
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Cedera pada tendon fleksor merupakan cedera yang sering terjadi. Data 

epidemiologi dari Norway mencatat insidensi terjadinya cedera pada tendon flexor 

sekitar 1 kasus tiap 7000 penduduk di Negara industri. Cedera ini lebih sering 

terjadi pada laki-laki dan terbanyak pada usia antara 15 sampai usia 30 tahun 

(Hansen, 2003).  

Tendon Achilles (calcaneus tendo) merupakan  tendon terkuat dan paling 

tebal diantara tendon lainnya yang berfungsi untuk melekatkan triceps surae 

(soleus dan dua kepala gastrocnemius) ke tulang calcaneus. Tendon Achilles 

mempunyai kekuatan  sekitar tujuh kali berat badan selama melakukan gerakan 

lari. Hal Ini meningkatkan besarnya pada kekuatan selama berdiri yang kira-kira 

setengah dari berat badan (Benjamin dkk, 2007). 

Tendo achilles ini terdiri dari dua buah tendo yang bergabung yaitu otot-

otot soleus dan gastrocnemius, otot otot ini berada pada bagian belakang tulang 

tumit. Kumpulan jaringan otot solesus terselip kedalam bagian dalam tulang 

tumit. Disekeliling kedua tendon tersebut terdapat satu lapisan vaskuler yang amat 

penting yaitu peritenon yang memelihara suplai darah pada jaringan tendon, 

Karena penempatan yang khusus dari masing masing jaringan tendon maka para 

atlet mempunyai kecenderungan menjadi berkaki datar, dan sering kali menarik 

soleus ini berulang – ulang sehingga dapat meningkatkan cidera (Jamal, 1997).  
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Rupture tendon Achilles adalah robek atau putusnya hubungan tendon 

(jaringan penyambung) yang disebabkan oleh cidera dari perubahan posisi kaki 

secara tiba-tiba atau mendadak dalam keadaan dorsifleksi pasif maksimal. 

(muttaqin. 2011). Pada kasus ini, digunakan metode operasi dimana tendon 

achilles di jahit dan hal tersebut mengakibatkan adanya rasa nyeri tekan, nyeri 

gerak, penurunan MMT, munculnya spasme, keterbatasan LGS, dan penurunan 

aktivitas fungsional (Syatibi, 2002).  

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis 

dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi (Depkes RI, 2001). 

Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan formal 

fisioterapi dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan 

tindakan fisioterapi atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Depkes RI, 2007). Dalam 

hal ini Fisioterapis mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan problem yang 

muncul pasca dilakukan operasi penyambung tendon Achilles yang putus akibat 

cidera olahraga tersebut.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis berminat untuk mengetahui dan 

mendalami manfaat Miro Wave Diatermy, Ultra Sound dan Static Cycle dalam 

mengatasi rasa nyeri tekan, nyeri gerak, penurunan MMT, munculnya spasme, 
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keterbatasan LGS, dan penurunan aktivitas fungsional akibat Post Operasi Ruptur 

tendon Achilles dengan judul “Penatalaksanaan Fisioterapi pada Post Operasi 

Ruptur Tendon Achilles Dekstra dengan modalitas fisioterapi Miro Wave 

Diatermy, Ultra Sound dan Static Cycle di RSUD Salatiga”. 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang muncul pada kasus post operasi tendon 

achilles dekstra ditinjau dari segi fisioterapi yang berhubungan dengan 

impairment, functional dan Disability yang akan dikemukakan oleh penulis adalah  

1. Apakah MWD, Ultra Sound, dan static cycle bisa mengurangi nyeri 

pada tendon achilles dekstra? 

2. Apakah MWD, Ultra Sound dan Static cycle bisa mengurangi spasme 

pada otot gastrocnemius? 

3. Apakah MWD, Ultra Sound dan Static cycle bisa meningkatkan 

kemampuan fungsional dasar pasien seperti berjalan, berlari dan naik 

turun tangga? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan Penulis yang hendak di capai dalam penulisan Karya Tulis Ilmia ini 

adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui tentang manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada 

post operasi tendon achilles dengan modalitas MWD, Ultra Sound, dan 

Static Cycle. 
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2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui manfaat penatalaksanaan terapi dengan modalitas 

MWD, US dan Static cycle pada kondisi post operasi tendon achilles 

dekstra terhadap : 

a. Penurunan Nyeri 

b. Penurunan Spasme otot gastrocknemius dekstra 

c. Penningkatan kemampuan aktivitas fungsional 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis pada kondisi ischialgia 

sinistra dengan pemberian Micro Wave Diartermy ( SWD ), Ultra 

Sound(US), Static Cycle adalah sebagai berikut : 

1. IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan yang memberikan 

gambaran bahwa Micro Wave Diartermy ( SWD ), Ultra 

Sound(US), Static Cycle sebagai modalitas fisioterapi dapat 

digunakan sebagai alternatif untuk diterapkan pada pasien dengan 

kondisi post operasi ruptur tendon achilles untuk menyelesaikan 

problem pada kapasitas fisik dan kemampuan fungsional pasien. 

Dimana dalam pelaksanaannya dengan tidak mengindahkan atau 

tetap mengacu pada keterampilan dasar dari praktek klinik dan 

pengembangan ilmu dan teknologi.  
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2. Institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

institusi pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk 

mempersiapkan peserta didik dilngkungan pendidikan fisioterapi 

untuk memahami serta melaksanakan proses fisioterapi dengan 

modalitas yang ada khususnya Micro Wave Diartermy ( SWD ), 

Ultra Sound(US), Static Cycle. 

3. Bagi penulis 

Memperdalam dan memperluas wawasan mengenai hal – hal 

yang berhubungan dengan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

post operasi ruptur tendon achilles. 

4.Bagi pasien 

Untuk membantu mengatasi masalah yang timbul pada 

penderita  post operasi ruptur tendon achilles. 

5.Bagi masyarakat 

Menyebarluaskan informasi berupa pendidikan kepada 

pembaca maupun masyarakat tentang modalitas Micro Wave 

Diartermy ( SWD)  Ultra Sound (US), Static Cycle pada kondisi 

post operasi ruptur tendon achilles. 


