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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.!Latar Belakang  

 Cedera pergelangan kaki adalah salah satu cedera yang paling sering 

terjadi pada saat melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Sebuah studi yang 

dilakukan di Australia pada tahun 2012 oleh Hiller dkk. menunjukkan bahwa 20% 

warga Australia menderita gangguan sendi pergelangan kaki, dan individu-

individu ini terpaksa membatasi atau mengganti aktivitas fisik yang mereka 

gemari karena gangguan ini.1  

Salah satu jenis cedera pada pergelangan kaki yang sering terjadi adalah 

ankle sprain. Jenis ankle sprain yang paling sering terjadi adalah lateral ankle 

sprain.2 Dalam sebuah studi epidemiologi cedera olahraga pada kaki dan 

pergelangan kaki oleh Luciano dkk. pada tahun 2012 di Brazil, dikemukakan 

bahwa dari 131 pasien yang mengalami cedera olahraga, cedera ankle sprain  

adalah cedera dengan insiden tertinggi (49%) dari antara cedera olahraga lainnya 

seperti fraktur, kontusi, fasciitis, cedera tendon, dislokasi dan bursitis. Ditemukan 

bahwa lateral ankle sprain mencakup 89% dari seluruh kasus ankle sprain.3 

Sedangkan dalam pengamatan di masyarakat, sebuah studi prospektif yang 

dilakukan oleh Hølmer dkk. pada 766 pasien unit gawat darurat rumah sakit 

Hillerød County pada tahun 1994 di Denmark selama satu tahun menunjukkan 

bahwa insiden cedera sprain pada pergelangan kaki terjadi dengan insiden 7 dari 

1000 orang setiap tahunnya, dan 61% dari semuanya adalah lateral ankle sprain.4  

 Cedera lateral ataupun medial ankle sprain memiliki kecenderungan 

untuk kambuh. Sebuah studi pada 40 pemain basket dengan ankle sprain di 

Australia pada tahun 2001 oleh McKay dkk. menunjukkan bahwa seseorang yang 

sudah pernah menderita ankle sprain sebelumnya menjadi 5 kali lipat lebih 

berisiko terkena cedera tersebut dibandingkan seseorang yang belum pernah 

menderita cedera ankle sprain sebelumnya.5 
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Cedera ulang ankle sprain, jenis lateral maupun medial, dapat dicegah. 

Hal ini dapat dicapai melalui rehabilitasi medik atau fisioterapi.7 Salah satu fungsi 

yang mengalami penurunan pada cedera ankle sprain adalah keseimbangan.12 

Keseimbangan tubuh biasa dibagi menjadi keseimbangan statis dan keseimbangan 

dinamis. Keseimbangan dinamis memerlukan seorang individu untuk dapat 

mempertahankan pusat tumpuannya pada keadaan bergerak yang tentu lebih 

menyerupai aktivitas sehari-hari.13 Keseimbangan dinamis sering diukur 

menggunakan star excursion balance test untuk memperkirakan risiko cedera 

ulang.37 

Berbagai bukti akan manfaat dari rehabilitasi medik pada peningkatan 

keseimbangan dinamis sudah diteliti. Salah satunya adalah sebuah penelitian oleh 

Mary S. Cain dkk. pada tahun 2015 yang melakukan randomized control trial 

pada 22 subjek dengan instabilitas sendi pergelangan kaki kronis atau chronic 

ankle instability. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa subjek-subjek yang 

mengikuti rehabilitasi medik mengalami peningkatan keseimbangan sendi 

pergelangan kaki yang signifikan, sedangkan subjek-subjek yang tidak mengikuti 

rehabilitasi medik tidak mengalami peningkatan keseimbangan dinamis.8 

Pemberian saran pada pasien untuk mengikuti rehabilitasi medik sudah 

menjadi salah satu poin rekomendasi pada pernyataan konsensus oleh 

International Ankle Consortium di tahun 2016 untuk mencegah cedera ulang.6 

Meta-analisis pada tahun 2017 oleh Ishanka Weerasekara dkk. juga menunjukkan 

bahwa mobilisasi sendi, yang adalah bagian dari program rehabilitasi medik, 

dapat meningkatkan keseimbangan dinamis dan juga range of motion dorsifleksi 

dari sendi pergelangan kaki yang cedera tersebut.16 

Meski begitu, pada kenyataannya rehabilitasi medik masih dianggap 

kurang penting. Menurut sebuah penelitian di Australia pada tahun 2001 oleh 

McKay dkk., diperkirakan bawa sekitar 55% dari 40 individu yang terkena cedera 

ankle sprain tidak akan mencari perawatan dari tenaga medis.9 Ditambah lagi, 

menurut Sluijs dkk. pada artikel Jack dkk. pada tahun 2010, penelitian pada 300 

pekerja fisioterapi di Belanda menunjukkan bahwa tingkat tidak patuh pasien 

terhadap program rehabilitasi medik mencapai 70%.10  
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Meskipun banyak penelitian telah menunjukkan manfaat rehabilitasi 

medik dalam pemulihan dan pencegahan cedera ulang ankle sprain, manfaat dari 

program tersebut masih dipertanyakan karena ada beberapa penelitian yang 

membuktikan bahwa rehabilitasi medik kurang atau bahkan tidak berdampak pada 

pemulihan ankle sprain. Sebuah penelitian oleh Brison dkk. di Kanada pada tahun 

2016 melakukan follow-up pada 503 penderita ankle sprain. Hasil membuktikan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemulihan dari subjek yang 

mengikuti rehabilitasi medik dan yang tidak saat dinilai dengan foot and ankle 

outcome score (p-value = 0,710).11 Ditambah lagi, pada “Clinical Practice 

Guidelines” yang diterbitkan oleh Journal of Orthopaedic and Sports Physical 

Therapy pada tahun 2013 sempat mencapai konklusi bahwa bukti akan manfaat 

dari latihan keseimbangan dan latihan beban pada rehabilitasi medik masih kurang 

dan masuk dalam kategori C (bukti lemah).46 

Karena hasil penelitian tentang pengaruh rehabilitasi medik terhadap 

pemulihan lateral ankle sprain masih bervariasi, peneliti merasa bahwa 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh rehabilitasi medik pada 

dalam mencegah cedera ulang melalui pengukuran keseimbangan dinamis pada 

lateral ankle sprain.  

 

1.2.!Perumusan masalah 

 Berbagai penelitian membuktikan bahwa rehabilitasi medik berdampak 

pada pencegahan cedera ulang dan penyembuhan secara keseluruhan, tetapi ada 

juga yang menunjukkan minimnya, atau bahkan tidak adanya efek dari rehabilitasi 

medik.  

 

1.3.!Pertanyaan Penelitian 

 Apakah rehabilitasi medik pada lateral ankle sprain dapat meningkatkan 

keseimbangan dinamis pada sendi pergelangan kaki? 
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1.4.!Tujuan Penelitian 

1.4.1.! Tujuan Umum: 

 Mengetahui apakah rehabilitasi medik pada pasien dengan cedera lateral 

ankle sprain dapat meningkatkan keseimbangan dinamis. 

 

1.4.2.! Tujuan Khusus: 

1.4.2.1.! Mengetahui apakah program rehabilitasi yang mencakup hanya 3 sesi 

rehabilitasi medik dalam jangka waktu 3 minggu sudah cukup untuk 

mengembalikan keseimbangan dinamis yang terganggu.  

1.4.2.2.! Mengetahui apakah subjek yang tidak menjalani program rehabilitasi 

medik juga mengalami pengembalian keseimbangan dinamis. 

1.4.2.3.! Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pemulihan keseimbangan 

dinamis pada lateral ankle sprain. 

 

1.5.!Manfaat Penelitian 

1.5.1.! Manfaat Akademik: 

 Memberi pengetahuan akan manfaat rehabilitasi medik dalam 

meningkatkan keseimbangan dinamis pada lateral ankle sprain. 

1.5.2.! Manfaat Praktis: 

 Memberikan informasi agar pasien yang terkena lateral ankle sprain dapat 

diedukasi dengan bukti akan manfaat dari rehabilitasi medik agar mengikuti 

rehabilitasi medik secara teratur. 

 

  




