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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Cedera merupakan masalah yang sulit dihindari oleh olahragawan, baik di 

dalam kompetisi maupun di saat latihan. Beberapa kasus, cedera membuat 

seorang olahragawan terpaksa harus pensiun dini dari dunia olahraga prestasi. 

Cedera diakibatkan oleh kekuatan luar yang menimpa tubuh, melebihi daya tahan 

jaringan tubuh.  Cedera bisa mengenai otot dan tendon, sendi dan ligamen, tulang, 

serta saraf (Kushartani. 2009). 

Prevalensi cedera saat ini cukup besar dan sebagian besar penyembuhannya 

tidak sempurna, sehingga ada kecenderungan untuk mengalami cedera 

ulangan/kambuhan. Petenis Angelique Wijaya adalah salah satu contoh kasus 

berhentinya karir olahragawan akibat cedera yang tidak dapat sembuh sempurna. 

Di Amerika, kira-kira 20 % anak-anak dan remaja yang  berpartisipasi dalam 

olahraga mengalami cedera setiap tahunnya. Satu dari empat kasus cedera yang 

terjadi merupakan cedera yang serius (Konin, 2009). Di KONI DIY selama 

pelatda PON XII terlihat bahwa dari 98 kasus cedera yang ditangani, 72 kasus 

(73,5 %) diantaranya merupakan cedera kambuhan akibat penyembuhan cedera 

lama yang tidak sempurna (Litbang KONI DIY, 2008).  

Pada kejadian cedera akut gejala awal yang umumnya timbul pada area 

cedera dan dirasakan penderita adalah nyeri (dolor), panas (kalor), kemerahan 

(rubor), bengkak (tumor), dan hilangnya fungsi (fungtio lesa), hal ini merupakan 
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respon protektif tubuh yang dikenal dengan istilah inflamasi. (Sudoyo, 2007). 

Penanganan yang tepat pada saat cedera akut akan mempercepat proses 

penyembuhan dan menghindari terjadi komplikasi yang lebih berat misalnya 

semakin parahnya inflamasi bahkan beresiko terjadi re injury atau cidra berulang 

(Kurniawan, 2013). Ada beberapa penanganan yang biasa dilakukan untuk 

penanganan cidera akut, dalam bidang fisioterapi sendiri dikenal dengan istilah 

RICE yaitu Rest (Istirahat), Ice (Es), Compression (Kompresi), Elevation 

(Mengangkat area cidra) sedangkan masyarakat biasa menggunakan obat-obatan 

kimia yang terdapat di pasaran. 

Terapi dingin (cold therapy) merupakan modalitas fisioterapi yang banyak 

digunakan pada fase akut cedera olahraga. Pada fase akut, efek fisiologis terapi 

dingin berupa vasokontriksi arteriola dan venula, penurunan kepekaan akhiran 

saraf bebas dan penurunan tingkat metabolisme sel sehingga mengakibarkan 

penurunan kebutuhan oksigen sel. Secara klinis keseluruhan proses tadi dapat 

mengurangi proses pembengkakan, mengurangi nyeri, mengurangi spasme otot 

dan resiko kematian sel. Berbagai bentuk terapi seperti masase es, ice pack, cold 

bath, vapocoolant spray dan cyrokinetics digunakan untuk mengatasi peradangan 

dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pemulihan cedera lewat berbagai 

mekanisme fisiologis (Hurme et al., 1993). Perubahan suhu jaringan bervariasi 

tergantung bentuk terapi, waktu pemaparan, suhu awal dan lokasi anatomis 

(Bleakley et al., 2004). Efek fisiologis terapi dingin disebabkan oleh penurunan 

suhu jaringan yang mencetuskan perubahan hemodinamis lokal dan sistemik serta 

adanya respon neuromuscular. 
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Natrium diklofenak merupakan obat antiinflamasi nonsteroid yang termasuk 

ke dalam kelompok preverencially selective Cox inhibitor. Obat ini bekerja 

menghambat aktivitas enzim siklooksigenase yang berperan dalam metabolism 

asam arakidonat menjadi prostaglandin yang merupakan salah satu mediator 

inflamasi (Kertia, 2009). 

Penelit tertarik untuk membendingkan efektifitas antara terapi dingin dengan 

pemberian obat-obatan kimia yaitu natrium diklofenak untuk menghambat derajat 

oedema yang akan diuji cobakan pada tikus putih galur wistar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di depan, maka timbul suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah terapi dingin mempunyai efek dalam menghambat oedema pada tikus 

putih galur wistar ? 

2. Apakah natrium diklofenak mempunyai efek dalam menghambat oedema pada 

tikus putih galur wistar ? 

3. Apakah ada perbedaan efektifitas antara terapi dingin dan natrium diklofenak 

terhadap penurunan oedema ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efek dari terapi dingin sebagai penghambat oedema pada 

tikus putih galur wistar. 
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2. Untuk mengetahui efek dari natrium diklofenak sebagai penghambat oedema 

pada tikus putih galur wistar. 

3. Untuk mengetahui keefektifan antara terapi dingin dan natrium diklofenak 

dalm menghambat oedema. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek teoritis 

Penelitian ini dapat memberi informasi ilmiah mengenai uji efektifitas terapi 

dingin terhadap penghambatan oedema. 

2. Aspek praktis 

a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan terapi dingin sebagai 

penghambat oedema. 

b. Sebagai alternatif pilihan pengganti obat-obat kimia jika hasil penelitian ini 

dapat menunjukkan efek penghambatan oedema yang bermakna. 


