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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. ANATOMI ANKLE

Ankle dan kaki merupakan struktur komplek yang terdiri dari 28 tulang dan 55

artikulasi yang dihubungkan dengan ligamen dan otot. Ankle merupakan sendi yang 

menopang beban tubuh terbesar pada permukaannya, puncak beban mencapai 120% 

ketika berjalan dan hampir 275% ketika berlari. Sendi dan ligamen berperan sebagai 

stabilitator untuk melawan gaya dan menyesuaikan ketika aktivitas menahan beban 

agar stabil (Dutton, 2012). 

1. Struktur Tulang Regio Ankle

Bagian distal dari tulang tibia dan fibula berartikulasi dengan tulang tarsal pada

pergelangan kaki yang membentuk struktur kaki. Yang termasuk tulang tarsal adalah 

calcaneus, talus, navicular, cuneiform 1, cuneiform 2, cuneiform 3 dan cuboid, 

hampir sama dengan tulang carpal pada tangan. Dikarenakan menumpu beban yang 

besar maka bentuk dan ukurannya lebih luas. Kaki memiliki persendian yang 

kompleks dengan 7 tulang tarsal, 5 tulang meta tarsal dan 14 tulang phalang yang 

menopang beban tubuh ketika berdiri, berjalan dan berlari. Penyusun tulang kaki 

tertera pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 (Wright, 2011). 

Gambar 2.1 Tulang pada kaki lateral view (Milner, 2008) 
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Gambar 2.2 Tulang pada kaki medial view (Milner, 2008) 

2. Stuktur Otot Regio Ankle 

Sendi ankle terbentuk dari struktur yang kompleks seperti tulang, ligamen dan 

otot. Struktur tersebut yang memungkinkan sendi ankle menjadi fleksibel dan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan. Fleksibilitas ini dibutuhkan karena kaki 

beresentuhan langsung dengan tanah dan harus dapat beradaptasi ketika berubah 

posisi. Fungsi otot sangat berpengaruh terhadap fleksibilitas tersebut. Otot pada kaki 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu : Otot bagian anterior yang ditunjukkan 

dalam gambar 2.3 (m. tibialis anterior, m. peroneus tertius, m. extensor digitorum 

longus, m. extensor hallucis longus) berfungsi untuk gerakan dorsi fleksi. 

Gambar 2.3 Otot penyusun kaki anterior view (Sobotta, 2012) 
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a. Otot bagian posterior yang ditunjukkan dalam gambar  2.4 (m. gastrocnemius, 

m. soleus, m. plantaris, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus, 

m. tibialis anterior) berfungsi untuk gerakan plantar fleksi. 

Gambar 2.4 Otot penyusun kaki posterior view (Sobotta, 2012) 

b. Otot bagian lateral seperti yang tertera pada gambar 2.5, terdiri dari m. tibialis 

anterior untuk gerakan supinasi dan m. peroneus tertius yang berfungsi untuk 

gerakan pronasi. 

Gambar 2.5 Otot penyusun kaki lateral view (Sobotta, 2012) 

c. Otot bagian dalam, m. extensor digitorum longus untuk gerakan ekstensi empat 

jari kaki dan m. extensor hallucis longus untuk gerakan supinasi serta gerakan 

ekstensi tungkai kaki (Milner, 2008). M. dorsal pedis untuk gerakan abduksi 
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jari kaki, m. plantar interossei, m. lumbricalis, m. digiti minimi, m.flexor digiti 

minimi, m. flexor hallucis brevis, m. flexor digitorum brevis, m. abductor digit 

minimi, m.abductor hallucis seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.6 dan 

gambar 2.7 (Cael, 2010) 

Gambar 2.6 otot penyusun kaki bagian anterior view (Sobotta, 2012) 

 

Gambar 2.7 otot penyusun kaki bagian inferior view (Sobotta, 2012) 

3. Persendian 

Menurut Premkumar (2012) Sendi pergelangan kaki (Ankle Joint) terdiri dari 

bagian distal dari tulang tibia, distal fibula dan bagian superior  tulang talus. Jenis 

dari ankle joint adalah hinge joint. Dengan bagian lateral dan medial diikat oleh 

ligamen. Adapun artikulasi disekitarnya antara lain adalah talus dan calcaneus 

(subtalar joint), antara tulang tarsal (midtarsal joint), antar tarsal bagian depan 

(anterior tarsal joint), antara tarsal dengan metatarsal (tarsometatarsal joint), antara 
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metatarsal dengan phalang (metatarsophalangeal joint) dan antara phalang (proximal 

& distal interphalangeal joint). 

4. Ligamen 

Talocrural joint (sendi ankle) termasuk dalam dua artikulasi antara os tibia 

dengan os talus dibagian medial dan os fibula dengan os talus dibagian lateral yang 

tergabung dalam satu kapsul sendi. Jaringan pada sendi ankle diikat oleh beberapa 

ligamen, antara lain adalah ligamen anterior tibiofibular dan ligamen posterior 

tibiofibular yang mengikat antara tibia dengan fibula, ligamen deltoid yang mengikat 

tibia dengan telapak kaki bagian medial, ligamen collateral yang mengikat fibula 

dengan telapak kaki bagian lateral. Tendon calcaneal (Achilles) terletak pada otot 

betis sampai calcaneus yang membantu kaki untuk gerakan plantar fleksi dan 

membatasi dorsi fleksi (Saladin, 2010). 

Gambar 2.8 Ligamen pada kaki Lateral View (Sobotta, 2012) 

 Gambar 2.9 Ligamen pada kaki medial view (Sobotta, 2012) 
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5. Vaskularisasi 

Pada ankle terdapat dua percabangan arteri poplitea, yaitu arteri anterior tibia 

dan arteri posterior tibia yang berfungsi untuk mensuplai darah ke kaki. Arteri 

anterior tibia mensuplai bagian anterior dari tungkai dan masuk ke bagian posterior 

kaki dibawah superior dan inferior retinaculum menjadi arteri dorsalis pedis.  

Sedangkan arteri posterior tibia mensuplai 75% darah di kaki pada bagian 

posterior dan lateral yang masuk melalui malleolus medialis yang kemudian akan 

terbagi menjadi arteri medial dan lateral anterior sebagai pemasok darah pada bagian 

plantar dari kaki. Percabangan dari arteri posterior tibia lainnya adalah arteri 

peroneal yang mensuplai darah di bagian lateral pada kompartemen belakang kaki 

(Dutton, 2012). 

6. Persarafan 

Nervus saphenous merupakan cabang cutaneous terbesar pada persarafan kaki, 

bertugas mendistribusikan implus ke bagian medial pada kaki. Percabangan nervus 

sciatic menyalurkan sensorik dan motorik untuk kaki dan tungkai. Kemudian 

bercabang menjadi nervus fibular dan nervus tibial. Nervus fibularis terbagi menjadi 

nervus fibularis superficial dan nervus fibularis profundus, sedangkan nervus tibialis 

terbagi menjadi nervus sural, nervus medial calcaneal, nervus medial plantar dan 

nervus lateral plantar (Dutton, 2012). 

7. Biomekanik Ankle 

Secara gerakan sendi  ini dapat melakukan gerakan dorsofleksi, plantarfleksi,  

inversi  dan  eversi. ROM (Range  of Motion) dalam  keadaan  normal  untuk  

dorsofleksi  adalah  20˚,  plantarfleksi adalah 50˚, gerakan  eversi  adalah 20˚, dan 

gerakan  inversi  adalah 40˚. Penulisan  yang  disesuaikan  dengan  standar  ISOM 

(Internaional  Standard  Orthopaedic  Meassurement)  untuk  gerak dorsofleksi dan 
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plantarfleksi akan tertulis (S) 20-0-50 dan gerak inversi dan eversi tertulis (S) 20-0-

40 (Russe, 1975 dalam Nugroho, 2016). 

Berdasarkan dari bentuk persendiannya, Pieter dan Gino (2014) 

mengklasifikasikan  sendi  ankle  sebagai  sendi  ginglimus  dengan gerakan  yang  

mungkin  terjadi  adalah  dorsofleksi  (fleksi)  dan plantarfleksi  (ekstensi)  dengan  

jangkauan  gerakan  yang  bervariasi untuk  dorsofleksi  antara  13-33˚ dan  

plantarfleksi  23-56˚. Sementara Christy  Cael  (2009)  menggambarkan  jangakauan  

gerak  sendi ankle adalah dorsofleksi 20˚ dan plantarfleksi 50˚. 

B. CEDERA OLAHRAGA 

1. Definisi Cedera Olahraga 

Arovah (2010) menjelaskan dalam bukunya bahwa olahraga  yang  bersifat  

rekreasi  maupun  prestasi  merupakan  kegiatan  yang  dapat  memberikan  

kesehatan  baik dari  segi  fisik  maupun  mental.  Akan  tetapi  olahraga  juga  

dapat  diibaratkan  pisau  bermata  ganda  karena  disamping  memberikan  

kebugaran  dapat  pula  mengakibatkan  cedera  apabila  tidak  adanya  persiapan  

sehingga  dampaknya  justru akan merugikan  tubuh.  Sepak bola merupakan 

olahraga yang termasuk olahraga rekreasi maupun prestasi karena dapat dilakukan 

oleh semua kalangan, sepakbola  memiliki kemungkinan body contact  sangat 

tinggi yang memungkinkan terjadinya cedera baik pada saat latihan maupun pada 

saat pertandingan, sehingga membutuhkan kondisi fisik yang prima. 

Menurut waktu terjadinya, cedera yang dapat dialami oleh pemain sepakbola 

diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu trauma akut dan kronis. Trauma akut 

adalah yang terjadi secara mendadak seperti robekan ligament, otot, tendon, terkilir 

bahkan patah tulang yang membutuhkan penanganan profesional. Sedangkan 

trauma kronis merupakan yang terjadi karena sering dialami oleh olahragawan yaitu 
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sindrom pemakaian berlebih, dilakukan berulang ulang dalam tempo waktu yang 

lama (Wijanarko, 2010). 

Cedera olahraga pada pemain sepakbola seringkali direspon tubuh dengan 

tanda radang yang terdiri atas rubor (merah), dolor (nyeri), kalor (panas), tumor 

(bengkak) dan functiolaesa (penurunan fungsi. Pembulu darah pada sekitar area 

yang cedera akan mengalami pelebaran (vasodilatasi) dengan maksud untuk 

mengirim lebih banyak nutrisi dan oksigen dalam rangka mendukung 

penyembuhan. Pelebaran pembuluh darah inilah yang menjadikan area disekitar 

cedera menjadi merah (rubor), cairan darah yang berada di area cedera akan 

merembes keluar kapiler menuju ruang antar sel dan menyebabkan bengkak 

(tumor). Dengan dukungan banyak nutrisi dan oksigen, metabolisme di lokasi 

cedera akan meningkat dengan sisa metabolism berupa panas. Kondisi inilah yang 

menyebabkan lokasi cedera akan lebih panas (kalor) dibanding dengan lokasi lain. 

Tumpukan sisa metabolisme dan zat kimia lain akan merangsang ujung saraf 

dilokasi cedera dan menyebabkan nyeri (dolor). Rasa nyeri juga dipicu oleh 

tertekannya ujung syaraf karena pembengkakan yang terjadi di lokasi cedera. Baik 

rubor, tumor, kalor maupun dolor akan menurunkan fungsi organ atau sendi di 

lokasi cedera yang dikenal dengan istilah functiolaesa (Micheli,1995 dalam 

setiawan, 2011). 

Arovah (2011) menjelaskan, macam-macam cedera yang mungkin terjadi pada 

olahragawan antara lain adalah : 

a. Contusion (Memar) 

Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat dibawah kulit 

diakibatkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. 
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b. Cedera pada otot, tendon dan ligamen 

Cedera pada ligamen dikenal dengan istilah sprain, yaitu cedera yang terjadi 

karena cedera spontan atau penggunaan berlebihan yang berulang di sendi. 

Sedangkan cedera yang terjadi otot atau tendo adalah strain, yaitu kerusakan yang 

terjadi pada tendon atau otot oleh karena penggunaan yang berlebihan atau stress 

berlebih. 

c. Dislokasi 

Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempat yang seharusnya. 

Dislokasi sering terjadi pada bahu, pergelangan kaki, lutut dan panggul. Faktor 

yang meningkatkan resiko terjadinya dislokasi adalah ligamen yang kendor dan 

kekuatan otot yang menurun. 

d. Fraktur 

Fraktur atau patah tulang adalah suatu keadaan yang mengalami keretakan, 

pecah atau patah, baik pada tulang maupun tulang rawan. Sedangkan berdasarkan 

jenisnya, patah tulang terbagi menjadi patah tulang terbuka dan patah tulang 

tertutup. 

e. Kram otot 

Kram otot adalah kontraksi terus menerus yang dialami oleh otot atau 

sekelompok otot dan mengakibatkan rasa nyeri. Penyebabnya adalah otot yang 

terlalu lelah, kurang dalam melakukan pemanasan, adanya gangguan sirkulasi 

darah yang menyebabkan kram. 

Menurut Rizal (2014), hal-hal yang menimbulkan resiko dalam berolahraga 

antara lain adalah : 
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a. Usia  

Proses degenerasi tubuh akan dialami oleh semua orang, pada umumnya proses 

degenerasi mulai terjadi saat usia 30 tahun. Fungsi tubuh akan berkurang sekitar 

1% per tahun. Hal ini membuat tubuh akan menurun sesuai proses degenerasi yang 

semakin rentan dengan kerusakan akibat trauma. 

b. Jenis Kelamin 

Perbedaan anatomi pada pria dan wanita menimbulkan masalah pada olahraga 

jenis tertentu,terutama berkaitan dengan anatomi organ reproduksi.  Hal ini 

berkaitan dengan pemberian proteksi pada alat kelamin untuk mencegah terjadinya 

cedera. Perbedaan kapasitas sistem muskuloskeletal antara pria dan wanita akan 

berpengaruh terhadap tingkat keparahan cedera yang terjadi. 

c. Jenis Olahraga 

Olahraga tertentu akan menimbulkan cedera yang lebih besar. Olahraga kontak 

yang dengan sengaja menimbulkan cedera terhadap lawan tanding untuk mendapat 

nilai sudah pasti akan menimbulkan risiko cedera paling besar. Olahraga kontak 

kemungkinan akan menimbulkan luka robek, sedangkan pada atlit tenis atau bulu 

tangkis lebih sering terjadi sprain atau strain. 

d. Pengalaman Melakukan Teknik Olahraga 

Penguasaan terhadap teknik yang digunakan akan berpengaruh terhadap risiko 

cedera. Gerakan yang berlebihan dengan frekuensi yang berlebihan akan 

menyebabkan cedera overuse pada ekstremitas yang dominan digunakan. 

e. Sarana Olahraga dan Peralatan Olahraga 

Lingkungan olahraga yang kondusif akan menunjang kenyamanan dalam 

berolahraga dan meminimalkan risiko terjadinya cedera. Olahraga yang dilakukan 
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dilingkungan ekstrim akan meningkatkan faktor risiko. Penggunaan alat olahraga 

yang tepat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya cedera.  

f. Faktor Gizi 

Faktor gizi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kapasitas 

jaringan dan ketahanan fisik. Pengaturan kalori, protein serta zat gizi lainnya yang 

tepat akan sangat menjaga kebugaran dan ketahanan atlit. 

Pada  prinsipnya cedera yang terjadi pada kegiatan olahraga sama dengan 

cedera yang terjadi pada trauma lainnya.beberapa jenis cedera yang sering terjadi 

pada kegiatan olahraga antara lain adalah kontusio dan hematoma (benturan), strain 

(cedera pada otot atau tendon yang menggerakkan suatu sendi atau tulang), sprain 

(cedera pada ligamen yang menopang sendi), subluksasi dan dislokasi (geser dan 

keluarnya sendi dari tempatnya), fraktur (patah tulang). Penatalaksanaan semua 

cedera tersebut tetap menggunakan prinsip penanganan cedera musculoskeletal 

(Rizal, 2014). 

2. Cedera Sprain Ankle 

Cedera yang sering terjadi pada atlet adalah sprain yaitu cedera pada sendi yang 

mengakibatkan robekan pada ligamen. Sprain terjadi karena adanya tekanan 

mendadak pada sendi, atau karena penggunaan berlebih yang berulang ulang. Sprain 

ringan biasanya disertai hematom dengan sebagian serabut ligamen putus, sedangkan 

pada sprain sedang terjadi efusi cairan yang menyebabkan bengkak. Pada sprain 

berat, seluruh serabut ligamen putus sehingga tidak dapat digerakkan seperti biasa 

dengan rasa nyeri hebat, pembengkakan dan adanya darah dalam sendi 

(Petersion,1986 dalam Setiawan, 2011). 

Di seluruh dunia, satu kasus sprain ankle terjadi pada 10.000 orang per hari. 

Hampir dari sebagian sprain ankle terjadi karena aktifitas olahraga. Olahraga basket 
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memiliki urutan pertama yang rentan terkena cedera sprain ankle, sedangkan sepak 

bola dan lari juga merupakan kegiatan atletik yang sering mengalami cedera sprain 

ankle. Gejala yang muncul setelah terjadinya sprain ankle pada 30 - 40%  pasien 

dilaporkan bahwa terdapat nyeri kronis, kelemahan otot dan tidak stabil (Gulano & 

Vega, 2013). Pada bidang olahraga cedera ankle menghasilkan bermacam derajat 

kelemahan, termasuk berkurangnya performa atlit, absen pada saat kompetisi dan 

merugikan secara aspek psiokolgis (Doherty et al., 2013). 

Menurut klasifikasinya tingkat cedera sprain ankle dibagi menjadi tiga, pada 

sprain ankle tingkat pertama biasanya terjadi robekan kecil pada serabut ligament 

yang ditandai dengan sedikit bengkak dan peradangan tetapi masih stabil dan atlit 

masih bisa bergerak dengan sedikit nyeri atau tidak sama sekali. Pada tingkat kedua 

terjadi robekan yang lebih besar pada serabut ligamen. Gejala yang muncul adalah 

peradangan pada sendi, terdapat nyeri tetapi masih dapat digerakkan dan bengkak 

pada area tertentu. Sedangkan pada tingkat ketiga terdapat robekan pada seluruh 

serabut ligamen, gejala yang timbul adalah bengkak, sendi tidak stabil, peradangan 

dan tidak bisa digerakkan (Nuhmani & Khan, 2014). 

Menurut Dutton (2012) sprain ankle dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Grade I, dengan karakteristik bengkak minimal dan nyeri lokal. Rata rata 

membutuhkan waktu 11,7 hari untuk kembali beraktifitas. 

b. Grade II, dengan karakteristik bengkak lokal dan nyeri lebih menyebar. 

Tingkat ini membutuhkan waktu 2-6 minggu untuk kembali berktifitas. 

c. Grade III, dengan karakteristik bengkak yang signifikan, nyeri, lebam dan 

harus ditangani oleh tenaga professional. Membutuhkan waktu lebih dari 6 

minggu untuk dapat berfungsi kembali. 
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Adanya kerusakan pada suatu jaringan biasanya dapat mengakibatkan 

perubahan patologi setempat pada pembulu darah dan jaringan disekitarnya sebagai 

reaksi radang. Reaksi lokal segera pada jaringan yang mengalami cedera adalah 

reflek vasokontriksi untuk beberapa saat, yang segera diikuti reflek vasodilatasi yang 

akan meningkatkan aliran darah di tempat cedera. Pembulu darah akan menjadi lebih 

permeable sehingga plasma plasma darah mengalir ke jaringan sekitarnya. Perubahan 

ini menimbulkan gejala dan tanda khas peradangan yaitu kemerahan , panas dan 

bengkak. Apabila pembengkakan ini menekan saraf maka akan menimbulkan nyeri 

(Setiawan, 2011). 

Menurut Dutton (2012) proses penyembuhan ligamen sama dengan jaringan 

tubuh lainnya. Ligamen tidak dapat pulih dengan cepat karena darah yang tersuplai 

sedikit, berikut merupakan fase penyembuhan ligamen : 

a. Fase I Hemoragik 

Setelah terjadinya kerusakan jaringan, celah yang ada di area kerusakan akan 

diisi oleh gumpalan darah (hematoma). Leukosit dan limfosit akan muncul yang 

dipicu oleh lepasnya sitokinin pada gumpalan darah.  Kemudian leukosit dan 

limfosit merespon sinyal autrokin dan parakrin untuk diterjemahkan sebagai respon 

inflamasi karena adanya luka. 

b. Fase II Inflamasi 

Makrofag akan muncul 24-48 jam dan menjadi sel utama dalam beberapa hari. 

Makrofag akan memfagositosis jaringan yang nekrosis dan menyebabkan 

neovaskularisasi. Setelah hari ketiga area yang rusak akan mengandung makrofag, 

PMN leukosit, limfosit dan sel mesensimal, faktor pertumbuhan dan platelet. Faktor 

pertumbuhan akan menstimulasi fibroblas untuk berpoliferasi dan sintesis kolagen 

tipe I, III dan V sebagai protein non kolagen.  
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c. Fase III Proliferasi 

Sel terakhir yang terdapat pada jaringan yang rusak adalah fibroblast. Fibroblas 

memiliki reticulum endoplasma yang berlimpah dan memproduksi kolagen dan 

protein lain dalam satu minggu masa cedera. Setelah minggu kedua baru terbentuk 

jaringan baru dan serabut kapiler pembulu darah. 

d. Fase IV Remodelling dan Maturasi 

Merupakan fase yang ditandai dengan penurunan bertahap di dalam seluler 

pada jaringan yang mengalami proses penyembuhan. Ligamen sudah mengalami 

remodeling, jaringan menjadi kuat tapi tidak seperti morfologi normalnya. Cedera 

ligamen dapat pulih kembali selama tiga tahun untuk mengembalikan kekuatannya. 

Biasanya ligamen dapat pulih 50% selama 6 bulan pasca cedera, 80% setelah 1 

tahun dan 100% setelah 1-3 tahun. 

Tabel 2.1 masa pemulihan ligamen 

Fase Waktu Aktivitas 

Inflamasi 

Setelah beberapa jam 
Area yang cedera masih terisi oleh eritrosit, 
leukosit daan limfosit. Jaringan ligamen 
menjadi semakin rapuh dan terdapat 
penumpukan cairan serosa. 

24 jam Monosit dan makrofag mengisi area cedera. 
Fibroblas mulai muncul dan jumlahnya 
signifikan. 

48-72 jam Fibroblas menghasilkan matriks ekstra seluler 

Proliferasi 

1-2 minggu 

Fibrosit dan makrofag menjadi banyak sekali. 
Serat kolagen dan substansi dasar terlihat. 
Granulasi vaskuler yang rapuh terlihat pada 
area yang rusak. Kemudian matriks ekstra 
seluler disintesis oleh fibroblas. Makrofag, sel 
mast dan fibroblas terus mendominasi. Tunas 
pembulu darah akan muncul pada luka dan 
akan berhubungan dengan jaringan yang ada. 
Area terlihat elastic.   

2-6 minggu Terjadi fase proliferasi, ketika jaringan seluler 
dan struktur matriks berganti, gumpalan darah 
terbentuk selama proses inflamasi. 
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Remodeling 

6 minggu – 12 bulan Makrofag dan fibroblast berkurang 

diatas 12 bulan 
Konsentrasi kolagen stabil dengan kolagen 
tipe I digantikan oleh kolagen tipe III dan 
kolagen cross links meningkat jumlahnya. 
Ligamen menjadi lebih normal. 

 40-50 minggu Mendekati normal, kekuatan tahanan pulih 

(Sumber : Houglum, 2010) 

3. Pemeriksaan Sprain Ankle 

Menurut Hatch (2016), pemeriksaan yang dapat dilakukan pada kasus cedera 

sprain ankle, antara lain : 

a. Melakukan observasi terhadap area yang terkena cedera, melihat apakah 

terdapat deformitas, bengkak dan memar. 

b. Melakukan pemeriksaan gerak sendi dengan mengukur ROM (Range Of 

Motion) untuk gerakan plantar fleksi, dorsi fleksi, invers dan eversi secara 

aktif, pasif maupun resisted. 

c. Melakukan palpasi pada area tungkai bawah secara menyeluruh untuk 

mendukung penegakan diagnosa. 

d. Mengukur edema / bengkak yang terdapat pada area cedera (jika terdapat 

bengkak). 

e. Melakukan pemeriksaan neurovaskuler (tes sensoris, tes motoris dan 

hematom) 

f. Melakukan pemeriksaan spesifik, yaitu : 

1) Drawer Test 

Tujuan dari tes ini adalah melihat adanya kerusakan pada ligamen, 

khususnya ATFL (Anterior TaloFibular Ligamen). Seperti gambar 2.10 
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Gambar 2.10 Drawer Test (Hatch, 2016) 

2) Inversion Talar Tilt 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui adanya gangguan pada bagian 

lateral ankle, positif apabila terdapat nyeri. Seperti gambar 2.11 

Gambar 2.11 Inversion Talar Tilt (Hatch, 2016) 

3) Eversion Talar Tilt  

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui adanya kerusakan pada bagian 

medial ankle, positif apabila terdapat nyeri. Seperti gambar 2.12 

Gambar 2.12 Eversion Talar Tilt (Hatch, 2016)  



22 
 

 

C. NYERI  

1. Definisi Nyeri 

Menurut International Association for The Study of Pain (IASP) nyeri 

merupakan suatu sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak 

menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial 

atau yang dirasakan dalam kejadian dimana terjadi kerusakan (Marandina, 2014). 

Nyeri adalah hasil stimulasi reseptor sensorik, provokasi saraf saraf sensorik nyeri 

menghasilkan reaksi ketidaknyamanan, distress atau menderita. Jalur (pathway) 

nyeri klasik terdiri dari rantai 3 neuron yang meneruskan sinyal nyeri dari perifer ke 

korteks serebral : (i) neuron tingkat pertama, (ii) neuron tingkat kedua dan (iii) 

neuron tingkat ketiga. Sensasi nyeri dimulai dari neuron tingkat pertama (Rospond, 

2008). 

Nyeri merupakan mekanisme proteksi tubuh ketika terjadi kerusakan pada suatu 

jaringan. Reseptor nyeri disebut free nerve ending yang terletak pada lapisan 

superficial kulit, periosteum, dinding arteri, permukaan sendi, selaput otak dan 

tentorium. Reseptor nyeri distimulasi oleh mekanik, suhu dan stimulasi kimia dan 

dibawa oleh serabut Að dengan kecepatan 6 sampai 30 meter/detik. Secara fisiologi 

nyeri dibagi menjadi dua tipe yaitu : fast pain dan slow pain. Fast pain terjadi 

sekitar 0,1 detik yang digambakan tajam, akut,elektrik atau nyeri kejut. Biasanya 

dirasakan pada jaringan seperfisial dan menjalar ke jaringan yang lebih dalam. Slow 

pain seperti terbakar atau nyeri kronis terdapat pada jaringan dalam kulit yang 

biasanya disebabkan oleh stimulasi kimiawi dan dibawa oleh serabut tipe C dengan 

kecepatan antara 0.5 sampai 2 meter/detik. Zat kimia seperti bradykinin, serotonin, 

histamin, ion potassium, asam, asetilkolin dan enzim proteolitik memungkinkan 

untuk menghasilkan nyeri. Faktor penyebab nyeri antara lain adalah panas, asam 



23 
 

 

laktat karena iskemik jaringan, kontusio, infeksi bakteri, spasme otot (Londhey, 

2015). 

2. Penilaian nyeri 

Menurut Yudianta, khoirunnisa & Novitasari (2015) ada beberapa cara untuk 

mengukur nyeri untuk mengetahui akibat nyeri menggunakan assessment nyeri, 

antara lain: 

a. Visual Analogue Scale (VAS) 

Skala analog visual (VAS) adalah cara yang paling banyak digunakan untuk 

menilai nyeri. Skala linier ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri 

yang mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis 

sepanjang 10 cm, dengan atau tanpa tanda pada setiap sentimeter. Tanda pada 

kedua ujung garis dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang 

satu mewakili tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri 

terparah. Digunakan pada anak >8 tahun dan dewasa. Contoh dari VAS adalah 

pada gambar 2.13. 

Gambar 2.13 Visual Analogue Scale (Rospond, 2008) 

b. Numeric Rating Scale (NRS) 

Dianggap sederhana dan mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis 

kelamin dan perbedaan etnis. Lebih baik daripada VAS untuk kondisi akut. 

Namun kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata yang mnggambarkan 

rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih 

teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan 

efek analgesic. Contoh dari NRS dapat dilihat pada gambar 2.14. 
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Gambar 2.14 Numeric Rating Scale (Rospond, 2008) 

c. Verbal Rating Scale (VRS) 

Skala ini menggunakan angka 0 sampai 10 untuk menggambarkan tingkat 

nyeri. Sama seperti VAS, skala numeric verbal ini lebih bermanfaat pada periode 

pasca bedah, karena secara alami verbal/kata – kata tidak terlalu mengandalkan 

koordinasi visual dan motorik. Skala verbal menggunakan kata – kata dan bukan 

garis atau angka untuk menggambarkan tingkat nyeri seperti pada gambar 2.15. 

Gambar 2.15 Verbal Rating Scale (Rospond, 2008) 

d. Wong Baker Pain Rating Scale 

Digunakan pada pasien dewasa dan anak >3 tahun yang tidak dapat 

menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Contoh dari wong baker pain 

rating scale adalah pada gambar 2.16. 

Gambar 2.16 Wong Baker Pain rating Scale (Rospond, 2008) 

D. TERAPI LATIHAN ISOMETRIK 

1. Definisi Latihan isometrik 

Kontraksi isometrik (kontraksi statik) merupakan kontraksi sekelompok otot 

untuk mengangkat atau mendorong beban yang tidak bergerak dengan  tanpa gerakan 

anggota tubuh dan panjang otot tidak berubah, seperti mengangkat, mendorong atau 

menarik suatu benda yang tidak bergerak. Efek  fisiologis  latihan  penguatan yaitu 

hipertropi yaitu bertambahnya ukuran otot  oleh  karena  bertambahnya  ukuran 

serabut otot  (terutama  tipe  II) dan miobril, bertambahnya  jumlah  total  protein 
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kontraktil,  bertambahnya  densitas  kapiler dan  bertambahnya  jumlah  jaringan  ikat 

, tendo  dan  ligamentum.  Perubahan biokimiawi  meliputi  meningkatnya kontraksi  

kreatin,  fosfokeatin,  ATP  dan glikogen,  meningkat  sedikit  tetapi bermakna  pada  

katifitas  enzim  siklus  creb aerob  dan berkurangnya  volume mitokondria. Efek 

latihan terhadap nyeri sesuai dengan teori gate control, yaitu mekanisme gate 

(gerbang) dalam transmisi implus nyeri, mekanisme gate lokasinya bervariasi yang 

terdapat disusunan syaraf pusat. Ketika gate tertutup, maka transmisi implus nyeri 

tertutup dan tidak sampai pada pusat kesadaran di korteks jika gate terbuka maka 

akan menimbulkan nyeri. Transmisi implus nyeri dapat melalui aktifitas serat saraf 

besar dan saraf kecil, proyeksi pada batang otak sistem retikular dan proyeksi dari 

kortek serebral serta talamus dengan memberikan efflurage, rubbing dan back 

pressure dapat menghambat implus nyeri melalui aktifitas serat besar dan serat kecil 

yang kemudian menutup gerbang terhadap rasa nyeri (Amatiria & Trisna, 2013). 

Durasi perlakuan kira kira 10 detik dengan tiga kali pengulangan serta istirahat 

selama 20-30 detik. Namun dalam penelitian Muller menyarankan bahwa 5-10 

kontraksi maksimal dengan ditahan selama 5 detik merupakan yang terbaik dilihat 

dari sudut pandang cara berlatih. Pada permulaan latihan frekuensi latihan isometrik 

adalah 5 hari/minggu. Sebagai percobaan dapat dilakukan pula dengan frekuensi 

latihan 3 kali/minggu. Sedangkan lama latihannya paling sedikit 4-6 minggu 

(Yudiana, Subardjah & Juliantine, 2007).   

Pada tahap awal cedera sprain ankle, ROM (Range Of Motion) Exercise dapat 

diberikan setelah beberapa hari mengalami cedera. Dengan menggunakan latihan 

aktif, nyeri dapat berkurang dan dapat meningkatkan pergerakan kaki sehingga 

bengkak pada area yang cedera berkurang (Magee, Zachazewski & Quillen, 2009). 
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Latihan kekuatan dapat digunakan untuk program rehabilitasi termasuk 

isometrik. Pasien dapat melakukan gerakan pada tempatnya tanpa berpindah posisi. 

Perkembangan yang normal adalah dengan isotonic dan isokinetik. Latihan isotonic 

biasanya menggunakan resistance bands, angkat beban, beban mekanik dan tahanan 

tubuh. Latihan isokinetik tidak dilakukan apabila pasien belum bisa menguasai 

latihan isotonic (Houglum, 2010). 

Latihan kekuatan tahap awal dilakukan dengan latihan isometrik dilanjutkan 

dengan latihan isotonik menggunakan tabung elastis. Tekanan harus diberikan pada 

latihan eksentrik untuk otot peroneus dan dorsi flexor ankle. Latihan kekuatan close 

chain yang dpat dilakukan antara lain adalah heel raises, squat dan lunges. Latihan 

kekuatan tidak hanya terbatas pada daerah ankle saja, karena juga ditemukan 

kelemahan otot pada daerah proksimal tungkai bawah (Magee, Zachazewski & 

Quillen, 2009). 

Latihan isometrik menekankan pada kekuatan dan stabilitas sendi dalam 

melakukan kontraksi maksimal dalam menerima beban, dimana untuk meningkatkan 

kekuatan otot dan stabilitas sendi (Stapelon, 2000 dalam Widiantara, Lesmana & 

Muliarta, 2013). Latihan statis atau isometrik merupakan salah satu bagian dari 

latihan pembebanan yaitu jenis latihan dimana tidak terdapat perubahan panjang otot. 

Contoh dari latihan ini misalnya dengan menarik maupun mendorong obyek yang 

tidak dapat digerakkan dan mempertahankan posisi tubuh terhadap tekanan (Arovah, 

2010). 

2. Indikasi latihan isometrik : 

Menurut arovah (2010), indikasi latihan isometrik terhadap jaringan adalah : 

a) Mencegah dan meminimalkan atrofi otot ketika pergerakan sendi tidak 

memungkinkan, misalnya penggunaan bidai atau gips. 
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b) Meningkatkan stabilitas postur dan persendian. 

c) Meningkatkan kekuatan otot ketika latihan dinamis dikhawatirkan dapat 

mengakibatkan cedera sendi. 

3. Jenis latihan isometrik  

 Secara biomekanik, menurut arovah (2010) latihan yang dapat diberikan adalah 

sebagai beriku: 

a) Muscle setting Excercises 

Merupakan latihan dengan pembebanan minimal yang digunakan unutuk 

mengurangi nyeri, meningkatkan relaksasi dan sirkulasi setelah cedera serta 

meminimalkan resiko atrophy.  

b) Latihan stabilitas 

Pada latihan ini diberikan pembebanan submaksimal untuk meningkatkan 

stabilitas postural  seseorang dengan gangguan persendian atau tonus otot. Pada 

latihan ini biasanya digunakan berat badan tubuh. 

c) Latihan isometrik multi sudut 

Jenis latihan ini melibatkan beberapa persendian dengan beban manual ataupun 

mekanis. Latihan jenis ini dilakukan bila tujuan latihan adalah meningkatkan 

kekuatan beberapa segmen otot. 

4. Karateristik Latihan Isometrik  

Berikut merupakan karakteristik latihan isometrik menurut arovah (2010). 

a) Intensitas Kontraksi Otot 

Kekuatan tekanan yang dapat digenerasikan otot tergantung posisi sendi. 

Intensitas kekuatan yang digunakan adalah 60 sampai 80% kekuatan maksimal dan 

disesuaikan pada setiap posisi. Beban perlahan ditingkatkan sampai pada akhirnya 

kekuatan otot meningkat. 
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b) Durasi Aktivitas 

Latihan isometrik dilakukan 6 sampai 10 detik. Latihan yang dilakukan kurang 

dari 6 detik belum menimbulkan adaptasi atau perubahan anatomi atau fisiologi 

otot sedangkan latihan yang dilakukan terlalu lama dapat menimbulkan kelelahan 

dan  bahkan bila berulang ulang dapat menimbulkan cedera. 

c) Kontraksi Repetitif 

Kontraksi dilakukan secara berulang dengan tiga kali repitisi atau pengulangan. 

d) Variasi Pada Sudut Sendi 

Untuk memaksimalkan efek fisiologis kontraksi isometrik dilakukan pada 

berbagai posisi sendi. Pada umumnya direkomendasikan untuk memvariasi arah 

sendi menjadi 4 sampai 6 arah. 

5. Kontra Indikasi Latihan 

Latihan ini dikontraindikasikan pada penderita gangguan vaskuler karena latihan 

isometrik cenderung membuat sesorang menahan napas pada saat menahan beban 

sehingga menimbulkan kenaikan tekanan darah (valsava maneuver) (Arovah, 

2010). 

6. Bentuk Terapi Latihan Cedera Ankle 

Menurut Marcia et al (2009, dalam Nugroho, 2016) bentuk latihan yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Plantar Fascia Stretch dengan cara menarik ankle menggunakan handuk, 

dengan cara melilitkan handuk pada telapak kaki dan mengulur tendon 

Achilles. Seperti gambar 2.17. 
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.Gambar 2.17 Plantar Fascia Stretch (Nugroho, 2016) 

b. Towel Crunches dengan cara meletakkan handuk dibawah telapak kaki dan 

melakukan gerakan menggulung dan melepaskan gulungan handuk. Seperti 

gambar 2.18. 

Gambar 2.18 Towel Crunches (Nugroho, 2016) 

c. Picking Up Object dengan cara mengambil suatu objek dan memindahkan ke 

tempat lain. Seperti gambar 2.19. 

Gambar 2.19 Picking Up Object (Nugroho, 2016) 

d. Unilateral Balance Activities dengan cara berdiri dengan satu kaki diawali 

dengan mata terbuka dilanjutkan dengan mata tertutup. Seperti gambar 2.20. 
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Gambar 2.20 Unilateral Balance Activities (Nugroho, 2016) 

e. Triceps Surae Strecth dengan cara mengkontraksikan otot gastrocnemius pada 

lantai atau dinding. Seperti gambar 2.21. 

 

Gambar 2.21 Triceps Surae Stretch (Nugroho, 2016) 

f. Thera Band dengan cara dililitkan pada ankle dan kaki meja dilanjutkan 

dengan melatih gerakan dorsifleksi, plantar fleksi, inverse dan eversi. Seperti 

gambar 2.22. 

Gambar 2.22 Thera Band Exercise (Nugroho, 2016) 

 


