
BAB I 
PENDAHULUAN 

Bab ini membahas hal-hal yang menjadi dasar permasalahan penelitian 

yang diambil, meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan yang 

ingin dicapai, manfaat penelitian, pembatasan masalah, asumsi-asumsi yang 

digunakan, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu gerakan manusia (human gait) yang sederhana dan mendasar 

adalah gerakan yang dilakukan oleh kaki manusia. Gerakan kaki antara lain 

berdiri (standing), walking (berjalan), berlari (running),dan melompat (jumping). 

Gerakan kaki manusia merupakan gerakan gabungan antara sendi yang saling 

berhubungan antara satu sendi dengan sendi yang lain, baik meliputi sendi peluru 

pada pangkal paha dan sendi pada lutut serta sendi di tumit. Pergerakan sendi 

pada kaki manusia disebut sebagai pergerakan anggota gerak bawah (Chaffin and 

Anderson, 1991). 

Anggota gerak bawah menjadi penting bagi manusia  dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari, khususnya pergerakan. Tetapi bilamana salah satu atau 

keduanya dari anggota gerak bawah mengalami operasi amputasi yang 

diakibatkan oleh sesuatu hal, maka akan mengakibatkan terganggunya berbagai 

aktifitas kehidupan sehari-harinya. Dalam menggantikan anggota gerak bawah 

yang hilang sebagai akibat dari operasi amputasi diperlukan alat bantu untuk 

anggota gerak bawah yaitu dikenal dengan prothese kaki. Tujuan utama dari 

pembuatan prothese adalah sebagai pengembalian fungsi anggota tubuh, 

mencegah kecacatan lebih lanjut, mengkoreksi kecacatan, dan sebagai kosmetik 

pengganti anggota tubuh. 

Salah satu kelompok pengguna prothese adalah pengguna prothese kaki 

atas lutut. Pengguna prothese kaki atas lutut adalah seseorang yang mengalami 

amputasi sampai sebatas atas lutut (above knee amputation) atau sering disebut 

AKA. Seseorang yang mengalami amputasi di atas lutut akan mengalami 

peningkatan pengeluaran energi saat berjalan sebesar 89% dibanding dengan 
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pejalan kaki normal (Staff Prosthetics And Orthotics, 1990). Karena pengeluaran 

energi meningkat, secara langsung terhadap kemampuan berjalan akan menurun. 

Maka untuk mengembalikan kemampuan berjalannya, pasien ini perlu memakai 

prothese. Pasien AKA memerlukan lebih kurang 65 % lebih banyak energi 

(diukur dengan konsumsi oksigen) selama berjalan dengan menggunakan prothese 

dibandingkan selama berjalan normal dengan 2 kaki maka status kesehatan 

keseluruhan pada pasien AKA lebih menjadi perhatian dari pada pasien Below 

Knee Amputation (BKA). Status mental juga berpengaruh karena pemasangan 

prothese ini lebih susah, dan pasien juga harus berlatih gaya berjalan yang 

berbeda  dengan gaya berjalan normal (Garrison, 1995). Oleh karena itu adalah 

sangat penting untuk merancang prothese yang memungkinkan mereka berjalan 

normal yang dalam penelitian ini dikhususkan pada prothese kaki atas lutut.  

Terdapat dua jenis soket pada untuk prothese kaki penderita AKA yaitu 

quardrilateral dan CAT-CAM (contoured adducted trochanteric-controlled 

alligment method). Soket   quardrilateral adalah soket dengan tumpuan berat 

badan pada tuberositas ischi, dengan pasien tersebut secara efektif “duduk” di atas 

penahan posterior dengan pinggir soket. Jadi bila dilihat dari atas soket tersebut 

berbentuk segi empat dengan dimensi yang menyempit pada bidang anterior-

posterior. Sedangkan soket CAT-CAM atau narrow mediolateral  tumpuan berat 

badan berada di aspek lateral tulang femur, di daerah sedikit di bawah trochanter 

mayor.Soket quardrilateral merupakan soket yang paling banyak digunakan di 

BBRSBD. Jenis prothese dengan soket ini lebih banyak dibuat karena lebih murah 

dibandingkan soket CAT-CAM. 

Penelitian ini mengkaji gaya, momen, dan energi yang bekerja pada 

gerakan jalan pada pasien pengguna prothese kaki atas lutut sehingga dapat 

dilakukan perbaikan pada prothese. Gerakan jalan merupakan gerakan dasar dari 

gerakan perpindahan, jadi bila alat bantu untuk gerakan ini sudah nyaman maka 

akan dapat dikembangkan lagi untuk gerakan lainnya yang lebih rumit. Gerakan 

berjalan untuk manusia normal dapat dapat dibagi menjadi 3 phase gerak antara 

lain phase berdiri, double support, dan  phase mengayun (swing phase). Phase 

berdiri adalah phase dimana terjadi kontak tumit dengan lantai, telapak kaki 

 I-2

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



menapak pada lantai, setengah langkah, tumit lepas dari lantai, dan 1 kaki lepas 

dari lantai, di sini tumpuan terpusat pada satu kaki. Phase double support, adalah 

phase dimana tumpuan terbagi pada dua kaki. Phase mengayun (swing phase) 

adalah phase dimana terjadi percepatan pada kaki kemudian setelah sampai ke 

depan terjadi perlambatan pada kaki. Pada manusia normal gerakan berikutnya 

merupakan perulangan dari 3 phase gerakan tersebut, namun untuk pengguna 

prothese gerakan jalan dibagi menjadi 4 phase dikarenakan perbedaan tumpuan 

pada saat double support saat prothese di depan dan di belakang.  Dengan 

penelitian ini diharapkan besarnya perbedaan gaya serta momen inersia pada kaki 

normal dan prothese, serta besarnya energi expenditure sehingga dapat 

memberikan saran yang tepat bagi pihak BBRSBD untuk mengevaluasi prothese 

kaki yang akan mereka produksi untuk objek pengguna maupun pengguna 

prothese lainnya di BBRSBD.  

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah mengenai usulan perbaikan ini, dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu bagaimana menganalisis dari gaya dan momen yang 

terjadi pada anggota gerak bawah dari pengguna prothese kaki atas lutut jenis 

soket quardrilateral pada saat phase berjalan dengan mempertimbangkan energi 

expenditure sehingga dapat menjadi dasar dalam memberikan usulan untuk 

perancangan prothese kaki atas lutut jenis soket quardrilateral berdasarkan 

pendekatan biomekanika. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan gaya dan momen pada segmen kaki maupun sendi yang bekerja 

pada saat aktivitas berjalan, sehingga dapat diketahui keseimbangan dari gaya 

yang bekerja pada pengguna prothese kaki atas lutut jenis soket 

quardrilateral. 

2. Menentukan energi expenditure pada saat gerakan jalan berlangsung. 

3. Merancang usulan perbaikan dari prothese kaki atas lutut jenis soket 

quardrilateral. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini, yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang gaya, momen, serta energi yang dapat 

dipertimbangkan dalam perbaikan pembuatan prothese kaki atas lutut jenis 

soket quardrilateral. 

2. Memberikan masukan bagi BBRSBD untuk lebih  memperhatikan prinsip-

prinsip biomekanika dalam pembuatan soket prothese kaki atas lutut jenis 

soket quardrilateral. 

3. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian 

berikutnya sehingga dihasilkan prothese atas lutut yang lebih nyaman dipakai 

dan lebih mudah, serta mengakomodasi kebutuhan dari pengguna.  

1.5 BATASAN MASALAH  

Agar sasaran dalam penelitian ini tercapai, maka diperlukan batasan-

batasan sebagai berikut: 

1. Gerakan jalan dibagi menjadi 4 phase gerakan untuk pengguna prothese. 

2. Pengambilan data dilakukan terhadap 1 pasien laki-laki usia produktif 

pengguna prothese kaki atas lutut jenis soket quardrilateral. 

3. Pengkajian gaya dan momen yang terjadi pada tubuh dilakukan terhadap 

anggota gerak bawah. 

4. Pengukuran dilakukan terhadap pengguna prothese kaki atas lutut saat gerakan 

jalan tanpa adanya beban tambahan.  

5. Pada penelitian gerakan jalan ini gaya kesamping atau searah sumbu z 

diabaikan. 

1.6 ASUMSI PENELITIAN 

Asumsi–asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Gerakan ayunan tangan tidak mempengaruhi perhitungan gaya dan momen. 

2. Anggota gerak atas dan tubuh (kepala, leher, tangan, dan batang tubuh) 

pengguna prothese dianggap sebagai beban (M).  
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3. Gaya yang bekerja pada bagian pinggul ke atas diasumsikan tidak 

mempengaruhi gaya anggota garak bawah.  

4. Gaya otot yang bekerja pada seluruh tubuh diasumsikan tidak mempengaruhi 

saat aktivitas berjalan. 

5. Pasien yang diteliti berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa bab yang 

berisi uraian penjelasannya dan dibagi  kembali dalam beberapa topik subbab. 

Secara garis besarnya uraian pada bab-bab dalam sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan berbagai hal mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, asumsi-asumsi dan sistematika penulisan. Uraian bab ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang penelitian ini dilakukan 

sehingga dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuan penelitian dengan 

batasan-batasan dan asumsi yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai konsep atau teori yang menjadi landasan bagi 

penelitian, baik dari buku, jurnal, maupun berbagai sumber literatur 

lainnya. Bab ini menjelaskan pengukuran gaya pada segmen bawah tubuh 

manusia,   penyimpangan gerak pada pengguna prothese kaki atas lutut, 

perhitungan gaya, dan titik keseimbangan pada manusia. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Masalah yang dibahas dalam metodologi penelitian adalah penentuan 

identifikasi permasalahan, penjelasan kerangka pemikiran dari penelitian 

yang dilakukan secara sistematis termasuk 4 phase gerak berjalan, 

pengukuran gaya dan penentuan titik keseimbangan. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan uraian mengenai data-data penelitian yang digunakan 

dalam proses pengolahan data dan hasil pengolahannya yang digunakan 

sebagai rekomendasi perbaikan dalam pembuatan prothese. 

BAB V  ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Bab ini berisi analisis terhadap hasil pengukuran gaya dan momen yang 

bekerja pada gerakan berjalan serta analisis mengenai energi expenditure 

yang dikeluarkan pasien pengguna prothese dibandingkan dengan manusia 

normal pada gerak berjalan. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan target pencapaian dari tujuan penelitian dan 

kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya, 

membahas simpulan hasil yang diperoleh dan rekomendasi untuk produksi 

prothese lebih lanjut, serta rekomendasi tema penelitian lain yang dapat 

dilakukan oleh peneliti lainnya. 
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