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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Aktivitas sehari-hari selalu dilakukan oleh setiap manusia. Dalam 

melakukan aktivitas hendaknya kita selalu berhati-hati. Rasullullah SAW 

bersabda: 

“Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai Allah, yaitu al-

hilm (menahan diri dari marah, tidak tergesa-gesa menyikapi masalah) dan 

al-anaah (berhati-hati dalam menghadapi masalah, menahan diri dan tidak 

terburu-buru).” [HR. Muslim dari Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhuma] 

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa dalam melakukan aktivitas haruslah kita 

berhati-hati jangan tegesa-gesa karena tergesa-gesa hanya akan 

mendatangkan keburukan. Salah satu keburukan misalnya ketika jalan 

tergesa-gesa lalu kita terjatuh hal tersebut akan menyebabkan adanya rasa 

sakit seperti nyeri selain nyeri jatuh juga dapat menyebakan terjadinya cidera. 

Cidera dapat menyebabkan adanya gangguan pada sistem musculoskletal 

seperti otot, tulang, sendi, tendon, ligamen dan jaringan yang mendukung dan 

mengikat organ secara bersama-sama. Sebagian besar cidera terjadi pada area 

lutut. Salah satu cidera yang terjadi pada area lutut adalah rupture Anterior 

Cruciate Ligamen (Kyritsis & Witvrouw, 2014). 

       Rupture Anterior Cruciate Ligamen ialah robeknya ligamen sendi lutut 

yang bisa disebabkan karena adanya trauma, baik trauma langsung seperti 
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adanya benturan langsung pada lutut maupun trauma tidak langsung seperti 

misalnya mendarat dengan posisi yang salah pada atlet karena adanya 

gerakan yang berlebihan kearah ekstensi. Bukan hanya dari kalangan atlit saja 

tetapi cidera ini juga bisa terjadi pada non atlit. Biasanya pada non atlit cidera 

ini terjadi disebabkan karena adanya trauma tidak langsung seperti terpeleset 

dari tangga dengan posisi yang salah. Karena hal tersebut menyebabkan 

kestabilan sendi lutut berkurang sehingga fungsional lutut juga akan 

mengalami penurunan. Rupture tersebut akan menyebabkan kelemahan otot, 

cidera meniscus, nyeri atau perasaan tidak nyaman pada sendi lutut dalam 

jangka panjang (Omidian, Sarzaeem, & Kazemian, 2016). Cidera lutut yang 

paling sering dialami oleh seseorang salah satunya adalah ACL. 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Australia selama tahun 2000 

sampai 2015, terdapat kasus pembedahan ACL sebanyak 68,2% terjadi pada 

laki-laki dan 31,8% pada wanita. Selama periode penelitian jumlah penderita 

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Kejadian 

pembedahan ACL meningkat 43% dalam periode ini. (Zbrojkiewicz, 

Vertullo, & Grayson, 2018). Sedangkan di Indonesia sendiri khususnya di 

Jakarta pada tahun 2009 terdapat setidaknya 85 kasus cidera, tahun 2010 

terdapat 146 dan pada tahun 2011 terdapat 353 kasus. Berdasarkan hal 

tersebut jelas bahwa terjadi peningkatan cidera pada setiap tahunnya. Jenis 

cidera yang terjadi paling sedikit ialah cidera pada kulit yaitu 7,9% dan kasus 

cidera yang terbanyak adalah terjadi pada ligamen  yaitu sebanyak 41,11% 

(Fajari, Amanati, & Novalanda, 2018). 
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       Pada kasus ACL yang menjadi problem fisioterapi antara lain adalah 

adanya rasa nyeri yang menyebabkan pasien untuk enggan menggerakkan 

lututnya. Karena hal tersebut maka linggup gerak sendi lutut akan mengalami 

keterbatasan pergerakan dan menyebabkan otot-otot penggerak lutut fleksor 

dan ekstensor akan mengalami kelemahan. Selain itu masalah lainnya yaitu 

pasien akan mengalami kesulitan dalam aktivitas jongkok ke berdiri dan 

kesulitan saat jalan dalam jarak yang cukup jauh.  

       Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai penanganan yang diperlukan dalam mengurangi nyeri 

dan meningkatkan kekuatan otot pada cidera ACL. Modalitas yang digunakan 

dalam megurangi nyeri salah satunya dengan menggunakan infrared dan 

untuk meningkatkan kekuatan otot yaitu dengan strengthening exercise.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas maka dapat ditentukan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh penatalaksanaan fisioterapi dengan sinar infrared 

terhadap rupture Anterior Cruciate Ligamen knee dextra dalam 

mengurangi nyeri? 

2. Apakah ada pengaruh penatalaksanaan fisioterapi dengan strengthtening 

exercise dalam meningkatkan kekuatan otot m. quadriceps dan m. 

hamstring yang mengalami kelemahan pada keluhan rupture Anterior 

Cruciate Ligamen knee dextra? 
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C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan umum 

Untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam 

mempelajari, menganalisis, mengidentifikasi masalah-masalah serta 

mengambil suatu kesimpulan dari kondisi rupture Anterior Cruciate 

Ligamen knee dextra. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui intervensi fisioterapi yang digunakan dalam menangani 

rupture Anterior Cruciate Ligamen Mengetahui manfaat infrared 

dapat mengurangi nyeri terhadap rupture Anterior Cruciate 

Ligamen. 

b. Mengetahui manfaat strengthening exercise dapat meningkatkan 

kekuatan otot terhadap rupture Anterior Cruciate Ligamen. 

D. Manfaat  

Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah antara lain adalah : 

1. Bagi fisioterapi 

Dapat mengetahui secara mendalam mengenai kondisi rupture Anterior 

Cruciate Ligamen serta penatalaksaan terapi yang sesuai dengan kondisi 

tersebut. 
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2. Bagi pembaca 

Dapat memberikan informasi kepada pasien, keluarga maupun masyrakat 

luas mengenai gambaran kondisi rupture Anterior Cruciate Ligamen 

dalam segi ruang lingkup fisioterapi. 

3. Bagi penulis 

Membantu penulis agar bisa menyusun hasil penelitian dari pemikiran 

yang telah dilakukan dan memperluas wawasan penulis serta dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan ide-ide 

baru mengenai penangan fisioterapi. 

4. Bagi rumah sakit 

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi rumah sakit agar lebih 

optimal dalam memberikan intervensi atau penanganan fisioterapi kepada 

pasien. 

  


