakit osteoartritis lutut di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. 
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