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ABSTRAK  
 

Latar Belakang : Robeknya Tendon Acilles Bagian Dextra Robeknya tendon 
achilles biasanya terjadi pada kasus olahraga yang cukup umum dan biasanya 
terjadi ketika seseorang inggin berlari dan mendorong tumitnya dengan kekuatan 
yang besar atau kuat hal itu bisa menyebabkan tendon achilles robek dikarnakan 
adanya tekanan yang cukup hebat atau kuat, contohnya  Orang yang mengalami 
resiko Robek nya Tendon Achilles ini adalah Atlit olah raga. 
Pada kasus ini, digunakan metode operasi dimana tendon achilles di Jahit dan 
hal tersebut mengakibatkan adanya rasa nyeri tekan, nyeri gerak, penurunan 
MMT, muncul nya spasme, udem,  keterbatasan LGS, dan penurunan aktivitas 
fungsional 
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan Fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi, menurunkan 
oedema, dan mengembalikan fungsional tangan pada kasus robeknya tendon 
achilles bagian dextar dengan menggunakan modalitas infra merah (IR), 
Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Exercise. 
Hasil : setalah dilakuakan terapi selama 6 Di dapatkan hasil nyeri = T1=7 T6=2 
Spasme = T1=36 T6=34 Keterbatasan  LGS = T1= S  10 – 0– 45, F  10 – 0 
– 0 T6= S  15 – 0– 45, F  45 – 0 – 0 Kekuatan otot – otot dorsi flexor 
ankle, plantar flexor ankle, invesor ankle, evesor ankle= T1=4 T6=5 
Kemampuan fungsional pada saat berjalan, berlari dan naikturun tangga = T1= 
(70,9%) T6=(80,0%) Udem dari tuberositas tibia kanan= T1= 36  T6=33 dan 
dari tuberositas fibula kanan= T1= 36 T6=33 
Kesimpulan : Infra Red (IR) dan Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan 
Exercis dapat mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot,meningkatkan 
lingkuap gerak sendi, penurunan udem serta meningkatkan kemampuan 
fungsional. 

   Kata kunci : post operasi tendon achilles dextra  Infra  Red  (IR) dan Electrical 
Nerve Stimulation (TENS) dan Exercis 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia sering ditemukan beragam penyakit yang disebabkan 

oleh Robeknya tendon Achilles biasanya terjadi pada kasus olahraga yang cukup 

umum dan biasanya terjadi ketika seseorang ingin berlari dan mendorong 

tumitnya dengan kekuatan yang besar atau kuat hal itu bisa menyebabkan tendon 

Achilles robek dikarnakan adanya tekanan yang cukup hebat atau kuat, contohnya 

orang yang mengalami resiko Robeknya Tendon Achilles ini adalah Atlit olahraga 

(Adams,1972). 

 

B. Rumusan Masalah 

1)  Apakah IR, TENS dan  Exercise dapat menghilangkan  nyeri pada tendon 

Achilles dibagian sebelah kanan? 2) Apakah IR, TENS dan Exercise dapat 

menurunkan spasme pada otot – otot gastrocneius dan soleus? 3) Apakah IR, 

TENS dan Exercise dapat meningkatkan kekuatan otot gastrocnemius, soleus? 4) 

Apakah IR, TENS dan Exercise dapat meningkatkan LGS ankle pada saat gerakan 

dorsa flexsi, plantar flexsi? 5) Apakah IR, TENS dan Exercise dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional  dasar pasien seperti berjalan, berlari, naik 

turun tanga ? 6) dapat menurunkan udem? 

 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui manfaat IR, TENS dan 

Exercise terhadap masalah-masalah yang muncul seperti : (1) penurunan nyeri, (2) 

penurunan spasme, (3) peningkatan kekuatan otot, (4) peningkatan lingkup gerak 

sendi, (5) peningkatan aktifitas fungsional dan (6) dapat menurunkan udem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi Ruptur Tendon Achilles 

Ruptur tendon achilles merupakan suatu robekan pada tendon achilles 

lengan bawah yaitu ruptur tendon achilles (Khabibi, jamal., 1997). Ruptur ini 

sering mengakibatkan kekakuan otot terasa seperti diikat, pasien merasa sukar 

untuk menggerakkan sendi (Khabibi, jamal., 1997). 

2. Etiologi 

 Adapun etiologi yang menyebabkan post operasi tendon achilles dextra 

adalah karena trauma yang datang atau jatuh yang posisi engkel dalam keadaan 

hiper Dorsal fleksi  

3. Patologi 

 Robeknya tendon achilles akan menyebabkan luka pada jaringan lunak hal 

ini meliputi kulit, jaringan lemak, pembuluh darah, jaringan ikat, membran, 

kelenjar, otot dan saraf. Pada jaringan lunak, kulit bertindak sebagai pertahanan 

tubuh lapisan pertama terhadap gaya dari luar yang mudah mengalami cedara dan 

sangat jelas bisa mengalami cedera. 

4. Proses Penyambungan Tulang 

bahwa dalam rangka 5 bulan tendon achillesnya sembuh dengan 

sempurna, ia bisa melakukan aktifitas tinggi. Namun beliau tidak menjelaskan 

asupan gizi, sehingga bisa sembuh secara cepat, tapi menjelaskan tentang latihan 

gerakan renang. Latihan renang dianggap baik untuk penyembuhan, karena 

membutuhkan gerakan pergelangan kaki.: 



Tendon achilles yang terputus, memakan waktu yang lama 

penyembuhanya, jika dipaksakan beraktifitas tinggi, pada rentang 6 bulan 

kebawah, dikhawatirkan putus kembali. menautkan tendon yang putus dengan 

benang) digunakan benang Prolen atau benang Premilene, sebab masa 

penyembuhan tendon diatas 6 bulan dan cocok dengan masa penyerapan benang 

tersebut, yaitu diatas 6 bulan. 

 

6. Tanda dan Gejala 

Kita dapat mengenali ruptur tendan achilles ini dengan Kita melihat tumit 

tidak bias digerakan dengan baik pada saat berjalan dorsal fleksi dan plantar fleksi 

(Sujanto dkk, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

A. PROSES FISIOTERAPI 

Pasien merupakan seorang laki – laki  bernama H, berumur 50 tahun, 

beralamat di Surabaya, beragama islam, dengan diagnosa Post operasi tendon 

achilles destra. Telah dilakukan pemeriksaan nyeri, lingkup gerak sendi pada 

lengan bawah kananya, pengukuran udema, spasme dan kekuatan otot dan 

kemampuan fungsional. 

1. Impairment  

Impairment adalah (1) Adanya penurunan luas gerak sendi pada 

pergelangan kaki kanan. (2) Timbulnya nyeri tekan dan gerak pada pergelangan 

kaki kanan. (3) Adanya udema pada lengan bawah dan kaki kanan. (4) Adanya 

penurunan kekuatan otot-otot soleus terdiri dari M. Gastrocnemius pergelangan 

kaki kanan. (5) Adanya spasme pada lengan bawah dan kaki kanan. (6) penurunan 

kemampuan fungsional pada kaki sebelah kanan.  

2. Functional Limitation  

functional limitation adalah : Adanya gangguan gerak pada pergelangan 

tangan kirinya, rasa tidak nyaman saat berpakaian, mandi, makan, toileting, 

memegang sesuatu dan saat beraktifitas dengan tangan kirinya.  

3. Retriction of Participation  

Retriction of participation adalah adanya hambatan dalam melakukan 

aktivitas sosial antara pasien dengan keluarga dan masyarakat. 

 

 



B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

Disini teknik atau terapi yang dilakukan adalah :  

 

a. IR (Infra Red)  

Sinar infra merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik dengan 

panjang gelombang 7700-4 juta Ǻ, letak diantara sinar merah dan hertzain. 

(Sujatno, Ig, 2003) yang memberikan efek fisiologis dan efek terapeutik pada area 

yang sakit.  

b.  Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

 TENS adalah suatu cara penggunaan energi listrik untuk merangsang sistem 

sraf melalui permukaan kulit. Delam hubungannya dengan modulasi nyeri 

(Johnson, 2002). 

c. exercise  

exercise ini merupakan salah satu tindakan yang dalam pelaksanaannya 

menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif. (Kisner, 1996).Terdiri 

dari :  

a) Passive Exercise  

Passive exercise adalah suatu latihan yang dilakukan dengan gerakan 

yang dihasilkan dengan tenaga atau kekuatan dari luar tanpa adanya kontraksi 

otot (Kisner, 1996).Gerakan yang termasuk dalam latihan passive exercise 

yaitu :  

1. Relax passive movement yaitu gerakan pasif dimana gerakan hanya 

terbatas sampai rasa nyeri.  



2. Forced passive movement yaitu gerakan dengan memberikan 

penguluran selama gerakan tersebut terjadi, pemberian fiksasi dan penekanan 

yang mantap pada akhir gerakan.  

b) Active Exercise  

Active Execise adalah latihan gerak aktif dengan menggerakkan suatu 

segmen tubuh yang dilakukan karena adanya kekuatan otot dari tubuh itu 

sendiri. Gerakan yang termasuk dalam latihan ini yaitu :  

1. Assistive active exercise yaitu gerakan yang terjadi oleh karena 

adanya kerja dari otot yang bersangkutan, melawan pengaruh gravitasi dan 

dalam melakukan kerja dibantu oleh kekuatan dari luar.  

2. Free active exercise yaitu gerakan yang dilakukan sendiri oleh 

pasien tanpa adanya bantuan dimana gerak yang dihasilkan adalah kontraksi 

otot dengan melawan gaya gravitasi. 

 

Edukasi  

Setelah pemberian terapi, pasien di beri edukasi sesuai kasus yang di hadapinya 

diantaranya : 

a. latihan dirumah seperti yang dianjurkan oleh trapi 

b. pasien sementara tidak di perbolehkan berlali dan naik turun tanga  

c. pasien disarankan jangan melakukan gerakan yang hyper stres. 

 

 



1.  Evaluasi 

2.  Evaluasi nyeri dengan VAS   

3.  Evaluasi pengukuran LGS dengan Goneometer 

4.  Evaluasi Udema dengan  midline 

5. Evaluasi kekuatan otot dengan pengukuran MMT 

6. Evaluasi spasme dengan palpasi 

7. Evaluasi aktifitas fungsional dangan impeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil 

a Hasil Evaluasi pengukuran Udem menggunakan pita ukur 

Data  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Dari tuberositas tibia kanan 36 35,3 35 35 34 33 

Diri tuberositas fibula  kanan 36 35,3 35 35 34 33 

 

b. Hasill Evaluasi pemeriksaan derajat nyeri dengan skala VAS 

Data T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 

Nyeri diam 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

Nyeri tekan 6 mm 5 mm 5 mm 4 mm 3 mm 3 mm 

Nyeri gerak    7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6 mm 5mm 

 

     c. Hasil Evaluasi Pemeriksaat LGS dengan alat ukur  

Gerak aktif 

Sendi  T1 T2  T3  T4  T5  T6  

Ankle  Dorsal 

fleksi – plantar 

fleksi (segital) 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 



Ankle inversi – 

eversi (frontal) 

 

F  10 – 

0 – 0 

F  10 – 

0 – 0 

F  10 – 

0 – 0 

F  10 – 

0 – 0 

F  10 – 

0 – 0 

F  10 – 

0 – 0 

 

Gerak Aktif 

Sendi  T1 T2  T3  T4  T5  T6  

Ankle  Dorsal 

fleksi – plantar 

fleksi (segital) 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 

S  10 – 

0– 45 

Ankle inversi – 

eversi (frontal) 

 

F  10 – 0 

– 0 

F  10 – 

0 – 0 

F  10 – 

0 – 0 

F  10 – 

0 – 0 

F  10 – 0 

– 0 

F  10 – 0 

– 0 

 

d. Hasil Evaluasi Pemeriksaan Kekuatan otot dengan  MMT 

Grup otot T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Dorsi flexi ankle 4 4 4+ 4+ 4- 3- 

Plantar fleksii ankle 4 4 4+ 4+ 4+ 4- 

Inversi ankle 4 4 4 4- 4- 4 

Eversi  ankle 4 4+ 4+ 4- 4- 4- 

 

 



e. Spasme  

Data T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Spasme 36 36 35 35 34 34 

 

f. Pemeriksaan aktifitas fungsional 

  Pemeriksaan aktivitas fungsional jalan perlu dilakukan untuk 

mengetahuai kemampuan fungsional jalan pada pasien sebelum dan 

sesudah diberikan terapi dari T1        T6 ada perubahan yang muncul. 

  

B. Pembahasan 
1. Penurunan nyeri  pada tendon achilles  

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan 

akibat dari  rusaknya jaringan pada tubuh (Sudart & Brunner, 2001). Nyeri 

bisa terjadi karena terjadi post ruptur tendon achilles dan nyeri dapat 

berkurang dengan modalitas infra merah. Nyeri diakibatkan karena adanya 

akumulasii sisa-sisa hasil metabolisme disebut zat ‘P’ yang menumpuk di 

jaringan, penyinaran menggunakan sinar inframerah yang mempunyaiefek 

panas yang dapat memperlancar sirkulasi darah sehingga pemberian nutrisi 

dan kebutuhan jaringan akan O2 terpenuhan dengan baik serta zat ‘P’  

tersebut akan ikut terbuang. Dengan demikian sirkulasi darah akan lancar 

sehinggaa rasa nyeri berkurang atau hilang (Sujatn , 2003). 

2. Penurunan nyeri  pada tendon achilles  

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan 

akibat dari  rusaknya jaringan pada tubuh (Sudart & Brunner, 2001). Nyeri 



bisa terjadi karena terjadi post ruptur tendon achilles dan nyeri dapat 

berkurang dengan modalitas TENS 

TENS adalah suatu cara penggunaan energi listrik untuk 

merangsang sistem sraf melalui permukaan kulit. Delam hubungannya 

dengan modulasi nyeri (Johnson, 2002). 

3. Penurunan udema, penurunan spasme, peningkatan LGS dan peningkatan 

kekuatan otot tendon achilles dextra dangan exercise. 

exercise ini merupakan salah satu tindakan yang dalam pelaksanaannya 

menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif. 

     (Kisner, 2007).Terdiri dari :  

a) Passive Exercise  

Passive exercise adalah suatu latihan yang dilakukan dengan gerakan 

yang dihasilkan dengan tenaga atau kekuatan dari luar tanpa adanya kontraksi 

otot (Kisner, 1996).Gerakan yang termasuk dalam latihan passive exercise 

yaitu :  

1. Relax passive movement yaitu gerakan pasif dimana gerakan hanya 

terbatas sampai rasa nyeri.  

2. Forced passive movement yaitu gerakan dengan memberikan 

penguluran selama gerakan tersebut terjadi, pemberian fiksasi dan penekanan 

yang mantap pada akhir gerakan.  

b) Active Exercise  



Active Execise adalah latihan gerak aktif dengan menggerakkan suatu 

segmen tubuh yang dilakukan karena adanya kekuatan otot dari tubuh itu 

sendiri. Gerakan yang termasuk dalam latihan ini yaitu :  

1. Assistive active exercise yaitu gerakan yang terjadi oleh karena 

adanya kerja dari otot yang bersangkutan, melawan pengaruh gravitasi dan 

dalam melakukan kerja dibantu oleh kekuatan dari luar.  

2. Free active exercise yaitu gerakan yang dilakukan sendiri oleh 

pasien tanpa adanya bantuan dimana gerak yang dihasilkan adalah kontraksi 

otot dengan melawan gaya gravitasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan terapi hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa; 

1. Sinar infra merah dan Electrical Nerve Stimulation dapat mengurangi nyeri 

pada pergelangan kaki kanan  pada kondisi post ruptur tendon achilles. 

2. Exercise dapat mengurangi udema, spasme,  meningkatkan luas gerak sendi 

dan meningkatkan kekuatan otot pada kondisi dan meningkatkan 

kemampuan fungsional post ruptur tendon achilles. 

Saran 

 Dalam hal ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik 

terhadap penatalaksanaan fisioterapi pada post operasi tendon achilles dektra, 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah dan memperbanyak 

responden peneliti serta memperpanjang waktu penelitian. Kerja sama antara 

tenaga medis lainnya dengan fisioterapis dan pasien, sangat mendukung 

keberhasilan penelitian tersebut dengan mengukur dan memonitor perkembangan 

terapi.  
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