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KATA PENGANTAR 

 
  

Olahraga baik yang bersifat olahraga prestasi maupun rekreasi merupakan 

aktivitas yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Walaupun 

demikian olahraga pun dapat menjadi pisau bermata dua. Olahraga yang dilakukan tanpa 

mengindahkan kaidah-kaidah kesehatan dapat menimbulkan dampak yang merugikan 

bagi tubuh yang antaralain berupa cedera olahraga. Cedera olahraga yang terjadi pada 

atlet selain mengganggu kesehatan juga dapat mengurangi kesempatan atlet tersebut 

untuk berprestasi secara maksimal sehingga cedera yang terjadi harus ditangani secara 

maksimal. 

Penggunaan teknik fisioterapi merupakan bagian dari manajemen penanganan 

cedera olahraga. Beberapa teknik fisioterapi seperti penggunaan terapi dingin, terapi 

panas maupun manual therapy berupa massage sudah banyak dikenal dan dipergunakan 

untuk mengatasi cedera olahraga. Walaupun demikian beberapa teknik lain seperti 

ultrasound therapy dan electrotherapy masih belum banyak dikenal luas.  

Buku ini mengulas dasar-dasar penggunaan teknik fisioterapi secara umum 

maupun yang dalam kaitannya  dengan penatalaksanaan cedera olahraga. Selain 

mengulas secara garis besar prinsip penggunaan teknik fisioterapi pada cedera olahraga, 

buku ini juga mengulas secara lebih rinci pengertian dan ruang lingkup, efek fisiologis, 

indikasi, kontraindikasi, resiko serta bentuk-bentuk penggunaan berbagai jenis modalitas 

fisioterapi. Pada akhirnya penulis berharap agar buku ini dapat dimanfaatkan semua 

pihak untuk lebih mengenal secara komprehensif ruang lingkup fisioterapi beserta dasar 

penggunaannya dalam mengatasi cedera olahraga. 

 

 

        Yogyakarta, 2010 

                                                                                                 Penulis 
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BAB I.  DASAR DASAR FISIOTERAPI DAN PATOFISIOLOGI CEDERA 

OLAHRAGA 

 

Sejarah Fisioterapi 

Praktek fisioterapi atau terapi fisik sudah dimulai sejak abad 2500 SM di China 

berupa akupuntur dan berbagai teknik manual therapy. Penggunaan fisioterapi juga  

sudah tercatat dalam "Ayurveda" yang merupakan suatu sistem kedokteran paling tua dan 

sampai sekarang masih dipraktekkan dan diakui oleh India sebagai bagian dari sistem 

kesehatan negara. Pada kedokteran barat, tercatat pada tahun 460 SM, Hippocrates sudah 

menggambarkan massage dan hydrotherapy sebagai alternatif penyembuhan berbagai 

penyakit.  Pada era modern, fisioterapi mulai banyak dikembangkan pada tahun 1896 di 

London yang pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan mobilitas penderita yang 

dirawat inap di rumah sakit untuk menjaga kekuatan dan fungsi otot.  Ilmu fisioterapi 

kemudian berkembang pesat dan mulai dilakukan standardisasi layanan dan profesi 

fisioterapi yang terutama didasarkan pada ilmu kedokteran modern. Pada tahun 1920 

mulai dibentuk perkumpulan ahli fisioterapi di Inggris yang kemudian diikuti oleh 

berbagai negara lain. Perkembangan ilmu dan layanan fisioterapi juga dipengaruhi oleh 

perang dunia I dan II dimana pada saat tersebut dan paska perang terdapat peningkatan 

kebutuhan perawatan dan rehabilitasi korban perang.  

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Fisioterapi 

Fisioterapi merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang berupa intervensi fisik 

non-farmakologis dengan tujuan utama kuratif dan rehabilitatif gangguan kesehatan. 

Fisioterapi atau Terapi Fisik secara bahasa merupakan teknik pengobatan dengan 

modalitas fisik (fisika). Beberapa  modalitas  fisik yang terdapat di pergunakan antara 

lain : listrik, suara, panas, dingin, magnet, tenaga gerak dan air. Modalitas fisik inilah 

yang kemudian menjadi dasar aplikasi fisioterapi. Sebagai contoh, suhu dapat 

dimodifikasi menjadi suhu dingin (coldtherapy) dan suhu panas (thermotherapy) yang 

digunakan pada keadaan yang sesuai dengan indikasi terapi tersebut. Secara lengkap 
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struktur dasar modalitas fisika dalam fisioterapi beserta aplikasinya dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Modalitas Fisika dalam Kaitannya dengan Aplikasi Fisioterapi 

 

Aplikasi fisioterapi dewasa ini terus menerus mengalami perkembangan baik dari 

sisis prosedur pelaksanaan maupun alat-alat pendukung. Aplikasi Fisioterapi juga 

semakin cenderung mengkombinasikan modalitas-modalitas fisika yang ada. Sebagai 

contoh, hydrotherapy dilakukan dengan modifikasi suhu dingin (coldtherapy) dan panas 

(thermotherapy). Alat pendukung electrotherapy juga sangat berkembang menjadi alat 

pendukung yang canggih yang dipergunakan pada level pusat pelayanan kesehatan 

maupun penemuan alat alat yang dapat  dipergunakan secara mandiri oleh penderita, 

misalnya penggunaan alat TENS (transcutaneous electro nerve stimulation).  Pada 

cabang fisioterapi non-alat, manual therapy dan exercise therapy merupakan cabang 

fisioterapi yang paling berkembang di dunia olahraga. Manual therapy berkembang 

untuk melayani kebutuhan pengatasan cedera olahraga maupun cedera non-olahraga pada 

komunitas atlet dan non-atlet sedangkan exercise therapy berkembang mengikuti 

kemajuan teknik kedokteran preventif-rehabilitatif.   
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Patofisiologi dan Diagnosis Cedera Olahraga 

Cedera  olahraga  adalah cedera pada sistem integumen, otot dan rangka tubuh 

yang  disebabkan oleh kegiatan olah raga. Seorang pelatih dan atlet perlu memiliki 

pengetahuan tentang jenis cedera, penyebab cedera, pencegahan cedera dan prinsip 

penanganan cedera agar dapat melakukan penanganan awal dan proses pengawasan 

cedera olahraga.  

Secara umum patofisiologi terjadinya cedera berawal dari ketika sel mengalami 

kerusakan, sel akan mengeluarkan mediator kimia yang merangsang terjadinya 

peradangan.  Mediator tadi antara lain berupa histamin, bradikinin, prostaglandin dan 

leukotrien. Mediator kimiawi tersebut dapat menimbulkan vasodilatasi pembuluh darah 

serta penarikan populasi sel sel kekebalan pada lokasi cedera. Secara fisiologis respon 

tubuh tersebut dikenal sebagai proses peradangan. Proses peradangan ini kemudian 

berangsur-angsur akan menurun sejalan dengan terjadinya regenerasi proses kerusakan 

sel atau jaringan tersebut. 

 Diagnosis cedera ditegakkan berdasarkan gejala, keterangan dari penderita 

mengenai aktivitas yang dilakukannya dan hasil pemeriksaan fisik. 

a. Gejala Cedera Olahraga 

              Tanda akut cedera olahraga yang umumnya terjadi adalah tanda respon 

peradangan tubuh berupa tumor (pembengkakaan), kalor (peningkatan suhu), rubor 

(warna merah), dolor (nyeri) dan functio leissa (penurunan fungsi).  Nyeri pertama kali 

muncul sesaat ketika serat-serat otot atau tendon mulai mengalami kerusakan yang 

kemudian terjadi iritasi syaraf. Apabila tanda peradangan awal cukup hebat, biasanya 

rasa nyeri masih dirasakan sampai beberapa hari setelah onset cedera. Kelemahan fungsi 

berupa penurunan kekuatan dan keterbatasan jangkauan gerak juga sering dijumpai. 

b. Pemeriksaan diagnostik  

Pemeriksaan diagnostik dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh 

dari anamnesis (wawancara dengan penderita) serta pemeriksaan fisik. Pemeriksaan 

diagnostik yang dilakukan dapat berupa CT scan MRI, artroskopi, elektromyografi dan 

foto rontgen. 
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Penanganan cedera tergantung pada  jenis cedera dan tahap peradangan yang 

terjadi.  Ketepatan diagnosis jenis cedera beserta tahap proses peradangan yang terjadi 

(akut, sub akut maupun kronis) merupakan hal yang sangat berpengaruh pada 

keberhasilan terapi. 

Penggunaan Teknik Fisioterapi 

Secara garis besar, teknik fisioterapi banyak dipergunakan untuk mengatasi 

cedera. Selain untuk mengatasi cedera, pada anak-anak teknik fisioterapi banyak 

dipergunakan untuk mengatasi  cerebral palsy, muscular dystrophy, spina bifida, 

poliomyletis dan kelainan struktural lainnya.   Gangguan kesehatan pada orang dewasa 

yang sering memerlukan intervensi fisioterapi meliputi gangguan neurologis paska 

stroke, gangguan persendian yang dikarenakan cedera maupun gangguan imunitas. 

Beberapa kondisi lain yang sering memerlukan intervensi fisioterapi meliputi nyeri 

punggung, gangguan otot (strain),  gangguan ligamen (sprain) dan asma.  

Tujuan terapi pada fisioterapi sangat bervariasi tergantung oleh jenis cedera 

ataupun gangguan fisik yang dialami. Pada kasus cedera, fisioterapi dilakukan untuk 

meningkatkan kekuatan otot, mempercepat proses penyembuhan, mengurangi rasa nyeri 

serta mengembalikan mobilitas dan ketahanan kerja otot paska cedera. Fisioterapi pada 

gangguan fisik seperti stroke, asma, cerebral palsy dan sebagainya bertujuan untuk 

meminimalisir tingkat kesakitan (morbiditas) dengan jalan memperbaiki respon tubuh 

terhadap penyebab gangguan tersebut dengan mempergunakan berbagai teknik intervensi 

fisioterapi.  

Alur Kerja  Intervensi Fisioterapi 

Idealnya, sebelum memulai program fisioterapi, keadaan klinis penderita harus 

dinilai terlebih dahulu oleh dokter dengan berbagai pemeriksaan penunjang. Dokter 

kemudian menegakkan diagnosis serta menentukan tujuan fisioterapi kemudian merujuk 

penderita kepada ahli fisioterapi untuk menerima intervensi fisioterapi sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Ahli fisioterapi kemudian akan menilai ulang diagnosis dan 

bila memungkinkan memeriksa kembali riwayat medis (rekam medis) terutama yang 

menggambarkan perjalanan penyakit serta riwayat pengobatan. Pada kasus gangguan 



 

 

5 

 

neuro-musculoskeletal, ahli fisioterapi kemudian harus mengukur kekuatan, fleksibilitas, 

kapasitas gerak sendi, ketahanan fisik dan postur. Pada tahap selanjutnya, ahli fisioterapi 

memilih teknik yang sesuai dengan tujuan terapi, indikasi dan hasil pemeriksaan fisik 

yang ditemukan pada penderita. Teknik fisioterapi yang dipergunakan biasanya meliputi 

gabungan beberapa teknik yang dianggap dapat menimbulkan kemanfaatan yang sebesar-

besarnya bagi penderita. Secara umum, exercise therapy merupakan teknik yang paling 

sering dipergunakan diikuti dengan manual therapy, sedangkan thermotherapy, 

cryotherapy, hydrotherapy, ultrasound therapy dan electrotherapy dipergunakan sebagai 

terapi tambahan. 

Keterangan yang harus diperoleh pada saat anamnesis keluhan antara lain meliputi : 

• Deskripsi nyeri 

• Tempat terjadinya nyeri 

• Durasi atau waktu terjadinya nyeri 

• Riwayat nyeri 

• Sifat nyeri 

• Apakah gerakan mempengaruhi rasa sakit 

• Apakah gerakan mengalami hambatan 

Pada pemeriksaan fisik, seorang ahli fisioterapi harus menguji jangkauan gerak, 

kekuatan, dan fleksibilitas otot. Keseimbangan, postur dan ketahanan fisik juga dapat 

diperiksa dengan berbagai metode. Pemeriksaan fisik juga mengamati kelainan atau 

keterbatasan mobilitas. Selain pemeriksaan fisik, pada beberapa kasus, ahli fisioterapi 

memerlukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan rontgen, goniometer dan 

sebagainya. Setelah pemeriksaan fisik dilakukan, ahli fisioterapi kemudian meringkas 

diagnosis, rencana, tujuan serta metode fisioterapi, melaksanakan terapi dan 

mengevaluasi hasil terapi. Hasil evaluasi dapat dipergunakan sebagai indikasi 

menghentikan terapi apabila target terapi sudah dicapai.  Apabila target terapi belum 

tercapai dilakukan penyusunan rencana ulang terapi, dan seterusnya.  
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Gambar 2. Alur Kerja Penanganan Fisioterapi 

Prinsip Fisioterapi Penanganan Cedera Olahraga 

 Dalam penanganan cedera, diagnosis kerusakan struktur serta proses cedera perlu 

ditegakkan terlebih dahulu. Berdasarkan gejala dan pemeriksaan fisik perlu ditetapkan 

tahapan keluhan apakah termasuk keluhan akut, sub kronis maupun kronis. 

 Pada prinsipnya, penanganan cedera akut harus dilaksanakan untuk mengurangi 

kerusakan lanjutan serta mengurangi keluhan keluhan akibat respon peradangan tubuh. 

Beberapa prinsip dasar intervensi fisioterapi pada cedera olahraga adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada tahap sangat awal cedera dimana belum terjadi tahap peradangan, dapat 

dilakukan reposisi apabila terjadi dislokasi.  

2. Pada tahap peradangan dilakukan upaya upaya untuk menekan respon peradangan 

yang berlebihan melalui proses RICE (rest, ice, cold and elevation). Proses 

fisioterapi yang ideal dalam hal ini adalah hydrotherapy, maupun cold therapy.  

3. Pada tahap sub-kronis dimana respon peradangan sudah menurun, dapat 

dilakukan heat therapy dan manual therapy untuk mempercepat proses regenerasi 

tubuh akibat cedera 

4. Pada tahap kronis, heat therapy dapat dikombinasi dengan cold therapy dalam 

paket contrast therapy. Pada keadaan ini manual therapy dapat dilanjutkan dan 

mulai dikombinasikan dengan exercise therapy. Tujuan dari fase ini selain untuk 

mempercepat proses regenerasi adalah untuk memulihkan kembali fungsi tubuh 
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seperti pemulihan range of movement persendian maupun memulihkan kekuatan 

otot yang berkurang akibat cedera dan proses imobilisasi. 

 

Teknik Fisioterapi 

Beberapa teknik fisioterapi yang sering dipergunakan meliputi :  

A. Exercise therapy (Terapi latihan).  

Teknik fisioterapi ini merupakan teknik fisioterapi yang paling sering 

dipergunakan terutama pada keadaan kronis. Pada penggunaannya, jenis, frekuensi, 

intensitas dan durasi latihan ditentukan berdasarkan pemeriksaan fisik. Jenis latihan yang 

dapat dilakukan berupa latihan isometric, isotonic, aerobik maupun latihan akuatik. Jenis-

jenis latihan ini biasanya bertujuan untuk memperbaiki jangkauan gerak, meningkatkan 

kekuatan, koordinasi, ketahanan, keseimbangan dan postur. Latihan dapat dilakukan 

secara aktif dimana penderita mengontrol sendiri gerakannya tanpa bantuan orang lain 

ataupun pasif dimana gerakan dilakukan berdasarkan bantuan dari ahli fisioterapi. Terapi 

latihan dapat dilakukan pada fase rehabilitasi berbagai jenis kelainan seperti stroke, 

penggantian sendi maupun penuaan. 

 

B. Manipulation/ Manual therapy.  

Berbagai teknik terapi manipulasi dapat dilakukan untuk menghasilkan gerakan 

pasif. Teknik ini meliputi terapi gerak dan massage (pijat). Dewasa ini teknik massage 

yang paling sering dipergunakan adalah teknik Sweden, walaupun demikian, berbagai 

jenis lain juga mulai sering dipergunakan meliputi  neuro-developmental treatment untuk 

mengatasi gangguan neuromuskular serta akupressure. Manipulation therapy terutama 

ditujukan untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan fleksibilitas sendi.  

 

C. Thermotherapy (Heat therapy / Terapi Panas).  

Thermotherapy merupakan terapi dengan menggunakan suhu panas biasanya 

dipergunakan dengan kombinasi dengan modalitas fisioterapi yang lain seperti exercise 

dan manual therapy. Udara lembab yang hangat dapat dipergunakan untuk mengurangi 
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kekakuan dan nyeri otot.  Heat therapy dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai 

cara, antara lain dengan menggunakan kantung panas (hot packs), handuk hangat, botol 

air panas, alat ultrasound, alat infra-red dan bak parafin cair. Terapi ini juga dapat 

dikombinasikan dengan hydrotherapy karena air yang hangat dapat mengendurkan otot, 

sendi serta meningkatkan jangkauan sendi.  

  

D. Coldtherapy  (Terapi Dingin).  

Aplikasi dingin pada area radang dapat mengurangi kepekaan syaraf yang pada 

gilirannya akan mengurangi rasa nyeri. Metode ini paling sering dipergunakan pada 

keadaan akut sebagai bagian dari sistem RICE (Rest-Ice-Compression-Elevation). 

Metode ini dapat dilakukan dengan mempergunakan es atau sprai vapocoolant. 

 

E. Electrotherapy  

Electrotherapy merupakan terapi dengan mempergunakan impuls listrik untuk 

menstimulasi saraf motorik ataupun untuk memblok saraf sensorik. Salah satu jenis 

electrotherapy yang sering dipergunakan untuk pengobatan adalah transcutaneous 

electro nerve stimulation (TENS). TENS mempergunakan listrik bertegangan rendah 

yang disuplai dari suatu alat portable bersumber daya baterai. Dua elektroda pada alat ini 

dihubungkan pada bagian yang nyeri sehingga bagian tersebut teraliri impuls listrik yang 

akan menjalar pada serabut saraf untuk mengurangi kepekaan terhadap rangsang nyeri. 

Alat ini sering dipergunakan untuk mengatasi nyeri pada tendonitis dan bursitis. Selain 

TENS, shortwave diathermy sering juga dipergunakan dalam praktek fisioterapi. Alat ini 

mempergunakan arus listrik frekuensi tinggi untuk meningkatkan suhu pada kulit. 

Bagian-bagian tubuh yang besar seperti punggung dan pinggang dapat diterapi dengan 

shortwave diathermy karena penetrasi suhu dapat  lebih dalam daripada mempergunakan 

metode terapi panas non-electric 

 

F. Iontophoresis dan Phonophoresis 

Ionthoporesis merupakan usaha memasukkan obat dalam jaringan dengan 

mempergunakan bantuan arus listrik sedangkan phonophoresis merupakan usaha 
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memasukkan obat dalam jaringan dengan mempergunakan bantuan ultrasound. Metode 

ini sering digunakan untuk menangani nyeri leher, nyeri punggung dan radang sendi. 

 

G. Traksi 

Traksi merupakan  prosedur koreksi neuro-muskulo-skeletal seperti patah tulang, 

dislokasi dan kekakuan otot dengan mempergunakan alat yang berfngsi sebagai penarik.  

Terapi ini juga sering mempergunakan beban. 

Jenis Layanan Fisioterapi 

 Secara garis besar, layanan fisioterapi meliputi layanan fisioterapi 

musculoskeletal, kardiopulmoner dan integumentum. Pada buku ini layanan fisioterapi 

terutama ditujukan pada terapi gangguan musculoskeletal. 

 

A.  Fisioterapi Musculoskeletal (Orthopaedic)  

Fisioterapi musculoskeletal (orthopaedic) bertujuan untuk mendiagnosis dan 

menangani gangguan musculoskeletal. Beberapa modalitas yang dipergunakan meliputi 

exercise therapy (latihan kekuatan, kontrol,fleksibilitas dan ketahanan, manual therapy, 

soft tissue massage, cryotherapy, heattherapy, iontophoresis, phonophoresiss dan 

electrotherapy. Gangguan musculoskeletal yang dapat terjadi pada anak secara kongenital 

(yang terjadi pada proses kelahiran) yang dapat ditangani dengan fisioterapi antara lain  

keterlambatan perkembangan, cerebral palsy, distrofi otot, skoliosis, nyeri dan 

kelemahan otot tungkai. 

Cedera neuro-musculoskeletal akut sering ditandai dengan  tanda-tanda kardinal 

radang seperti kemerahan (rubor), panas (kalor), benjolan (tumor), nyeri (dolor), dan 

penurunan fungsi (function leissa). Dua kondisi terakhir berupa nyeri dan penurunan 

fungsi ini dan sering menjadi penyebab utama seseorang mencari pertolongan medis. 

Nyeri merupakan pengalaman sensoris yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan 

kerusakan fisiologis jaringan. Walaupun demikian nyeri dapat pula dicetuskan oleh 

pengalaman psikologis yang tidak menyenangkan.  Fisioterapi terutama ditujukan untuk 

mengatasi nyeri yang disebabkan oleh gangguan fisiologis.  Aspek fisiologis yang sering 

menyertai nyeri adalah kerusakan jaringan, pengurangan jangkauan gerak (range of 
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motions), radang (inflamasi), anoxia/iskemia (gangguan aliran darah) serta 

pembengkakan (edema).  

Jangkauan gerak (range of motion /ROM) merupakan istilah yang dipergunakan 

untuk menggambarkan jarak dan arah gerak suatu area persendian dalam tubuh. 

Penurunan ROM dapat diakibatkan oleh cedera maupun dapat pula disebabkan oleh 

proses penuaan. Ketika gangguan persendian sampai pada tahap kronis (misalnya pada 

nyeri punggung bawah), pengurangan ROM secara alamiah dilakukan oleh tubuh untuk 

mengurangi rasa nyeri, menghindari kerusakan lebih lanjut, menjaga agar jaringan yang 

sedang diupayakan penyembuhannya tersebut tidak mengalami tekanan fisik yang berat  

yang dimaksudkan untuk mempercepat proses penyembuhan. Walaupun demikian 

apabila pengurangan ROM ini berlangsung dalan jangka waktu  yang lama sedangkan 

proses penyembuhan tidak terjadi secara sempurna, dapat terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti terjadinya kelainan gerak yang permanen. Oleh karenanya pada 

kondisi kronis seperti ini fisioterapi sebaiknya ditujukan agar  meminimalkan kelainan 

gerak, memperbaiki ROM, mempercepat dan membantu proses penyembuhan, 

meningkatkan kekuatan dan kontrol otot,  memperbaiki postur dan keseimbangan, 

meningkatkan kemampuan untuk aktivitas sehari-hari maupun aktivitas kerja 

(occupational therapy) serta memberikan penyuluhan kepada penderita maupun 

keluarganya tentang kondisi gangguan serta manfaat fisioterapi.  

Pada kasus sakit yang kronis, gerakan tidak normal yang terjadi dalam jangka waktu 

yang lama akan ikut menyebabkan terjadinya nyeri. Sebagai contoh: gerakan berulang 

dapat menyebabkan turunnya flexibilitas, kekakuan sendi dan atrophy otot. Terapi fisik 

dapat memperbaiki gerakan dan mengajari penderita bagaimana cara menghindari 

kerusakan yang lebih parah.  Beberapa keadaan yang dapat diatasi dengan fisioterapi 

antara lain adalah : 

a. Nyeri punggung  

Nyeri punggung merupakan gangguan yang sering memerlukan 

penanganan fisioterapi. Penyebabnya antara lain: herniasi diskus, scatia, 

gangguan penurunan fungsi tulang. 
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Gambar 3. Hernia Diskus Intervertebralis 

 

b. Nyeri leher. 

Nyeri leher yang terjadi dapat berupa whisplash atau syaraf terjepit di 

tulang leher dapat menyebabkan nyeri leher. 

 

c. Nyeri lutut. 

Nyeri lutut yang terjadi antara lain berupa cedera pada anterior cruciate 

ligamen (ACL) yang merupakan cedera lutut pada olahraga yang paling sering 

terjadi. Cedera pada menisci (cartilage pads) juga sering terjadi. 

 

Gambar 4. Anterior cruciate ligamen 
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d. Radang Sendi (Arthritis) 

Radang sendi (arthritis) yang sering terjadi meliputi osteoarthritis dan 

rheumatoid arthritis. Kondisi ini sering terjadi di tangan, jari, lutut, dan pinggang.  

 
(a)                                                                             (b)    

Gambar 5. (a) Rhematoid Arthritis (b) Osteoarthritis 

e. Nyeri bahu. 

Nyeri bahu yang sering terjadi antara lain meliputi bahu membeku (frozen 

shoulder) adalah istilah yang digunakan untuk mengambarkan kaku sendi bahu 

yang berakibat berkurangnya keleluasaaan gerak dari bahu tersebut. Pada kasus 

yang umum terjadi, kondisi ini bisa berubah, meskipun penanganan sudah 

dilakukan untuk beberapa bulan. Cedera pada rotator cuff (otot yang menempel 

pada tulang lengan atas) dan shoulder impingement syndrome (gejala yang timbul 

yang berasal dari tekanan pada rotator cuff tendons) dan subacromial bursa 

(cairan yang mengisi kantong yang memisahkan tulang dari sendi bahu) juga 

sering terjadi. 
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Gambar 6. Frozen Shoulder (Adhesive Capsulitis) dan Shoulder Impengement 

f. Tendinitis (Radang tendon).  

Penyebab yang umum terjadi pada tendinitis adalah penggunaan yang 

berlebihan. Daerah yang sering mengalami bursitis adalah  tangan, siku, dan lutut.  

 

Gambar 7. Tendinitis pada Achiles 

 

g. Nyeri siku. 

Nyeri siku yang sering terjadi disebabkan oleh tendinitis. Bentuk nyeri 

siku dapat berupa sebagai tennis elbow (lateral epicondylitis) ketika terjadi cedera 

pada tendon bagian luar dan golfer elbow (medial epicondylitis) ketika terdapat 

cedera pada tendon bagian dalam. 

 

Gambar 8. Tennis Elbow dan Golfer Elbow (Lateral dan Medial Epicondylitis)  

 

h. Bursitis (Radang Bursa). 
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Bursa merupakan cairan antara tendon dan tulang yang memiliki fungsi 

sebagai pelapis untuk merngurangi gesekan antara jaringan yang ada di dalam 

tubuh. Terdapat 160 bursa di dalam tubuh, letaknya terdapat pada sekitar lengan, 

siku, punggung dan lutut. Biasanya bursitis terletak di lengan.  

 

Gambar 9. Bursitis pada Olecranon 

 

 

i. Complex regional pain syndrome  

Merupakan kondisi kronis yang bisa terjadi setelah cedera pada lengan 

atau kaki. Hal ini sering digambarkan sebagai sensasi seperti terbakar yang 

kadang melebihi rasa nyeri pada saat pertama kali timbul cedera. 

 

j. Myofascial pain syndrome (MPS).  

MPS merupakan sebuah kondisi kronis yang berefek pada fascia (jaringan 

penghubung yang melindungi otot), bisa berupa otot atau kumpulan otot. Hal ini 

bias disebabkan oleh adanya cedera atau tarikan yang berlebihan pada beberapa 

daerah di sekitar tubuh.  

 

k. Gangguan sendi temporomandibular (sendi rahang). 

Sendi temporomandibular menghubungkan rahang bawah dengan 

tengkorak. Sendi ini lebih banyak digunakan daripada sendi yang lainnya pada 

tubuh sehingga sering mengalami gangguan. 
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B. Fisioterapi Gangguan Kardiopulmoner 

Fisioterapi kardiopulmonary menangani masalah kardiopulmoner seperti asthma, 

pneumonia jenis Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), cystic fibrosis (CF) 

dan paska infark myocard.  Fisioterapi ini dapat dilakukan pada semua umur. Metode 

fisioterapi ini sangat baik untuk menangani gangguan fisiologis non-organ pada sistem 

kardiopulmoner. Berbagai jenis teknik ini pada rumah sakit sudah dimasukkan dalam 

standard pelayanan gangguan sistem kardiopulmoner 

 

 

C. Fisioterapi Gangguan Integumentum 

  Jenis fisioterapi ini ditujukan untuk mengatasi gangguan kulit dan organ-organ 

lain yang berhubungan. Intervensi terapi meliputi pembersihan luka serta  pencegahan 

parut. 

 

 

Manfaat dan Resiko Fisioterapi 

Beberapa manfaat fisioterapi meliputi: 

1. Penderita dapat mengerti aspek-aspek gangguan yang dialaminya secara lebih 

menyeluruh. 

2. Penderita dapat mempelajari dan mengikuti teknik fisioterapi yang dilakukan untuk 

kemudian secara mandiri dapat mengikutinya secara mandiri. 

3. Rasa nyeri dapat berkurang. 

4. Meningkatkan jangkauan gerak, kekuatan, kontrol, fleksibilitas serta ketahanan otot. 

5. Penderita dapat belajar untuk mencegah terjadinya cedera lanjut. 

 

Disamping banyak manfaat yang diperoleh terdapat beberapa resiko yang dapat terjadi 

dalam antara lain cedera pada saat latihan ataupun pada saat menerima  terapi thermal 

dan electrotherapy. Beberapa resiko yang dapat dialami antaralain berupa luka bakar 

pada thermotherapy atau frozen bite pada cryotherapy. 
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BAB  II.  TERAPI AIR (HYDROTHERAPY) 

Pengertian dan Ruang Lingkup Hydrotherapy 

Hydrotherapy adalah perawatan menggunakan air untuk tujuan kesehatan, misalnya 

menghilangkan nyeri atau untuk menyembuhkan luka. Kolam renang, whirlpools dan 

hubbard tank (tangki yang memungkinkan penderita untuk merendam seluruh tubuhnya 

di dalam air) adalah contoh beberapa alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan 

hydrotherapy. Keuntungan penggunaan hydrotherapy meliputi :  

1. Mengurangi nyeri dan kekakuan  

2. Menambah relaksasi otot.  

3. Menambah kebugaran pada saat melakukan olahraga dan aktifitas lainnya.  

4. Mempercepat penyembuhan 

Pada hydrotherapy terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebagai 

contoh adalah banyaknya fasilitas kesehatan holistik menyediakan layanan hydrotherapy, 

seperti damp body wraps dan facial douches. Teknik ini kadang dinyatakan sebagai 

pelengkap dan perawatan alternatif untuk semua jenis nyeri dari vena varikosa sampai 

migren, dan kadang tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang jelas. Colon 

hydrotherapy (juga dikenal sebagai high colonic, high enema atau colonic irrigation) 

dipasarkan sebagai media penyembuh untuk berbagai kondisi. Walaupun demikian 

organisasi seperti American Cancer Society memperingatkan bahwa colon hydrotherapy 

tidak didukung dengan bukti ilmu pengetahuan yang jelas dan dapat membahayakan 

kesehatan karena bisa menyebarkan infeksi.  

 

Efek Fisiologis Hydrotherapy 

Hydrotherapy biasanya digunakan pada penderita radang sendi untuk membantu 

melatih persendian. Tekanan dari air yang melawan gaya gravitasi memungkinkan 

penderita untuk melatih ototnya dengan beban yang lebih kecil terhadap sendi. Hal ini 

sangat penting mengingat latihan fisik diperlukan untuk membantu penderita 

memulihkan jangkauan gerak sendi, memperkuat sendi, tendon, ligamen dan otot. 

Bantuan tekanan dari air memungkinkan penderita berlatih dengan beban minimal pada 
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sendi tersebut sehingga mengurangi resiko kerusakan lebih lanjut. Hydrotherapy juga 

digunakan untuk mengurangi nyeri pada beberapa kasus. Air dapat dipanaskan atau 

didinginkan untuk meredakan nyeri akut atau kondisi kronis seperti nyeri punggung, 

nyeri leher, nyeri sendi, radang sendi, fibromyalgia atau kekakuan. Hydrotherapy juga 

membantu memelihara mobilitas dari sendi pada suatu penyakit yang membatasi 

keleluasaan dari gerak, seperti muscular dystrophy. 

Hydrotherapy dalam fisioterapi dapat berfungsi untuk mempercepat 

penyembuhkan luka. Perawatan dengan whirlpool membantu dalam debridement 

(mengangkat jaringan yang mati dan substansi lainnya). Walaupun hydrotherapy sangat 

bermanfaat untuk menangani beberapa kondisi, terdapat beberapa kondisi dan situasi 

dimana hydrotherapy tidak boleh dipergunakan, sebagai contoh pada penderita dengan 

luka terbuka sebaiknya tidak menggunakan kolam renang tapi menggunakan whirlpool 

therapy untuk mencegah timbulnya infeksi pada luka. 

Indikasi Hydrotherapy 

 Hydrotherapy diindikasikan pada berbagai keadaan seperti nyeri kepala, carpal 

tunnel syndrom dan sebagainya. Beberapa indikasi hydrotherapy terdapat pada  gambar 

10. 

 

 

Gambar 10. Indikasi Hydrotherapy 
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Jenis Aplikasi Hydrotherapy 

Terdapat beberapa tipe hydrotherapy, yang meliputi :  

a. Kolam renang 

   Kolam renang dapat dipergunakan untuk melakukan terapi pengurang  nyeri. Terapi 

kolam renang dapat berupa kegiatan renang ataupun tanpa renang. Terapi ini sangat 

bermanfaat bagi penderita karena tekanan dari air mengangkat tubuh dan mengurangi 

efek dari gravitasi. Hal ini menyebabkan penderita yang menderita nyeri dapat 

melakukan olahraga low–impact yang memiliki sedikit gesekan antara sendi. Tekanan 

dari air juga menyebabkan penderita untuk dapat memaksimalkan gerakan dengan lebih 

mudah. Pada saat yang bersamaan, air memberikan hambatan yang mampu membangun 

kekuatan dan ketahanan.  

 

b. Hubbard tank.  

Teknik ini memungkinkan penderita untuk merendam seluruh tubuhnya di dalam 

air dengan pengaturan suhu. Pemanasan dapat dipergunakan untuk meningkatkan suhu 

air, meringankan sakit seperti nyeri lengan, nyeri bahu, nyeri kaki, dan nyeri punggung. 

Pemanasan dapat menyebabkan membesarnya pembuluh darah sehingga menambah 

sirkulasi. Terapi di dalam hubbard tank berguna untuk memanaskan tubuh penderita, 

karena suhu dapat diatur dan cairan elektrolisa dapat ditambahkan ke dalam air.  

 

Gambar 11.  Hubbard tank 

c. Whirlpool.  

Bentuk terapi ini melibatkan panas, air bercampur larutan yang dapat 

memudahkan penyembuhan sprain, gangguan sumsum tulang belakang dan  
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pengelupasan dari jaringan otot yang telah mati, tidak berfungsi atau yang terkontaminasi. 

Pada whirpool air diputar sehingga menghasilkan gelembung. Gelembung-gelembung 

yang ada di whirlpools yang merupakan gabungan dari air hangat dan udara akan 

memijat tubuh dan membantu rilaksasi otot.  

 

Gambar 12. Whirpools  

d. Sitz bath.  

Sitz bath merepukan tanki yang dipergunakan untuk merendam sebagian tubuh 

tubuh, dan dapat terdiri dari beberapa kompartemen. Biasanya penggunaan dilakukan 

dengan jalan penderita duduk di sebuah tub dengan air menutupi pinggang. Sitz baths 

dapat dipergunakan untuk mengatasi kondisi seperti lumbar pain, pelvic pain, prostatitis 

atau testicular/scrotal pain. 

 

Gambar 13. Sitz bath 
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e. Sauna (mandi uap)  

     Sauna merupakan ruangan yang diisi oleh uap air hangat sehingga pada dasarnya 

merupakan gabungan dari hydrotherapy dan thermotherapy. Terapi ini dianjurkan untuk 

kondisi sakit yang tidak terlalu berat seperti strain punggung atau untuk menghilangkan 

stress. 

 

Resiko Hydrotherapy 

Hydrotherapy secara umum sangat aman bila dilakukan dibawah pengawasan atau 

tuntunan dari terapis, tetapi tetap pula memiliki beberapa resiko :  

• Resiko hydrotherapy di kolam.  

Pada beberapa kasus, penggunaan suhu yang tidak tepat pada 

hydrotherapy akan mengakibatkan efek yang tidak diinginkan terhadap tubuh. 

Penderita yang tidak bisa berenang perlu mengenakan jaket pelampung atau 

peralatan apung lainnya (atau mendapatkan pengawasan) untuk menghindari 

tenggelam. Terapi kolam tidak boleh dilakukan oleh penderita yang memiliki 

gangguan usus besar dan kandung kemih, luka terbuka atau memiliki sensitifitas 

terhadap cairan kimia tertentu. Sebagai tambahan, latihan yang dilakukan di 

dalam kolam tidak boleh menggunakan beban. Hal ini berarti bahwa penderita 

yang berlatih di dalam kolam bukan bertujuan untuk membangun masa tulang, 

yang sangat bermanfaat untuk melindungi dari kondisi seperti osteoporosis yang 

biasa terjadi pada wanita setelah menopause. 

• Resiko hydrotherapy pada hubbard tank, whirlpool dan sitz bath.  

Sebagaimana hydrotherapy pada kolam, suhu air yang  tidak tepat dapat 

mengakibatkan efek samping pada tubuh. Sebagai contoh, bila berendam terlalu 

lama di air panas dapat menaikkan tekanan darah. Sebagai tambahan, beberapa 

peneliti telah menemukan bahwa banyak whirlpools mengandung bakteria yang 

dapat mengakibatkan sakit seperti infeksi saluran kemih, infeksi kulit dan 

pneumonia. 

• Resiko hydrotherapy pada sauna dan steam bath.  
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Dapat membahayakan kesehatan untuk penderita tertentu, seperti 

penderita dengan gangguan jantung, gangguan sirkulasi dan saraf (misal karena 

diabetes), rheumatoid arthritis akut, infeksi akut atau penyakit menular seksual. 

 

Kesimpulan 

Hydrotherapy mengacu pada semua perawatan yang menggunakan air. Beberapa 

jenis hydrotherapy digunakan untuk menanggulangi nyeri.  Hydrotherapy yang dilakukan 

di dalam kolam atau tangki membolehkan penderita melakukan olahraga tanpa 

membebani sendi. Pada situasi lainnya, air hangat dapat meredakan nyeri, mengendorkan 

otot yang keras dan memperlancar sirkulasi darah. Hal ini dapat meredakan sakit seperti 

nyeri punggung, nyeri sendi, arthritis, fibromyalgia atau kekakuan yang mengikuti 

cedera sumsum tulang belakang. Hydrotherapy juga dapat digunakan untuk merawat 

luka. Hydrotherapy dapat dilakukan di dalam kolam renang, tangki whirlpools, shower, 

sauna, dan teknik lainnya. Sering juga menggunakan panas (thermotherapy), dingin 

(cryotherapy) atau keduanya. Meskipun hydrotherapy sangat bermanfaat untuk 

mengobati beberapa kelainan, terdapat kondisi yang tidak memungkinkan penggunaan 

teknik ini. Penderita harus selalu konsultasi dengan dokter sebelum memulai perawatan 

hydrotherapy. 
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BAB  III.  TERAPI DINGIN (COLDTHERAPY) 

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Cold Therapy 

Coldtherapy adalah pemanfaatan dingin untuk mengobati nyeri atau gangguan 

kesehatan lainnya. Istilah cryotherapy digunakan untuk penggunaan terapi dingin yang 

sangat ekstrim, biasanya mengunakan cairan nitrogen, untuk merusak jaringan. Beberapa 

jenis cryotherapy yang ada antaralain meliputi:  cryosurgery, cryoablation atau targeted 

cryoablation. Cryotherapy kadang dipakai untuk penanganan luka di kulit, seperti warts 

atau beberapa jenis kanker kulit. Terapi dingin dapat dipakai dengan beberapa cara, 

seperti penggunaan es, dan cold baths. Terapi ini dipakai pada saat respon peradangan 

masih sangat nyata (keadaan cedera akut) 

Efek Fisiologis Cold Therapy 

Pada terapi dingin, digunakan modalitas terapi yang dapat menyerap suhu 

jaringan sehingga terjadi penurunan suhu jaringan melewati mekanisme konduksi.  Efek 

pendinginan yang terjadi tergantung jenis aplikasi terapi dingin, lama terapi dan 

konduktivitas. Pada dasarnya agar terapi dapat efektif, lokal cedera harus dapat 

diturunkan suhunya dalam jangka waktu yang mencukupi.  

Inti dari terapi dingin adalah menyerap kalori area lokal cedera sehingga terjadi 

penurunan suhu. Berkait dengan hal ini, jenis terapi dengan terapi es basah lebih efektif 

menurunkan suhu dibandingkan es dalam kemasan mengingat pada kondisi ini lebih 

banyak kalori tubuh yang dipergunakan untuk mencairkan es. Semakin lama waktu terapi, 

penetrasi dingin semakin dalam. Pada umumnya terapi dingin pada suhu 3,5 °C selama 

10 menit dapat mempengaruhi suhu sampai dengan 4 cm dibawah kulit. Jaringan otot 

dengan kandungan air yang tinggi merupakan konduktor yang baik sedangkan jaringan 

lemak merupakan isolator suhu sehingga menghambat penetrasi dingin.  

Tabel 1. Efek Fisiologis dan Terapetis Terapi Dingin 

Efek Fisiologis Sistemik Efek Fisiologis Lokal Efek Terapetis 

Vasokontriksi 

Piloereksi 

Vasokontriksi lokal 

Desensitisasi akhiran saraf 

Relaksasi otot 

Menghambat 
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Menggigil bebas 

Penururunan refill kapiler 

Penurunan metabolisme sel 

pertumbuhan bakteri 

Mencegah pembengkakan 

Mengurangi nyeri 

Mengurangi perdarahan 

 

Terapi dingin dapat dipakai dalam beberapa bentuk, seperti penggunaan es dan 

cold baths. Aplikasi dingin dapat mengurangi suhu daerah yang sakit, membatasi aliran 

darah dan mencegah cairan masuk ke jaringan di sekitar luka. Hal ini akan mengurangi 

nyeri dan pembengkakan. Aplikasi dingin dapat mengurangi sensitivitas dari akhiran 

syaraf yang berakibat terjadinya peningkatan ambang batas rasa nyeri. Aplikasi dingin 

juga akan mengurangi kerusakan jaringan dengan jalan mengurangi metabolisme lokal 

sehingga kebutuhan oksigen jaringan menurun.  Respon neuro-hormonal terhadap terapi 

dingin adalah sebagai berikut : 

• Pelepasan endorphin 

• Penurunan transmisi saraf sensoris 

• Penurunan aktivitas badan sel saraf 

• Penurunan iritan yang merupakan limbah metabolisme sel 

• Peningkatan ambang nyeri                                                                                

 Secara fisiologis, pada 15 menit pertama setelah pemberian aplikasi dingin (suhu 

10 °C) terjadi vasokontriksi arteriola dan venula secara lokal. Vasokontriksi ini 

disebabkan oleh aksi reflek dari otot polos yang timbul akibat stimulasi sistem saraf 

otonom dan pelepasan epinehrin dan norepinephrin. Walaupun demikian apabila dingin 

tersebut terus diberikan selama 15 sampai dengan 30 menit akan timbul fase vasodilatasi 

yang terjadi intermiten selama 4 sampai 6 menit. Periode ini dikenal sebagai respon 

hunting. Respon hunting terjadi untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan akibat 

dari jaringan mengalami anoxia jaringan  

 Selain menimbulkan vasokontriksi, sensasi dingin juga menurunkan eksitabilitas 

akhiran saraf bebas sehingga menurunkan kepekaan terhadap rangsang nyeri. Aplikasi 

dingin juga dapat mengurangi tingkat metabolisme sel sehingga limbah metabolisme 
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menjadi berkurang. Penurunan limbah metabolisme pada akhirnya dapat menurunkan 

spasme otot. 

Tabel 2. Respon Kulit Pada Aplikasi Dingin 

Tahap Waktu Pemberian Aplikasi Dingin Respon 

1 0-3 menit Sensasi dingin 

2 2-7 menit Rasa terbakar, Nyeri 

3 5-12 menit Anestesi relatif kulit 

 

 Pada umumnya dingin lebih mudah menembus jaringan dibandingkan dengan 

panas. Ketika otot sudah mengalami penurunan suhu akibat aplikasi dingin, efek dingin 

dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan panas karena adanya lemak subcutan 

yang bertindak sebagai insulator. Di sisi lain lemak sub kutan merupakan barier utama 

energi dingin untuk menembus otot. Pada individu dengan tebal lemak sub kutan setebal 

2 cm, energi dingin dapat menembus jaringan otot dalam waktu 10 menit.  

Tabel 3. Efek Fisiologis Tubuh pada Terapi Dingin 

Variabel Efek 

Spasme otot Menurun 

Persepsi Nyeri Menurun 

Aliran darah Menurun sampai 10 menit pertama 

Kecepatan metabolisme Menurun 

Elastisitas kolagen Menurun 

Kekakuan sendi Meningkat 

Permeabilitas kapiler Meningkat 

Pembengkakan Dapat mengurangi pembengkakan 

lanjut tapi relatif tidak menghentikan 

pembengkakan yang sudah terjadi 

Untuk cedera akut, terapi dingin sering digunakan bersama-sama dengan teknik 

pertolongan pertama pada cedera yang disebut RICE (rest, ice, compression and 

elevation). Teknik ini meliputi : 

• Mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. 
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• Memberikan es selama dua hari setelah cedera untuk mencegah pembengkakan 

luka. 

• Mempergunakan kompresi elastis selama dua hari untuk mencegah 

pembengkakan. 

• Berusaha agar bagian yang cedera ada di atas letak jantung untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya pembengkakan. 

Dalam perawatan nyeri yang disebabkan karena cedera, terapi dingin dilakukan sampai 

pembengkakan berkurang.  Terapi dingin biasanya digunakan pada 24 sampai 48 jam 

setelah terjadinya cedera dan dipakai untuk mengurangi sakit dan pembengkakan. Panas 

selanjutnya digunakan dalam fase rehabilitasi fase kronis (Hubbard et al., 2004:278).  

Indikasi Cold Therapy 

Beberapa  kondisi  yang dapat ditangani dengan coldtherapy antara lain :  

a. Cedera (sprain, strain dan kontusi) 

b. Sakit kepala (migrain, tension headache dan cluster headache). 

c. Gangguan temporomandibular (TMJ disorder).  

d. Testicular dan scrotal pain.  

e. Nyeri post operasi.. 

f. Fase akut arthritis (peradangan pada sendi).  

g. Tendinitis dan bursitis.  

h. Carpal tunnel syndrome.  

i. Nyeri lutut.  

j. Nyeri sendi.  

k. Nyeri perut. . 

 

Kontra Indikasi Cold Therapy 

Coldtherapy sangat mudah digunakan, cepat, efisien dan ekonomis. Akan tetapi 

terdapat beberapa kondisi yang dapat dipicu oleh coldtherapy. Individu dengan riwayat 

gangguan tertentu memerlukan pengawasan yang ketat pada terapi dingin.   Beberapa 

kondisi tersebut diantaranya adalah : 
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a. Raynaud`s syndrom yang  merupakan kondisi dimana terdapat hambatan pada 

arteri terkecil yang menyalurkan darah ke jari tangan dan kaki ketika terjadinya 

dingin atau emosi. Pada keadaan ini timbul sianosis yanga pabila berlanjut dapat 

mengakibatkan kerusakan anggota tubuh perifer. 

b. Vasculitis (peradangan pembuluh darah)   

c. Gangguan sensasi saraf misal neuropathy akibat diabetes mellitus maupun leprosy.  

d. Cryoglobulinemia yang merupakan kondisi berkurangnya protein di dalam darah 

yang menyebabkan darah akan berubah menjadi gel bila kena dingin  

e. Paroxysmal cold hemoglobinuria yang merupakan suatu kejadian pembentukan 

antibodi yang merusak sel darah merah bila tubuh dikenai dingin.  

 

Jenis Aplikasi Cold Therapy 

Terapi dingin dapat digunakan dalam beberapa cara. Pada cedera olahraga 

beberapa teknik yang sering dipergunakan adalah es dan masase es, imersi air dan atau es, 

ice packs dan vacpocoolant sprays, termasuk : 

a.        Es dan Masase Es 

Pada terapi ini es dapat dikemas dengan berbagai cara. Salah satunya adalah 

dengan membekukan es pada styrofoam. Pada penggunaannya ujung stryofoam dapat 

digunakan sebagai pegangan pada saat dilakukan terapi. Es dalam pemakaiannya 

sebaiknya tidak kontak langsung dengan kulit dan digunakan dengan perlindungan seperti 

dengan handuk.  Handuk juga diperlukan untuk mennyerap es yang mencair.  

Indikasi terapi es adalah pada bagian bagian otot lokal seperti tendon, bursae 

maupun bagian bagian myofacial trigger point.  Es dapat digunakan langsung untuk 

memijat atau untuk memati-rasakan jaringan sebelum terapi pijat. Masase es dapat 

memberikan dingin yang lebih efisien daripada cold packs atau metode lain yang 

menggunakan terapi dingin. Terapi biasanya diberikan selama 10 sampai 20 menit. 

 

b.         Ice packs.  

Pada prinsipnya ice packs merupakan kemasan yang dapat menyimpan es dan 

membuat es tersebut dapat terjaga dalam waktu relatif lama di luar freezer daripada 
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kemasan plastik. Alat ini tersedia di apotek dan toko obat. Sebagian besar ice packs 

mengandung bahan kimia yang dapat mempertahankan suhu dingin dalam jangka waktu 

lama. Bahan kimia seperti isopropyl alkohol dapat ditambahkan denagn rasio 2 :1 

terhadap air untuk mencegah terjadinya pembekuan sehingga ketika dipergunakan, ice 

packs dapat mengisi kontur tubuh. Terdapat dua jenis ice packs yaitu yang berbahan gel 

hypoallergenic dan yang berisi cairan atau kristal. 

Pada umumnya ice packs dapat dipergunakan selama 15 sampai 20 menit. Pada 

kemasan ice packs yang berupa plastik, diperlukan handuk untuk mengeringkan air 

kondensasi.  Indikas terapi sama dengan ice massage. Pengguna anice packs lebih praktis 

akan tetapi apabila terjadi kebocoran kemasan dapat menimbulkan bahaya iritasi kulit 

akibat bahan kimia yang dikandungnya. 

 

Gambar 14. Cold /Ice Pack 

c.         Vapocoolant spray.  

Vapocoolant spray merupakan semprotan yang biasanya berisi fluoromethane 

atau ethyl chloride.  Vacoopolant spray sering digunakan untuk mengurangi nyeri akibat 

spasme otot serta meningkatkan range of motion. Terapi ini digunakan untuk 

meningkatkan range of motion, terdapat beberapa prosedur pemakaian yakni vapocoolant 

membentuk sudut 30° dengan kulit dengan jarak 30 sampai 50 cm dari kulit, 

penyemprotan dilakukan dari arah proksimal ke distal otot dan kecepatan penyemprotan 

sekitar 10 cm per detik dan dapat diulang sampai dengan 2-3 kali. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah penggunaan vapocoolant harus dilakukan sesuai prosedur untuk 

menghindari frozen bite. 
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Gambar 15. Vapocoolant Spray 

 

d.         Cold baths / Water immersion  

Cold baths merupakan terapi mandi di dalam air dingin dalm jangka waktu 

maksimal 20 menit. Peralatan yang dipergunakan tergantung bagian tubuh yang akan 

direndam. Pada perendaman seluruh tubuh diperlukan tanki whirpool. Pada terapi ini aitr 

dan es dicampur untuk mendpatkan suhu 10° sampai dengan 15° C.  

Terapi ini biasanya dilakukan untuk pemulihan paska latihan maupun kompetisi  

Penderita berendam di dalam air yang sudah didinginkan. Proses ini berlangsung sekitar 

10 sampai dengan 15 menit. Ketika nyeri berkurang, terapi dihentikan dan dilanjutkan 

terapi lain seperti massage atau stretching. Pada saat nyeri kembali dirasakan, dapat 

dilakukan perendaman kembali. Dalam tiap sesi terapi, perendaman kembali dapat 

dilakukan sampai tiga kali ulangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah  terapi dingin 

berpotensi untuk meningkatkan penjendalan kolagen, konsekuensinya aktivitas fisik 

harus dilakukan secara bertahap paska terapi dingin. 

 

Resiko Cold Therapy 

Bila terapi dingin dilakukan dalam jangka waktu yang lama, hal ini akan menyebabkan : 

a. Hypothermia yang merupakan suatu kondisi medis dimana suhu tubuh menurun 

secara cepat dibawah suhu normal, sehinga merusak metabolisme tubuh  

b. Excema kulit dapat terjadi pada pendinginan kulit selama 1 jam pada suhu 0° sd -

9°C. Excema ini dapat bertahan sampai dengan 24 jam.  
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c. Frostbite yang merupakan kondisi medis dimana kulit dan jaringan tubuh rusak 

karena suhu dingin. Frostbite (rusakya anggota tubuh perifer) dapat terjadi pada 

suhu -3° sd -4°C  

 

Cyrokinetics 

 Cyrokinetics merupakan teknik yang mengkombinasikan terapi dingin dengan 

latihan fisik. Tujuan dari terapi dingin adalah untuk mengurangi nyeri, sedangkan latihan 

fisik digunakan untuk meningkatkan jangkauan gerak. Teknik ini diawali dengan 

penggunaan terapi dingin sampai dirasakan pengurangan nyeri. Pada umumnya sensasi 

ini dirasakan dalam 12 sampai dengan 20 menit. Setelah dilakukan terapi dingin 

dilakukan latihan fisik untuk meningkatkan jangkauan gerak Hilangnya rasa nyeri 

biasanya berlangsung selama 3 sampai 5 menit. Latihan dihentikan apabila timbul rasa 

nyeri. Setelah rasa nyeri timbul, terapi dingin dapat diulang lagi sampai dengan tiga kali. 

Ringkasan Prosedur Cyrokinetics 

a. Rendam bagian yang nyeri dalam air dingin (12-20 menit) 

b. Latihan dilakukan selama rasa sakit tidak menyerang (3-5 menit) 

c. Pada saat nyeri muncul kembali dapat dilakukan perendaman kembali dengan air 

dingin (3-5 menit) 

d. Siklus latihan perendaman dapat dilakukan sampai dengan 3 kali ulangan 

Prinsip Latihan 

a. Latihan bersifat aktif tanpa bantuan 

b. Latihan harus bebas rasa nyeri 

c. Latihan dimulai dengan latihan ringan yang dinaikan intensitas dan tingkat 

kesulitannya secara bertahap.     

 

 

Kesimpulan 

Cold therapy adalah penggunaan dingin untuk menanggulangi nyeri atau kondisi 

lainnya. Pada cedera olahraga, jenis terapi ini dialkukan pada fase cedera akut. Terapi 
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dingin dapat dipergunakan menggunakan beberapa metode, termasuk es dan semprot 

dingin.  Hal ini dapat diberikan 10 atau 20 menit sampai dua hari setelah terjadinya 

cedera. Beberapa keuntungan penggunaan cold therapy adalah cepat, mudah digunakan 

dan sangat hemat. Cold therapy sebaiknya tidak digunakan untuk mengatasi beberapa hal 

misal buruknya sirkulasi darah, Raynaud syndrome (kondisi dimana arteri yang paling 

kecil yang membawa darah ke jari tangan dan kaki terhalang karena adanya dingin atau 

karena masalah emosi) dan radang pembuluh darah (vasculitis). 
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BAB  IV. THERMOTHERAPY 

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Thermotherapy 

Thermotherapy merupakan pemberian aplikasi panas pada tubuh untuk 

mengurangi gejala nyeri akut maupun kronis.  Terapi ini efektif untuk mengurangi nyeri 

yang berhubungan dengan ketegangan otot walaupun dapat juga dipergunakan untuk 

mengatasi berbagai jenis nyeri yang lain. Panas pada fisioterapi dipergunakan untuk 

meningkatkan aliran darah kulit dengan jalan melebarkan pembuluh darah yang dapat 

meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi pada jaringan. Panas juga meningkatkan 

elastisitas otot sehingga mengurangi kekakuan otot.  

 Thermotherapy sering dipergunakan pada fase kronis cedera, sedangkan 

cryotherapy (coldtherapy) digunakan pada fase akut cedera untuk mengurangi reaksi 

peradangan sebelum thermotherapy dilakukan untuk meningkatkan aliran darah pada 

daerah tersebut.  Atas dasar ini thermotherapy baru dilakukan setelah beberapa hari paska 

cedera. Thermotherapy sering dikombinasikan dengan air (hydrotherapy). Selain didapat 

dengan pemanasan air, terdapat pula beberapa alat-alat listrik yang dapat dipergunakan 

untuk menghasilkan panas. Terapi panas tidak diperkenankan pada beberapa kondisi 

seperti orang dengan gangguan syaraf tepi (misalnya akibat dari neuropati) karena dapat 

meningkatkan resiko terjadinya kerusakan kulit.  

 

Efek Fisiologis Thermotherapy 

 Bentuk thermotherapy  yang dapat dilakukan adalah panas kering, panas lembab 

(gabungan dengan hydrotherapy), panas yang ditujukan pada lapisan luar tubuh 

(superfisial heat)  dan panas yang ditujukan pada lapisan dalam tubuh (deep heat). Kerja 

thermotherapy pada dasarnya adalah meningkatkan aktivitas molekuler (sel) dengan 

metode pengaliran energi melalaui konduksi(pengaliran lewat medium padat), konveksi 

(pengaliran lewat medium cair atau gas), konversi (penguibahan bentuk energi) dan 

radiasi (pemancaran energi). 

 Pemancaran respon tubuh  tergantung pada jenis panas, intensitas panas, lama 

pemperian panas, dan respon jaringan terhadap panas.  Pada dasarnya setelah panas 

terabsorbsi pada jaringan tubuh, panas akan disebarkan ke daerah sekitar. Supaya tujuan 
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terapetik dapat tercapai jumlah energi panas yang diberikan harus disesuaikan untuk 

menghindari resiko kerusakan jaringan. Efek terapetik thermotherapy antara lain 

meliputi: meningkatkan elastisitas jaringan kolagen, mengurangi kekakuan sensdi, 

mengurangi nyeri, mengurangi ketegangan otot, mengurangi edema/pembengkakan pada 

fase kronis dan meningkatkan aliran darah. 

 Panas dapat meningkatkan elastisitas jaringan kolagen dengan jalan meningkatkan 

aliran viskositas matrik dan serat kolagen. Peningkatan elastisitas jaringan dapat 

ditingkatkan dengan kombinasi latihan penguluran. Sebagai contoh: fibrosis otot dapat 

diperbaiki dengan kombinasi terapi panas dan latihan penguluran. Panas dapat 

mengurangi nyeri lewat mekanisme gate control dimana sensasi panas yang diteruskan 

lewat serabut C mengaburkan persepsi nyeri yang diteruskan oleh serabut A∆  atau 

melalui peningkatan sekresi endorphin.  Kekakuan otot yang disebabkan oleh ischemia 

dapat diperbaiki dengan jalan meningkatkan aliran darah pada area radang. Panas pada 

fase kronis bekerja melalui beberapa mekanisme yakni : meningkatnya suhu, 

meningkatnya metabolisme, berkurangnya level pH, meningkatnya permeabilitas kapiler, 

pelepasan histamin dan bradikinin yang mengakibatkan vasodilatasi. 

Tabel  4. Efek Fisiologis Tubuh pada Terapi Panas 

Variabel Efek 

Spasme otot Menurun 

Persepsi Nyeri Menurun 

Aliran darah Meningkat 

Kecepatan metabolisme Meningkat 

Elastisitas kolagen Meningkat 

Kekakuan sendi Menurun 

Permeabilitas kapiler Meningkat 

Pembengkakan Meningkat 
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Indikasi Thermotherapy 

Thermotherapy dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai keadaan seperti: 

a. Kekakuan Otot.  

b. Arthritis (Radang Persendian).  

Jenis arthritis yang dapat mengalami perbaikan dengan mempergunakan 

thermotherapy meliputi : Osteoarthritis,Rheumatoid arthritis, Juvenile arthritis, 

Juvenile rheumatoid arthritis. Ankylosing spondylitis, Gout, Psoriatic arthritis 

dan  Reiter’s syndrome 

c. Hernia discus intervertebra  

Pada keadaan ini isi dari diskus intervertebralis keluar dari tempatbya 

karena tekanan kronis maupun akut dan menjepit syaraf spinalis. Sebagian besar 

kasus hernia ini dicetuskan oleh kekakuan otot, oleh karenanya keadaan ini dapat 

diperbaiki dengan thermotherapy. 

d. Nyeri bahu  

Nyeri bahu yang sering terjadi adalah  rotator cuff.  Rotator cuff disusun 

oleh otot dan tendon yang menhubungkan humerus dengan scapula. Tendon pada 

rotator cuff biasanya kuat akan tetapi dapat mengalami radang dan sobek pada 

penggunaan yang berlebihan. Cedera rotator cuff dan gejala bahu beku dapat 

diperbaiki dengan thermotherapy. 

e. Tendinitis (radang tendo) 

f. Bursitis (radang bursa) 

g. Sprain ( robekan ligamen sendi) 

h. Strain ( robekan otot) 

i. Nyeri pada mata yang diakibatkan oleh peradangan kelopak mata (blepharitis). 

j. Gangguan sendi temporo mandibular. 

k. Nyeri dada yang disebabkan oleh nyeri pada tulang rususk (costochondritis). 

l. Nyeri perut dan pelvis. 

m. Fibromyalgia dengan gejala nyeri otot, kekakuan, kelelahan dan gangguan tidur. 

n. Gangguan nyeri kronis seperti pada lupus dan nyeri myofascial. 

o. Asthma  
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Jenis Aplikasi Thermotherapy 

Terdapat beberapa jenis thermotherapy. Beberapa diantaranya adalah : 

a. Krim panas.  

Krim panas dapat meredakan nyeri otot ringan. Walaupun demikian krim tidak 

dapat menembus otot sehingga kurang efektif dalam mengatasi nyeri otot. 

 

b. Bantal pemanas (Heat Pad) 

Bantal yang dipergunakan berupa kain yang berisi silika gel yang dapat 

dipanaskan. Biasanya, bantal panas dipergunakan untuk mengurangi nyeri otot pada leher, 

tulang belakang dan kaki. Bantal pemanas juga dipergunakan untuk menangani 

kekakuan/spasme otot, inflamasi pada tendo dan  bursa. Beberapa variasi dari teknik ini 

meliputi terapi dengan mempergunakan botol panas atau kompres elektris hangat.  

 

c. Kantung Panas (Heat Pack) 

Kantung panas yang terdapat di pasaran sering disebut sebagai kantung 

hydrocollator dan berisi silika gel yang dapat direndam pada air panas. Kantung panas 

tersebut kemudian dilapisi dengan kantung pengaman kemudian diaplikasikan selama 15 

sampai 20 menit. Kantong ini diindikasikan untuk mendapatkan relaksasi tubuh secara 

umum dan mengurangi siklus nyeri-spasme-iskemi-hipoksia. Kelemahan dari teknik ini 

adalah teknik ini tidak dapat menjangkau otot karena hambatan dari lapisan lemak 

subcutaneus yang  bertindak sebagai isolator dan reaksi vasodilatasi yang kemudian 

mentransfer panas ke bagian tubuh yang lain.Hal yang perlu diperhatikan pada 

pengunaan heat pack adalah atlet sebaiknya tidak berbaring diatas pack untuk 

menghindari pecahnya pack dan luka bakar. 

 

d. Tanki whirlpool  

Terapi dengan tanki whirpool merupakan jenis kombinasi hydrotherapy, 

thermotherapy dan massage. Whirpool pada dasarnya merupakan tanki yang dilengkapi 

dengan motor turbin yang dapat mengatur gerakan air dalam tanki. Kecepatan dan arah 

gerakan air diatur dengan banyak sedikitnya udara yang dihembuskan ke dalam air. 

Turbin dapat diatur letaknya pada tanki untuk memberikan penguatan efek pada area 
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tubuh tertentu. Efek fisiologis yang ditimbulkan terapi whirpool antara lain meningkatkan 

suhu tubuh, meningkatkan (pelebaran pembuluh darah) dan membantu untuk 

melemaskan jaringan kolagen. Terapi ini diindikasikan untuk mengurangi pembengkakan 

pada radang kronis, spasme otot dan mengurangi nyeri. 

Tabel  5. Suhu pada Tanki Whirpool 

Deskripsi  Suhu 

Sangat dingin <13 C 

Dingin 13-18 C 

Moderat 27-33 C 

Netral 33-36 C 

Hangat 36-37 C 

Panas 37-40 C 

 

Cara pemakaian tanki whirpool adalah sebagai berikut : 

1. Suhu diatur sesuai dengan tabel diatas sesuai dengan fase cedera. Cedera akut 

memerlukan suhu dingin sedangkan cedera kronis memerlukan suhu panas. 

2. Tanki dipenuhi dengan air kemudian atlet dapat berbaring di dalam tanki dengan 

posisi area yang akan diterapi berada di dekat turbin pemutar. Pada fase akut, turbin 

diletakkan tidak terlalu dekat untuk menghindari timbulnya luka. Jarak ideal antara 

area yang diterapi dengan turbin adalah 20 sampai 25 cm. 

3. Durasi terapi pada cedera akut dimulai dari 5 menit kemudian ditingkatkan sampai 

dengan maksimal 20 menit. Pada cedera kronis, durasi terapi yang ideal adalah 20 

menit. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada terapi dengan tanki whirpool adalah : 

1. Pada beberapa orang, terapi ini menimbulkan pusing yang disebabkan oleh 

perubahan hemodinamika aliran darah yang disebabkan oleh vasodilatasi perifer. 

2. Untuk mencegah penyebaran infeksi tanki whirpool harus dikosongkan setelah 

penggunaan, dibersihkan denagan disinfektan, dibilas dan dikeringkan 

3. Aliran listrik pada whirpool harus menggunakan ground  yang baik untuk 

menghindari adanya konsleting listrik. 
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e. Parafin Bath 

Teknik parafin bath merupakan teknik yang sering dipergunakan untuk terapi 

bagian ujung ujung tubuh. Parafin merupakan semacam lilin cair yang tidak berwarna 

yang terbuat dari hidrokarbon yang dipergunaan sebagai pelumas. Parafin biasanya 

dicampur dengan minyak mineral pada bak khusus dimana bagian tubuh yang mengalami 

keluhan dicelupkan di dalamnya. Bak parafin dapat dikontrol untuk menjaga suhu parafin 

pada 52 sampai 54 C. Campuran parafin dan minyak mineral adalah 25 kg parafin 

banding 1 L minyak mineral. Minyak mineral ini berguna untuk menurunkan titik didih 

dari parafin. Terapi ini efektif untuk  mengatasi  gejala arthritis terutama pada area area 

seperti tanagn, pergelangan atnagn, siku, lutut dan kaki. Terapi ini dapat dilaksanakan 

dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan merendam bagian yang cedera selama 20 

sampai 30 menit tanpa digerakkan kemudian bagian tersebut diangkat dan parafin 

dibiarkan mengeras.  Parafin yang mengeras tersebut kemudian dikerok dan dibersihkan. 

Cara yang kedua adalah dengan mencelupkan bagian yang cedera ke dalam parafin cair 

dan kemudian segera mengangkatnya sampai sedikit mengeras kemudian dicelupkan 

kembali  sebanyak 6 -12 kali sampai ketebalan lapisan lilin mencapai 0.5 – 1 cm. Hal 

yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan terapi ini adalah antara lain  area yang akan 

diterapi harus dalam keadaan bersih dan kering dan terapi ini tidak boleh dilakukan pada 

area dengan luka terbuka. 

 

f. Contrast Bath 

 Contrast bath merupakan hydrotherapy yang mengkombinasikan suhu panas dan 

dingin. Biasanya digunakan untuk apliaksi pada ekstremitas. Pada pelaksanaannya terapi 

ini memerlukan dua kontainer untuk penampungan air hangat (41-43 C) dan 

penampungan air dingin (10 -18 C). Terapi ini diindikasikan pada fase peralihan antara 

tahap akut dan kronis dimana diperlukan peningkatan suhu secara minimal untuk 

meningkatkan aliran darah tapi mencegah terjadinya pembengkakan. Rasio terapi dengan 

suhu panas dan dingin adalah 3 : 1 sampai 4 : 1 selama 20 menit. Hal yang perlu 

diperhatikan pada pelaksanaan dengan teknik ini adalah bahwa suhu air diupayakan 

konstan. 
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g. Shortwave dan Microwave Diathermy 

Shortwave dan microwave diathermy merupakan dua modalitas yang dapat 

memancarkan energi elektromagnet yang mampu menimbulkan panas pada jaringan yang 

lebih dalam. Gelombang tersebut secara selektif diserap oleh jaringan dengan kadar air 

yang tinggi misalkan otot. Banyaknya energi panas diserap oleh otot bergantung pada 

ketebalan otot dan tebalnya lapisan lemak di bawah kulit. Bentuk terapi dengan 

shortwave diathermy dapat berupa gelombang kontinyu maupun gelombang yang 

terputus putus. Dengan menggunakan jenis pulsed, kenaikan suhu dapat dibatasi, persepsi 

penderita terhadap rasa panas juga berkurang. Terapi dengan gelombang mikro 

bermanfaat untuk mengatasi gangguan sprain, strain, hernia diskus, spasme otot dan 

arthritis. Terapi gelombang mikro sering dipergunakan untuk terapi nyeri punggung 

bawah, tenosyvitis (radang selaput tendon) dan osteoarthritis lutut.  Daya tembus 

shortwave diathermy adalah sekitar 2,5 cm pada shortwave diathermy tipe condensor dan 

4 cm pada shortwave diathermy tipe induktif. Microwave diathermy pada prinsipnya 

sama dengan shortwave diathermy akan tetapi dengan panjang gelombang yang lebih 

panjang sehingga daya tembusnya lebih baik, sampai dengan 5 cm pada atlet dengan 

ketebalan lemak 0,5 cm.  Target suhu pada pemakaian microwave diathermy adalah 40 

sampai 45 C dan dapat terlokalisasi lebih baik daripada shortwave diathermy. 

 

 

Gambar 16. Unit Shortwave Diathermy 

Diantara aplikator dan kulit sebaiknya diletakkan bahan penyerap untuk menyerap 

keringat. Pada umumnya waktu terapi yang diperlukan adalah 20 sampai 30 menit. Terapi 

ini dikontraindikasikan pada penderita yang mengalami gangguan sensasi, luka terbuka, 
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wanita hamil. Pemakaian pada organ tubuh seperti mata, ovarium, area pertumbuhan 

tulang juga perlu dihindari. Pada pemakaiannya, objek metal seperti perhiasan harus 

dilepas.  Dosis pemakain shortwave dan  microwive diathermy terdapat pada tabel 5. 

Tabel 6. Dosis Pemakaian Shortwave dan Microwave Diathermy 

Dosis Efek Pemakaian 

Dosis Terendah Targer persepsi panas belum 

dapat disensor oleh reseptor 

panas 

Pada fase akut dengan dosis 2 

sampai 5 menit tiap hari selama 2 

minggu 

Dosis Rendah Terasa sedikit panas Pada fase subakut untuk mengurangi 

pembengakakan dengan dosis 2 

sampai 5 menit tiap hari selama 2 

minggu 

Dosis Medium Rasa panas sedang Pada fase subakut dengan dosis 2 

sampai30 menit sebanyak  2 sampai 

3 kali seminggu selama 1 sampai 4 

minggu. 

Dosis Tinggi Rasa panas yang cukup tinggi 

akan tetapi masah dibawah 

ambang nyeri sehingga masih 

dirasakan nyaman bagi 

penderita. 

Pada fase kronis dengan dosis 5 

sampai 30 menit sebanyak 2 sampai 

3 kali seminggu selama 1 sampai 4 

minggu 

 

h. Terapi Ultrasound 

Terapi ultrasound yang mempergunakan gelombang suara energi tinggi yang 

dapat dirubah menjadi panas pada jaringan tubuh bagian dalam. Antara alat ultrasound 

dan kulit diolesi jel, minyak atau air yang berfungsi sebagai penghantar gelombang suara. 

Energi dihasilkan oleh kristal kuarsa yang dapat kemudian menembus jel, menghasilkan 

panas pada jaringan lunak dan bahkan tulang di bagian dalam, meningkatkan aliran darah 

dan metabolisme jaringan serta meningkatkan ambang batas nyeri.  Pada frekuensi 1 

megahertz sampai 3 megahertz, gelombang ultra dapat menembus struktur yang lebih 
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dalam seperti kapsul persendian, tendon dan ligamen sehingga dapat meningkatkan 

jangkauan gerak sendi. Gelombang suara ultra juga memiliki efek anti inflamasi yang 

kuat serta efektif untuk mengurangi keteganagan otot  yang sering mengakibatkan nyeri 

punggung dan sering terjadi pada peradangan saraf (neuritis). Lebih lanjut, terapi ini akan 

dibahas pada bab V. 

 

Resiko Thermotherapy 

Thermotherapy tidak boleh dilakukan pada cedera fase akut karena panas dapat 

meningkatkan aliran darah dan dapat memperparah pembengkakan.  Sebagai contoh 

merendam lutut yang mengalami cedera akut dapat menimbulkan nyeri, memperparah 

pembengkakan  dan memperlama proses penyembuhan. Pada fase awal, disarankan 

dilakukan terapi dengan modalitas dingin (cryotherapy) untuk mengurangi peradangan 

sebelum kemudian dilakukan thermotherapy. Thermotherapy dilakukan apabilan tanda-

tanda peradangan sudah menurun. 

Terapi panas  juga tidak boleh dilakukan pada jaringan yang sedang dilakukan 

terapi radiasi atau yang mengalami kanker. Terapi ini juga tidak boleh dilakukan pada 

orang dengan gangguan sensasi saraf seperti orang dengan diabetes untuk menghindari 

terjadinya luka bakar. Selanjutnya terapi ini juga tidak diperkenankan dilakukan pada 

wanita hamil karena dapat menimbulkan efek teratogenik (menimbulkan kecacatan pada 

bayi).  

Resiko lain thermotherapy meliputi : 

1. Hot packs dapat meningkatkan suhu basal tubuh dan aliran darah sehingga dapat 

meningkatkan resiko peradangan. Selain itu hot pack dapat menimbulkan luka 

bakar.   

2. Parafin dapat menimbulkan luka bakar. Terapi ini tidak boleh dilakukan pada 

luka terbuka, infeksi kulit, neoplasm (pertumbuhan jaringan yang abnormal), dan 

gangguan pembuluh darah.  

3. Terapi ultrasound dapat menimbulkan kavitasi (rongga) pada jaringan atau dapat 

pula terjadi pemanasan yang berlebihan pada periosteum (jaringan fibrosa yang 

melindungi permukaan tulang). Terapi ini tidak boleh dilakukan pada area 

sumsum tulang belakang. Terapi ini juga tidak boleh dilakukan pada area perut 
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wanita hamil, mata atau daerah yang terindikasi mengalami keganasan.  Penderita 

dengan gangguan persepsi nyeri juga tidak boleh diterapi dengan ultrasound.  

4. Diathermy juga meningkatkan resiko luka bakar. Gelombang mikro tidak 

diperkenankan pada wanita hamil, penderita dengan pacemaker atau penderita 

dengan implant elektrik.  

5. Kream panas tidak boleh diberikan pada daerah dekat mata dan kulit yang sensitif. 

Terapi ini tidak boleh dikombinasikan dengan terapi panas yang lain untuk 

menghindari efek panas yang berlebihan karena bahan kimia yang ada pada 

kream panas dapat meningkatkan aliran darah sehingga mengahmbat respon 

termoregulasi sehingga dapat meningkatkan resiko luka bakar.  

 

Kesimpulan 

Thermotherapy  adalah terapi dengan menggunakan panas untuk mengatasi gejala 

nyeri khususnya yang berkaitan dengan ketegangan otot. Termotherapy banyak 

digunakan untuk mengatasi arthritis, bursitis, tendinitis, nyeri punggung dan  nyeri bahu . 

Thermotherapy memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah pada kulit . 

Terapi panas dapat merileksasikan otot dan mengurangi kekakuan sendi. Penelitian juga 

menunjukkan bahwa panas dapat memblok reseptor nyeri.  Secara umum terapi panas 

dapat dilakukan sendiri di rumah, akan tetapi beberapa jenis terapi panas memerlukan 

pengawasan dan harus dilakukan di dalam klinik atau rumah sakit. 

Terdapat beberapa metode untuk melakukan terapi panas meliputi :  

• Kompres hangat atau panas 

• Bantal pemanas 

• Kream panas 

• Parafin dan bak whirpoll  

• Terapi dengan ultrasound  

• Diathermy,  dengan menggunakan gelombang mikro 

Terapi dengan panas yang lembab tampaknya lebih efektif untuk mengatasi nyeri 

dibandingkan dengan terapi dengan panas yang kering karena kelembaban dapat 

menghantarkan panas menuju ke dalam jaringan yang lebih dalam. Thermotherapy 

biasanya dikombinasikan hydrotherapy (terapi air). Dalam banyak kasus cryotherapy 
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(coldtherapy) digunakan untuk mengurangi peradangan sebelum dapat dilakukan  

thermotherapy.  
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BAB  V.  ULTRASOUND THERAPY 

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Ultrasound Therapy 

Terapi ultrasound merupakan jenis thermotherapy (terapi panas) yang dapat 

mengurangi nyeri akut maupun kronis. Terapi ini menggunakan arus listrik yang 

dialirkan lewat transducer yang mengandung kristal kuarsa yang dapat mengembang dan 

kontraksi serta memproduksi gelombang suara yang dapat ditransmisikan pada kulit serta 

ke dalam tubuh. 

Peralatan yang dipergunakan pada terapi ultasound adalah generator penghasil 

frekuensi gelombang yang tinggi, dan transducer yang terletak pada aplikator. 

Transducer terbuat dari kristal sintetik seperti barium titanate atau sirkon timbal titanat 

yang memiliki potensi piezeloelectric yakni potensi untuk memproduksi arus listrik bila 

dilakukan penekanan pada kristal. Terapi ultrasound biasanya dilakukan pada rentang 

frekuensi 0.8 sampai dengan 3 megahertz (800 sampai dengan 3,000 kilohertz). Frekuensi 

yang lebih rendah dapat menimbulkan penetrasi yang lebih dalam (sampai dengan 5 

sentimeter).  Frekuensi yang umumnya dipakai adalah 1000 kilohertz yang memiliki 

sasaran pemanasan pada kedalaman 3 sampai 5 cm dibawah kulit. Pada frekuensi yang 

lebih tinggi misalkan 3000 kilohertz energi diserap pada kedalaman yang lebih dangkal 

yakni sekitar 1 sampai 2 cm. Gelombang suara dapat mengakibatkan molekul molekul 

pada jaringan bergetar sehingga menimbulkan energi mekanis dan panas.  Keadaan ini 

menimbulkan panas pada lapisan dalam tubuh seperti otot, tendo, ligamen, persendian 

dan tulang. Penetrasi energi ultrasound bergantung pada jenis dan ketebalan jaringan. 

Jaringan dengan kadar air yang tinggi menerap lebih banyak energi sehingga suhu yang 

terjadi lebih tinggi. Pada jaringan lokasi yang paling berpotensi untuk terjadi peningkatan 

suhu yang paling tinggi adalah antara tulang dan jaringan lunak yang melekat padanya.  

Terdapat dua pendekatan pada pelaksanaan terapi ultrasound yakni gelombang 

kontinyu dan gelombang intermittent (pulsed). Pada kasus dimana tidak diinginkan 

terjadinya panas seperti pada peradangan akut, gelombang intermiten lebih dipilih. 

Gelombang kontinyu lebih menimbulkan efek mekanis seperti meningkatkan 

permeabilitas membran sel dan dapat memperbaiki kerusakan jaringan.  
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Terapi ultrasound berbeda dengan diagnostic ultrasound yang menggunakan 

gelombang suara intensitas rendah yang digunakan untuk menghasilkan gambar struktur 

internal tubuh. Terapi ultrasound dengan intensitas tinggi yang terfokus dapat digunakan 

untuk menghancurkan  jaringan yang tidak diinginkan seperti batu ginjal, batu empedu, 

hyperplasia prostat dan beberapa jenis tumor fibroid. 

 

Gambar 17. Unit Ultra Sound 

 

Efek Fisiologis Ultrasound Therapy 

Efek thermal terapi ultrasound ditemukan sangat bermanfaat dalam terapi 

gangguan musculoskeletal, menghancurkan jaringan parut dan membantu mengulur 

tendon. Penggunaan ultrasound dalam terapi panas dapat dikombinasikan dengan 

stimulasi elektrik pada otot. Kombinasi ini dapat meningkatkan kemampuan pembersihan 

sisa metabolisme, mengurangi spasme otot serta perlengketan jaringan. Ultrasound 

terapetik juga memiliki efek anti peradangan yang dapat mengurangi nyeri dan kekakuan 

sendi. Terapi ini dapat digunakan untuk memperbaiki impingement (jepitan) akar syaraf 

dan beberapa jenis neuritis (peradanagn saraf) dan juga bermanfaat untuk penyembuhan 

paska cedera. 

Selain efek thermal, terapi ultrasound juga menghasilkan efek non thermal berupa 

kavitasi dan microstreaming. Kavitasi merupakan proses dimana terdapat bentukan 

gelembung udara yang dapat membesar dalam jaringan sehingga dapat meningkatkan 

aliran plasma dalam jaringan. Microstreaming merupakan desakan gelombang suara pada 
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membran sel yang dapat meningkatkan kerja pompa sodium sel yang dapat mempercepat 

proses penyembuhan.  

 

Gambar 18.  Penetrasi Gelombang Ultra Sound 

Indikasi Ultrasound Therapy 

Pada dasarnya terapi ultrasound dapat digunakan pada keadaan akut sampai dengan 

kronis. Pada keadaan akut diperlukan terapi dengan frekuensi yang sering dan durasi 

yang singkat, sedangkan pada keadaan kronis diperluakan terapi dengan frekuensi yang 

lebih jarang akan tetapi dengan durasi terapi yang lebih lama. Penggunaan ultrasound 

terapi pada jam jam awal setelah cedera atau dalam waktu 48 jam setelah cedera 

meningkatkan kecepatan penyembuhan cedera. Kondisi akut cedera pada umumnya 

memerlukan terapi satu sampai dua kali sehari selama 6 sampai 8 hari sampai nyeri dan 

pembengkakan berkurang.  Pada kondisi cedera kronis terapi dapat dilakukan dua hari 

sekali selama 10 sampai 12 kali. 

Secara khusus, terapi ultrasound dapat dipergunakan pada keadaan keadaan berikut : 

a. Spasme otot yang merupakan keadaan ketegangan dan kontraksi otot yang 

berlangsung terus menerus sehingga timbul rasa nyeri. Kontraktur otot yang 

diakibatkan oleh keteganagan otot dapat diatasi dengan ultrasound karena 

ultrasound memiliki efek meningkatkan kelenturan jaringan sehingga 

meningkatkan jangkauan gerak. 

b. Kompresi akar saraf dan beberapa jenis neuritis (radang saraf) karena peningkatan 

aliran darah dari jaringan yang dipanaskan dengan terapi ultrasound dapat 

mempercepat penyembuhan jaringan. 

c. Tendinitis (peradangan tendon)  
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d. Bursitis (peradangan bursa yang merupakan kantong berisi vcairan yang berada 

diantara tendon dan tulang. 

e. Herniasi diskus yang merupakan keadaan bocornya cairan diskus intervertebral 

sehingga dapat menjepit saraf spinal. Pada keadaan ini, terapi ultrasound 

ditujukan pada spasme otot yang dipersarafi. 

f. Sprain yang  merupakan laserasi pada ligamen sendi.  

g. Kontusi yang merupakan cedera pada jaringan dibawah kulit tanpa adanya 

perlukaan kulit.  

h. Whiplash yang merupakan cedera pada leher akibat gerakan yang mendadak.  

i. Cedera rotator cuff yang merupakan cedera pada otot dan tendon yang 

menghubungkan ihumerus dengan scapula. Tendon pada rotator cuff biasanya 

kuat akan tetapi dapat mengalami robekan dan peradangan akibat penggunaan 

yang berlebihan, proses penuaan ataupun trauma mekanis akibat benturan.  

j. Frozen shoulder (bahu beku)  dengan gejala nyeri bahu dan kekakuan yang 

diakibatkan oleh cedera atau arthritis. Pada keadaan ini, terapi ultrasound dapat 

mengurangi kekakuan dan meningkatkan jangkauan gerak sendi. 

k. Arthritis yang merupakan peradangan sendi. Beberapa jenis arthritis yang dapat 

diperbaiki dengan terapi ultrasound adalah :  

o Osteoarthritis yang merupakan gangguan pengikisan kartilago persendian 

yang terjadi secara progresif.   

o Rheumatoid arthritis yang merupakan gangguan peradangan jangka 

panjang yang terutama mengenai persendian dan jaringan sekitar.  

o Juvenile rheumatoid arthritis merupakan jenis arthritis pada anak yang 

menyebabkan kerusakan, kekakuan dan perubahan pada persendian.  

o Ankylosing spondylitis yang merupakan peradangan sendi pada tulang 

belakang dan antara tulang belakang dan panggul. Apabila berlanjut tulang 

dapat mengalami penyatuan. 

o Gout yang merupakan jenis peradangan yang disebabkan oleh 

penumpukan asam urat dalam tubuh. 

o Psoriatic arthritis yang merupakan jenis arthritis yang disertai dengan 

rash pada kulit. 
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o Reiter’s syndrome yang merupakan arthritis yang disertai peradangan 

urethra dan mata. 

l. Myofascial pain syndrome yang merupakan gangguan yang dicirikan dengan 

nyeri dan kekakuan akibat ketegangan otot. 

m. Fibromyalgia merupakan keadaan yang dicirikan dengan nyeri otot yang luas, 

kelelahan serta gangguan tidur. 

n. Systemic lupus erythematosus yang merupakan gangguan autoimun yang 

mempengaruhi persendian, kulit dan area lain dalam tubuh. 

o. Gangguan persendian temporomandibular dengan gejala nyeri pada persendian  

temporo-mandibular, sakit kepala, sakit telinga, timbul suara pada pergerakan 

rahang, nyeri leher, nyeri punggung dan nyeri bahu.  

p. Complex regional pain syndrome yang merupakan gangguan dimana terjadi nyeri 

terus menerus pada tungkai yang disebabkan oleh system saraf simpatis yang 

overaktif yang biasa terjadi setelah cedera. 

q. Carpal tunnel syndrome dengan gejala nyeri atau kebas yang disebabkan adanya 

tekanan pada saraf pada pergelangan tangan.  

r. Penyembuhan luka untuk meningkatkan aliran darah sehingaga mempercepat 

penyembuhan luka tersebut. 

Pelaksanaan  Ultrasound Therapy 

Sebelum diadakan terapi dilakukan penilaian awal tentang perjalanan penyakit, 

riwayat kesehatan serta pemeriksaan fisik. Penderita diminta untuk menggambarkan 

secara detil rasa nyeri yang dialami. Pada beberapa kasus terapi ultrasound dilakukan 

setelah dilakukan terapi dengan mempergunakan modalitas lain seperti bantal pemanas, 

bantal pendingin atau terapi listrik. Berdasarkan pada area yang terkena, penderita 

diminta untuk duduk atau berbaring selama dilakukan terapi dengan ultrasound. 

Penderita diminta untuk melepas perhiasan. Apabila dipandang perlu, penderita dapat 

diminta untuk menggunakan jubah sehingga area terapi lebih mudah diakses.  Beberapa 

teknik yang dapat dilaksanakan pada terapi dengan ultrasound antara lain meliputi : 
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a. Kontak langsung dengan kulit 

Ahli fisioterapi kemudian membersihkan area yang akan diterapi. Area tersebut 

kemudian diberi gel sehingga terbentuk konduksi yang sempurna antara alat terapi  

(transducer) dan kulit.  

 

 

Gambar 19. Jenis Aplikasi Ultrasound Kontak dengan Kulit 

b. Penggunakan dalam air 

Pada lokasi tubuh yang tidak memiliki banyak lekuk seperti pinggang, siku, lutut 

dan sebagainya, terapi ultrasiund dapat dilakukan dibawah air. Bagian yang cedera 

direndam dalam air kemudian transducer diletakkan kurang lebih 1 cm dari bagian yang 

akan diterapi. Pada keadaan ini air merupakan konduktor yang rapat sehinga dapat 

meningkatkan aliran energi. Supaya aliran energi berjalan lancar, gelembung yang 

terbentuk apda kulit harus segera dibersihkan. Pada pelaksanaan terapi ini tranducer dapat 

digerakkan dengan arah sirkuler maupun longitudinal. Pelaksananaan terapi ini harus 

menggunakan tempat yang terbuat dari plastik atau karet dan menghindari tempat yang 

terbuat dari logam mengingat logam cenderung memantulkan gelombang.  

c. Penggunaan dengan medium balon beisi air (bladder technique) 

Selain menggunakan medium air, pada kasus tertentu juga dapat  menggunakan 

medium antara berupa balon yang diisi air (bladder technique). 

d. Kombinasi dengan obat farmakologis (phonophoresis) 

Kadang dilakukan teknik phonophoresis,  dimana terapi ultrasound dilakukan untuk 

meningkatkan absorbsi obat topical kulit misalkan kortikosteroid, analgesik atau  
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anesthetic. Jenis kortikosteroid yang berfungsi sebagai anti radang yang sering dipakai 

adalah hidrokortison 10%, sedangkan jenis anestetik yang sering dipakai adalah lidokain. 

 

Dosis dan Durasi Ultrasound Therapy 

Frekuensi, intensitas dan durasi tergantung pada keadaan individual. Ahli terapi akan 

meletakkan transducer pada area yang mengalami gangguan dan kemudian melakukan 

gerakan memutar. Transducer harus digerakkan secara terus menerus untuk menghindari 

luka bakar. Transducer tidak boleh diletakkan pada mata, tengkorak, tulang belakang, 

jantung, organ reproduktif dan area dimana terdapat implant.Terapi dapat dilakukan 

deegan menggunakan dua cara yakni kontinyu dan intermitten. Pada metode kontinyu, 

gelombang ultrasound dibuat tetap sedangkan pada metode intermitten, gelombang 

ultrasound terputus putus. Dengan metode intermitten resiko luka bakar dapat 

diminimalkan. Selama terapi penderita seharusnya merasakan rasa hangat atau tidak 

merasakan sensasi apapun. Apabila ada rasa tidak nyaman, terapi harus dihentikan. 

Biasanya waktu terapi yang dibutuhkan berkisar 5 sampai dengan 10 menit. Setelah itu 

penderita dapat beraktivitas seperti semula. Sebagian besar gejala memerlukan terapi 

selama beberapa episode tergantung evaluasi klinis dari terapis. Kemajuan terapi dapat 

dinilai dengan  menggunakan skala nyeri atau goniometer,  yang merupakan alat untuk 

mengukur jangkauan gerak sendi. 

 

Resiko Ultrasound Therapy 

Terapi ultrasound berbahaya apabila dilakukan di sekitar area perut wanita hamil. 

Terapi ini juga memiliki efek negatif pada area yang mengalami keganasan atau area 

pertumbuhan tulang. Terapi ini juga tidak direkomendasikan pada penderita dengan 

gangguan persepsi nyeri dan panas misalkan pada penderita diabetes dengan neuropathy. 

Terapi ultrasound  pada dasarnya aman untuk sebagian besar orang. Walaupun 

demikian apabila dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menimbulkan 

luka bakar atau kerusakan jaringan dalam.  

Terapi ini tidak direkomendasikan pada : 
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• Kepala, mata, jantung dan organ reproduksi. 

• Perut wanita hamil 

• Luka yang mengalami infeksi. 

• Di dekat tumor 

• Di dekat area pertumbuhan tulang misalkan pada epifisis 

• Di dekat sumsum tulang belakang yang terekspose misal paska laminectomy 

• Di dekat alat pacu jantung dan alat implant lainnya 

• Penderita gangguan sensasi saraf misal pada diabetic neuropathy 

 

Kesimpulan 

Terapi ultrasound menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk 

meningkatkan produksi panas jaringan dalam sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. 

Terapi ini dapat digunakan untuk mengatasi cedera musculoskeletal injuries, arthritis dan 

fibromyalgia. 

Terapi ultrasound dapat meningkatkan suhu jaringan dibawah kulit sekaligus dapat : 

• Mempercepat proses penyembuhan. 

• Meningkatkan metabolism dan meningkatkan sirkulasi darah. 

• Menghancurkan jaringan parut dan perlengketan. 

• Mengurangi pembengkakan dan peradangan 

• Mengurangi iritasi pada akar saraf 

Beberapa resiko yang dapat terjadi pada terapi ultrasound antara lain adalah luka 

bakar dan iritasi kulit. Terapi ini juga tidak diperbolehkan dilakukan pada jaringan 

dengan kadar air yang tinggi untuk menghindari overheated dan kerusakan jaringan. 

Terapi ini juga tidak boleh dilakukan pada perut wanita hamil serta penderita diabetes 

neuropati. 
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BAB  VI.  ELECTROTHERAPY 

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Electrotherapy 

Electrotherapy, atau terapi listrik merupakan terapi dengan menggunakan listrik  

arus rendah. Arus listrik terjadi karena adanya arus elektron yang melewati konduktor. 

Jumlah arus yang melewati suatu konduktor dihitung dalam ampere. Sedangkan 

hambatan yang dialami oleh arus diukur dalam satuan ohms (Ω) dan tegangan yang 

terjadi dalam satuan  volt. Satu volt merupakan tegangan yang terjadi ketika arus sebesar 

satu ampere melewati konduktor dengan hambatan 1 ohm. Pada electrotherapy, arus 

yang terjadi pada tegangan 1 sampai 150 V disebut arus tegangan rendah, sedangkan 

diatas 150 V disebut arus tegangan tinggi. Energi yang terjadi pada terapi tersebut 

dihitung sebagai watt (ampere kali voltage).  

Arus listrik yang diapliaksikan pada syaraf dapat berupa arus AC (alternating 

current), DC (direct curent) maupun pulsed. Arus listrik tersebut pada intensitas dan 

durasi yang memadai dapat meningkatkan kerja syaraf dalam merangsang jaringan yang 

dipersarafi. Tiga  jenis syaraf secara fisiologis dibedakan menjadi : sensoris, motoris dan 

persepsi nyeri. Listrik arus rendah dapat mengurangi nyeri dengan memblokir saraf 

sensorik. Arus listrik rendah ini juga dapat menstimulasi saraf motorik karena impuls 

elektrik ini menyerupai impuls saraf otak untuk menstimulasi gerakan otot. Oleh 

karenanya terapi ini dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan otot.  

Beberapa teori tentang mekanisme terapi listrik dalam mengurangi nyeri antara 

lain adalah lewat mekanisme menghambat transmisi nyeri ke otak (gate control theory) 

dan teori kedua adalah lewat mekanisme pengeluaran endorphins (suatu hormon dalam 

otak yang menurunkan kepekaan terhadap nyeri dan mempengaruhi emosi). 

 

Parameter Penggunaan Alat Electrotherapy 

 Alat electrotherapy menggunakan tiga jenis arus yang ketika diaplikasikan pada 

tubuh mampu mempengaruhi tubuh secara spesifik yakni jenis AC, DC dan gelombang 

(pulsed).  Arus DC (Direct Current) atau galvanik bergerak searah dari kutup positif ke 
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kutup negatif. Arus ini dapat digunakan untuk memodulasi nyeri dan gerakan otot. 

Sebagian besar alat electrotherapy menggunakan jenis arus ini. Arus AC  (Alternating 

Current) terjadi secara bolak balik. Arus pulsed merupakan arus yang tidak kontinyu, 

misalkan terdapat beberapa gelombang arus yang secara periodik diikuti dengan waktu 

istirahat. Arus pulsed disebut juga arus inferential atau arus Rusia. 

Parameter arus yang dapat digunakan pada electrotherapy antaralain: 

a. Bentuk gelombang (Waveform) pada Electrotherapy 

 Waveform merupakan presentasi graphis bentuk, arah, amplitudo, dan jenis arus. 

Baik arus AC maupun DC dapat membentuk sinus, square dan triangular.  

 

        

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Gambar 20. Waveform  Electrotherapy 

 Arus sinus AC 

 

 

 Arus sinus DC 

 

 

 Arus square AC 

 

 

 Arus square DC 

 

 

 Arus triangular AC 

 

 

 Arus triangular DC 
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b. Modulasi pada Electrotherapy 

 Modulasi merupakan kemampuan untuk mengubah durasi dari gelombang listrik. 

Modulasi dapat bersifat kontinyu, interupted atau surged baik pada arus AC maupun DC.  

 

 

 Modulasi arus DC kontinyu 

 

 

 Modulasi arus AC triangular kontinyu 

 

 

 Modulasi arus DC interrupted 

 

 

 Modulasi arus AC square interupted 

 

 

 Modulasi arus DC triangular surging 

 

 

 Modulasi arus AC sinus surging 

 

 

 

                                          Gambar 21. Modulasi Arus Electrotherapy 

  

c. Intensitas Arus pada Electrotherapy 
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Intensitas  merujuk pada tegangan voltase pada alat electrotherapy. Generator 

yang menghasilkan 0-150 Volt disebut sebagai generator tegangan rendah sedangkan 

generator yang dapat memproduksi sampai dengan 500 Volt disebut sebagai generator 

tegangan tinggi.  Generator tegangan rendah umumnya memiliki jenis arus DC 

sedangkan generator tegangan tinggi dapat berupa arus AC dan DC. Sebagian besar 

peralatan electrotherapy yang dipergunakan untuk mengatasi gangguan cedera olahraga 

adalah jenis arus DC tegangan tinggi. 

 

d. Durasi, Frekuensi dan Polaritas pada Electrotherapy 

 Durasi merujuk pada dua hal yakni durasi terapi dan waktu yang dibutuhkan pada 

satu kali siklus. Frekuensi merupakan jumlan gelombang yang terjadi pada tiap detik 

(PPS :pulses per second). Frekuensid apat berkisar dari 1 PPS sampai beberapa ribu PPS. 

Polaritas merupakan arah aliran. Arus dapat mengalir dari kutup positif ke negatif atau 

sebaliknya. 

 

e. Pengaturan Elektroda 

 Pada electrotehrapy, elektroda lembab dilekatkan pada kulit. Elektroda aktif yang 

mengalirkan arus dapat berukuran kecil sampai dengan yang berdiameter sekitar 10 cm. 

Mengingat arus mengalir diantara kedua electroda tersebut, jarak antara elektroda 

bergantung pada kontraksi otot yang diinginkan. Semakin dekat jarak antara elektroda, 

semakin dangkal dan terisolasilah kontraksi otot dan sebaliknya. Efek fisiologis terapi 

dapat terjadi pada kedua elektroda tapi efek lebih bermakna pada electroda aktif. 

 

Efek Fisiologis Electrotherapy 

 Arus listrik AC, DC maupun pulsed dapat digunakan untuk memodulasi nyeri dan 

untuk memacu kontraksi otot. Khusus arus DC dapat digunakan untuk ionthoporesis yang 

merupakan usaha memasukkan bahan topikal dengan menggunakan arus listrik. 

 Modulasi nyeri yang dapat dilakukan arus listrik adalah dengan mekanisme gate 

control (membiaskan nyeri dengan persepsi sensoris yang lain) dan perangsangan morfin 

endogen. Sedangkan kontraksi otot yang etrjadi pada electrotherapy terjadi dengan cara 
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arus listrik memacu rangsangan motorik melalui peningkatan eksitabilitas syaraf yang 

pada akhirnya memacu motor end plate otot.  Semakin tinggi intensitas arus semakin 

banyak berkas otot yang dapat dipengaruhi. Kontraksi otot tersebut bermanfaat untuk : 

pemompaan otot, penguatan otot, pengurangan efek atrofi otot dan reedukasi otot. 

Pemompaan Otot 

 Jenis kontraksi otot yang tejadi dipergunakan untuk meningkatkan sirkulasi 

dengan jalan meningkatkan aliran darah balik. Pada keadaan ini diperlukan arus DC 

dengan tegangan tinggi.  Untuk mendapatkan efek ini diperlukan frekuensi arus 20 

sampai 40 PPS dengan jenis surged dan waktu tunggu 5 detik. Bagian yang cedera perlu 

ditinggikan dan kontraksi aktif perlu dilakukan. Pada keadaan ini waktu terapi yang 

dibutuhkan adalah 20 sampai 30 menit. 

Penguatan Otot 

 Kontraksi otot yang terjadi dapat pula ditujukan untuk meningkatkan kekuatan 

otot. Pada tujuan ini diperlukan arus AC dengan frekuensi tinggi. Frekuensi yang 

dibutuhkan adalah 50 sampai 60 PPS denagn jenis arus surged dan waktu terapi 15 detik 

dan waktu alat dimatikan selama 10 detik yang dilakukan 10 kali. Terapi ini dilakukan 

sebanyak 3 x dalam satu minggu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, atlet dapat 

mengkombinasikan terapi ini dengan kontraksi aktif maksimal dengan pembebanan. 

Pencegahan Atrophy 

 Kontraksi otot yang terjadi pada electrotherapy dapat berfungsi untuk 

meminimalkan atrophy pada otot yang mengalami kelumpuhan atau cedera sehinga harus 

mengalami imobilisasi. Untuk tujuan ini disarankan untuk menggunakan aeus AC 

frekuensi tinggi  30 sampai 60 PPS dengan mode arus interuppted. Pada saat yang 

bersamaan penderita dapat melakukan kontraksi isometrik. Waktu yang diperlukan untuk 

terapi ini adalah 15 sampai 20 menit. 

Reedukasi Otot 

Inhibisi  otot setelah strain atau operasi dapat dikurangi dengan jalan melakukan 

electrotherapy pada otot. Intensitas yang diperlukan adalah 30 sampai 50 PPS 

menggunakan mode interupted atau surged. Waktu terapi yang diperlukan adalah 15 

sampai 20 menit, treatment dilakuakna beberapa kali dalam sehari.  
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Indikasi Electrotherapy 

Terapi listrik digunakan untuk mengatasi nyeri akut maupun kronis, meliputi : 

• Nyeri punggung.  

Nyeri punggung dapat disebabkan oleh sprain atau strain, degenerasi 

discus, sciatica dan scoliosis. Keadaan keadaan ini dapat diperbaiki dengan terapi 

listrik. Teknik yang sering dipergunakan adalah transcutaneous electro nerve 

stimulation (TENS) yang dapat mengurangi spasme dan nyeri yang disebabkan 

oleh fraktur vertebrae yang disebabkan oleh osteoporosis. 

• Nyeri leher  

Jenis nyeri leher yang sering terjadi adalah dikarenakan cedera whisplash 

yang dapat menimbulkan nyeri dan kekakuan pada bagian dasar dan samping 

leher. Gangguan struktur pada leher juga dapat menimbulkan nyeri kepala dan 

nyeri yang menjalar ke bahu. Pada keadaan ini terapi listrik dapat digunakan 

untuk mengurangi nyeri.  

• Nyeri sendi.  

Sebagian besar orang pernah mengalami nyeri sendi dalam hidupnya. Nyeri 

tersebut dapat terjadi akibat keadaan akut maupun kronis. Beberapa contoh 

keadaan sendi yang dapat diterapi dengan terapi listrik adalah : 

o Arthritis (radang sendi). Beberapa jenis radang sendi yang sering dijumpai 

adalah osteoarthritis dan rheumatoid arthritis. 

o Gangguan persendian temporo mandibular yang menghubungkan 

mandibula dengan tengkorak kepala. Gangguan sendi ini dapat 

mempengaruhi rahang, wajah, bahu, kepala dan leher. 

o Tendinitis (peradangan tendon). Gangguan tendinitis paling sering 

dikarenakan penggunaan yang berlebihan. 

• Bursitis (peradangan pada bursa).  

Bursa merupakan kantong yang berisi cairan yang berfungsi untuk 

mengurangi gesekan antara jaringan. Tubuh kita memiliki 160 bursa yang terletak 

pada bahu, siku, pinggang dan lutut 
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• Nyeri saraf.  

Terapi listrik dapat bermanfaat pada neuropathy perifer, neuralgia cranial 

dan postherpetic neuralgia. 

• Nyeri kepala.  

Bentuk yang paling sering adalah tension headaches (dideskripsikan 

sebagai ikatan yang kuat pada kepala), migrain (dideskripsikan sebagai nyeri 

berdenyut yang kadang diikuti rasa mual), nyeri kepala kluster (dideskripsikan 

sebagai nyeri tajam di satu sisi kepala). 

• Fibromyalgia. 

Fibromyalgia merupakan nyeri kronis otot yang sering diikuti oleh 

kekakuan jaringan, kelelahan dan gangguan tidur. 

• Nyeri pelvis.  

Terapi listrik direkomendasikan untuk sistitis interstitial, prostatitis dan 

nyeri menstruasi.  

• Nyeri dada.  

Kondisi seperti costochondritis dan heartburn dapat diterapi dengan 

electrotherapy. 

• Nyeri post-operasi. 

Nyeri ini dapat dikurangi dengan iontophoresis yakni terapi listrik untuk 

meningkatkan absorbi obat topikal yang dalam hal ini berupa krim analgaetik. 

. 

  

Jenis Aplikasi Electrotherapy 

Terdapat beberapa jenis terapi listrik untuk mengurangi nyeri yang antara lain 

meliputi :  

• Transcutaneous electro nerve stimulation (TENS) yang merupakan alat portable 

bertenaga baterai yang dapat menghasilkan arus listrik bertegangan rendah yang 

dialirkan ke kulit lewat elektroda yang diletakkan diatas area yang mengalami 
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gangguan. Arus listrik mengeblok saraf sensorik area tersebut dengan jalan 

menghambat transmisi nyeri menuju otak.  

 

Gambar 22. TENS 

• Percutaneous neuromodulation therapy (PNT) atau percutaneous electro nerve 

stimulation (PENS) merupakan alat mirip TENS namun menggunakan jarum 

yang disisipkan ke dalam jaringan yang mengalami gangguan. Alat ini digunakan 

pada area yang sukar dijangkau dengan TENS misalkan karena obesitas, jaringan 

parut dan lain-lain. 

 

Gambar 23. PNT 

• Electroacupuncture yang merupakan variasi PNT yang dilakukan pada titik 

akupunture dalam tubuh. Auriculotherapy merupakan jenis PNT yang dilakukan 

pada titik akupuntur telinga. 

•  Microcurrent electrotherapy (MET) yang merupakan terapi listrik yang 

menggunakan  arus listrik yangsangat rendah (1 PPS) yang tidak dapat disensor 

oleh tubuh.  Terapi ini bertujuan untuk mempercepat fase pertumbuhan pada 

jaringan lunak maupun tulang  
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• Iontophoresis yang merupakan teknik meningkatkan absorbsi obat topical dengan 

bantuan arus listrik. Teknik ini dapat digunakan untuk terapi nyeri leher, nyeri 

punggung, arthritis, cedera rotator cuff dan bursitis. Pada teknik ini diperlukan 

arus DC intensitas rendah dengan mode gelombang kontinyu agar gelombang 

dapat mendorong obat masuk ke dalam kulit.  

• Intradiscal electrothermal therapy (IDET) yang merupakan kawat yang 

dipergunakan pada daerah diskus intervertebrae yang mengalami gangguan. 

Kawat dipanaskan secara elektrik untuk memperbaiki keadaan diskus.  

 

Gambar 24. Kawat IDET yang disisipkan dalam diskus intervertebralis 

• Spinal cord stimulation (SCS) yang merupakan penggunaan arus listrik untuk 

menghambat transmisi nyeri ke otak. Suatu kumparan kecil ditransmisikan 

dibawah kulit. Sinyal listrik ditransmisikan pada sumsum tulang belakang. Cara 

ini dilakukan pada keadaan nyeri punggung bawah yang kronis 

• Occipital neurostimulation (ONS) merupakan jenis pembedahan minimal  dengan 

meletakkan elektroda di bawah kulit pada bagian dasar tulang kepala. ONS 

dipergunakan untuk memperbaiki nyeri kepala termasuk migren dan sakit kepala.  

• Galvanic stimulation (GS) yang digunakan untuk mengobati cedera akut. Tidak 

seperti jenis terapi listrik lain yang menggunakan arus bolak balik, Terapi GS 

menggunakan arus searah. 

• Russian stimulation. Yang merupakan jenis terapi listrik yang dapat menembus 

otot dan menimbulkan kontraksi yang intensif. Metode ini sering dipergunakan 

untuk mengatasi cedera sumsum tulang, skoliosis dan nyeri otot kronis. 

•  Shortwave diathermy merupakan arus listrik frekuensi tinggi yang dapat 

meningkatkan suhu jaringan. Modalitas ini dapat meningkatkan elastisitas 
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jaringan ikat (khususnya kulit), otot, ligamen dan kapsul sendi.  Kondisi ini 

dilakukan untuk mengatasi arthritis, bursitis, sinusitis, tendinitis, contusions, 

ruptures dan fraktur 

• Transcutaneous electro joint stimulation (TEJS) yang merupakan pemberian arus 

listrik melalui elektroda yang dilakukan pada permukaan sendi. 

•  Interferential electro stimulation (IFC) yang dipergunakan pada jaringan dalam 

seperti otot dasar panggul yang tidak berespon dengan jenis electrotherapy yang 

lain. Pada jenis ini digunakan lebih dari satu generator yang mentransmsiikan 

gelombang dengan frekuensi yang berbeda. Dua pasang elektroda 

dipasangdengan pola bersilangan dengan lokasi cedera menjadi titik sentral 

persilangan.  

• Sympathetic therapy yang merupakan teknik untuk mengurangi nyeri kronis 

dengan jalan menstimulasi system saraf simpatis sehingga terjadi keseimbangan 

system saraf otonom. 

•  Cranial electrotherapy stimulation (CES) dimana elektroda dipasang dibelakang 

telinga, di dekat wajah. CES bekerja dengan meningkatkan produksi endorphin 

(hormone yang terutama ditemukan di otak untuk meningkatkan ambang nyeri 

dan mempengaruhi emosi). Metode ini digunakan untuk mengobati kecemasan, 

depresi, insomnia dan ketergantungan obat. 

•  Functional electro stimulation (FES) yang merupakan teknik untuk menstimulasi 

gerakan pada otot yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan. FES digunakan 

untuk mengatasi cedera sumsum tulang belakang, stroke, multiple sklerosis dan 

cerebral palsy. Teknik ini juga dikenal sebagai peripheral nerve stimulation 

(PNS). 

• Neuromuscular electro stimulation (NMES) merupakan alat yang dapat 

menghasilkan impuls listrik untuk mengaktivasi otot yang tidak sering 

dipergunakan. 

• Vagus nerve stimulation (VNS) merupakan alat yang dengan pembedahan 

dimplantasikan untuk menghantarkan impuls saraf menuju otak. VNS telah 

diketahui dapat mengatasi depresi. 
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•  Deep brain stimulation (DBS) merupakan elektroda yang disisipkan ke dalam 

otak untuk menstimulasi area yang disebut thalamus. DBS  telah dilakukan untuk 

mengatasi gangguan gerakan seperti yang terjadi pada parkinson, tremor dan 

dystonia. 

• Gastric pacemakers yang menyerupai alat pacu jantung yang dipergunakan pada 

penderita obesitas untuk menstimulasi sensasi rasa kenyang. Obesitas dapat 

menimbulkan nyeri perut, nyeri dada, nyeri punggung dan osteoarthritis. 

• LASER (Light amplification by stimulation emission of radiation) yang bertujuan 

untuk meningkatkan sintesis kolagen, mengurangi resiko kontaminasi oleh 

microorganisme, meningkatkan vaskularisasi, mengurangi nyeri dan peradangan.  

 

Penggunaan Electrotherapy 

Sebelum dilakukan electrotherapy, ahli fisioterapi harus melacak riwayat 

penyakit serta mengadakan pemeriksaan fisik dengan fokus utama pada area yang 

mengalami nyeri. Penilaian terhadap nyeri dilakukan untuk menilai frekuensi, intensitas 

dan durasi nyeri. Penderita juga harus ditanya apakah nyeri sampai menimbulkan 

keterbatasan gerakan atau apakah gerakan tertentu dapat meningkatkan atau mengurangi 

nyeri.  

Penderita diminta untuk menggambarkan intensitas nyeri dengan skala 0 (tidak 

nyeri) sampai dengan 10 (nyeri yang tidak tertahankan). Skala ini penting untuk 

mengevaluasi apakah suatu tindakan dapat mengurangi nyeri. Ahli fisioterapi bertugas 

untuk menentukan jenis terapi listrik yang paling tepat, frekuensi serta durasi terapi 

sesuai dengan jenis dan keparahan gangguan. Terapi listrik ini biasanya dikombinasikan 

dengan jenis terapi lain misalkan manual therapy. 

Pada umumnya, elektroda atau kumparan kawat diletakkan diatas bagian yang 

mengalami gangguan atau bagian yang perlu stimulasi. Pada beberapa teknik alat-lat ini 

diimplantasikan dibawah kulit. Elektroda tersebut biasanya dihubungkan pada komputer 

yang diprogram untuk menghasilkan besar arus yang sesuai dengan kebutuhan. Arus 

listrik tersebut kemudian akan menstimulasi otot dan saraf pada area tersebut. Komputer 

dapat pula mengukur respon penderita terhadap terapi. Pada umumnya terapi listrik tidak 
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menimbulkan nyeri atau rasa tidak  nyaman. Penderita mungkin merasakan sensasi 

getaran yang ringan. Penderita biasanya akan merasakan berkurangnya rasa nyeri setelah 

perlakuan. Pada beberapa jenis terapi penderita memrlukan beberapa kali terapi sebelum 

merasakan adanya perbaikan.  

Beberapa jenis terapi seperti TENS dapat dilakukan sendiri di rumah oleh 

penderita setelah penderita diberi pelatihan sehingga dapat mengurangi ketergantungan 

penderita terhadap therapist.  

 

Kontra Indikasi Electrotherapy 

Beberapa kontraindikasi terapi listrik adalah : 

a. Wanita hamil karena dapat mengakibatkan gangguan perkembanagan janin. 

b. Penderita dengan alat pacu jantung dan pin. 

c. Penderita dengan hemophilia (gangguan penjendalan darah)atau thrombosis 

(jendalan darah pada lengan atau tungkai). Mengingat beberapa alat listrik dapat 

mengakibatkan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah), yang dapat 

memperburuk keadaan-keadaan tersebut. 

d. Beberapa kondisi lain juga perlu diwaspadai meliputi epilepsi, gangguan kejang 

dan jantung. 

  

 

Manfaat dan Resiko Electrotherapy 

Manfaat Electrotherapy meliputi : 

• Beberapa jenis electrotherapy mudah untuk dilakukan dan dapat dilakukan sendiri 

oleh penderita  

• Dapat  meningkatkan jangkauan gerak, mobilitas dan fungsi sendi. 

• Dapat mengurangi nyeri dan mengurangi kebutuhan terhadap obat pengurang 

nyeri. 

• Sebagian besar terapi listrik efektif dibanding jenis terapi yang lain. 

• Beberapa jenis terapi listrik dapat menimbulkan efek kumulatif setelah dilakukan 

selama beberapa periode. 
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Resiko elektro therapy : 

• Beberapa jenis terapi listrik dapat menimbulkan iritasi dan kemerahan pada 

tempat yang terpasang elektroda atau kumparan lsitrik. 

• Arus listrik dapat menimbulkan luka bakar atu fibrilasi otot jantung. 

• Beberapa jenis electrotherapy dapat menurunkan atau meningkatkan tekanan 

darah, menimbulkan vertigo atau mual. 

• Beberapa jenis electrotherapy dapat menimbulkan vasodilatasi (pelebaran 

pembuluh darah) yang dapat memperburuk kondisi seperti penjendalan darah dan 

hemofili.  

• Stimulasi yang berlebihan menimbulkan nyeri otot atau kekakuan otot. 

• Penderita dapat mengalami toleransi sehingga memerlukan terapi dengan arus 

yang lebih kuat atau periode yang lebih lama untuk menimbulkan efek yang sama.  

 

Kesimpulan 

Electrotherapy merupakan terapi dengan menggunakan arus listrik. Tujuan utama 

pemakaian terapi ini adalah modulasi nyeri dan meningkatkan kerja syaraf motoris 

beserta otot skelet. Terdapat tiga jenis arus listrik yakni arus AC, DC dan pulsed. Pada 

penggunaanya parameter arus listrik harus disesuaikan dengan tujuan terapi. Terapi ini 

diindikasikan pada berbagai gangguan otot pasca cedera. Dalam penggunaannya perlu 

diperhatikan agar tidak terdapat konduktor logam di dalam tubuh. 
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 BAB VII.  MANUAL THERAPY 

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Manual Therapy 

Manual therapy berasal dari kata manus (tangan) dan therapy (pengobatan) 

sehingga  secara umum dapat didefinisikan sebagai terapi yang terutama mempergunakan 

tangan. Manual therapy berfokus pada struktur dan sistem dalam tubuh seperti tulang, 

persendian, jaringan lunak, peredaran darah, limfe dan saraf. Tujuan utama dari manual 

therapy adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan alami tubuh. 

 

Efek Fisiologis Manual Therapy 

Efek fisiologis manual therapy antara lain memperlancar peredaran darah, 

mencetuskan hormon endhorphin dan merilekskan otot. Secara keseluruhan proses 

tersebut kemudian dapat : 

1. Membantu mengurangi pembengkakan pada fase kronis. 

2. Mengurangi persepsi nyeri melalui mekanisme penghambatan rangsang nyeri 

(gate control) 

3. Meningkatkan relaksasi otot  sehingga mengurangi nyeri. 

4. Meningkatkan jangkauan gerak, kekuatan, koordinasi, keseimbangan dan fungsi 

otot. 

5. Mengurangi atau menghilangkan ketegangan saraf dan mengurangi rasa sakit. 

 

Indikasi Manual Therapy 

Beberapa keadaaan yang dapat diperbaiki dengan manual therapy antara lain : 

• Cedera : sprain, strain, dislokasi dan jenis trauma lain. Manual therapy biasanya 

dikombinasikan dengan metode lain seperti imobilisasi, obat dan jenis fisioterapi 

yang lain.  

• Nyeri punggung dan nyeri leher merupakan kedua kasus nyeri yang paling sering 

dijumpai dan dapat diatasi dengan manual therapy. Nyeri leher yang sering terjadi 

adalah pada bagian dasar dan samping leher. Nyeri leher ini dapat menimbulkan 
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nyeri kepala. Jenis nyeri leher yang paling sering dijumpai adalah whiplash akibat 

gerakan yang mendadak. 

• Arthritis yang merupakan kelompok peradangan sendi yang dapat berupa 

osteoarthritis, rhematoid arthritis maupun ankylosing spondilitis 

• Nyeri bahu dalam bentuk bahu beku (frozen shoulder) merupakan gangguan bahu 

yang umumnya dapat diperbaiki dengan manual therapy. Jenis lain nyeri bahu 

adalah cedera rotator cuff (otot yang menghubungkan tendo dengan tulang 

humerus) serta shoulder impingement syndrome yang terjadi akibat penekanan 

tendon rotator cuff tendon dan bursa subacromial.  

• Tendinitis (radang pada tendon) yang pada umumnya diakibatkan oleh 

penggunaan yang berlebihan. 

• Bursitis (radang pada bursa yang merupakan kantong berisi cairan yang berfungsi 

untuk melicinkan gerakan antar jaringan). Bursa yang mengalami peradangan 

umumnya berada pada area bahu, siku, pinggang dan lutut. 

• Nyeri kepala yang meliputi tension headache (perasaan kepala terasa penuh dan 

seperti diikat), migraines (nyeri berdenyut yang sering disertai dengan mual) dan 

cluster headache (yang merupakan nyeri kepala yang tajam yang dirasakan pada 

satu sisi kepala. 

• Carpal tunnel syndrome yang merupakan penekanan saraf pergelangan tangan 

yang mengakibatkan nyeri pada area tersebut 

• Fibromyalgia yang merupakan gangguan otot dan tulang yang sering disertai 

dengan nyeri, kelemahan, dan gangguan tidur. 

• Complex regional pain syndrome yang merupakan rasa nyeri yang timbul setelah 

terjadi cedera pada lengan atau tungkai. Rasa nyeri sering dideskripsikan sebagai 

rasa seperti terbakar. 

• Myofascial pain syndrome (MPS) yang merupakan kondisi kronis yang terjadi 

pada satu serabut otot atau lebih yang dapat diakibatkan oleh benturan maupun 

penggunaan yang berlebihan. 

• Gangguan persendian temporomandibular yang menghubungkan rahang dengan 

tengkorak kepala. Gangguan ini dapat timbul karena benturan maupun infeksi.  
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Jenis Manual Therapy 

Beberapa jenis manual therapy meliputi : 

• Terapi masase 

Terapi masase merupakan teknik manipulasi jaringan lunak melalui 

tekanan dan gerakan. Terapi ini dapat dilakukan pada seluruh tubuh maupun pada 

bagian tertentu (contoh punggung, kaki dan tangan). Masase membantu penderita 

rileks dan tidak merasakan nyeri. Beberapa jenis terapi masase meliputi Swedish 

massage (terdiri dari: strokes, kneading dan friksi otot serta gerakan pasif dan 

aktif),  shiatsu ( metode dari oriental berdasarkan teori bahwa terdapat pergerakan 

energy melewati meridian yang apabila terjadi gangguan aliran energi tersebut 

dapat  terjadi gangguan tubuh), terapi trigger point (memfokuskan pada area yang 

mengalami gangguan) dan masase jaringan dalam/deep tissue massage 

(menggunakan geseran yang pelan dan friksi yang kuat). 

• Chiropractic 

Pengobatan chiropractic memfokuskan pada gangguan musculoskeletal 

dan neuromuscular serta efeknya pada tubuh. Pengobatan chiropractic 

berdasarkan teori bahwa gangguan tulang belakang akan mempengaruhi sumsum 

tulang belakang dan saraf yang keluar masuk sumsum tulang belakang. Sehingga 

apabila terjadi gangguan pada tulang belakang dapat terjadi gangguan pada organ 

dan bagian tubuh yang dipersarafi oleh saraf tersebut.Perbaikan posisi tulang 

belakang diharapkan dapat memperbaiki gejala-gejala organ yang mengalami 

gangguan. 

• Osteopathic 

Pengobatan osteopathic  merupakan sistem pengobatan menyeluruh yang 

menekankan pada perbaikan keseimbangan struktur dan pencegahan. Ahli 

osteopati menjaga hubungan yang seimbang antara tulang, otot dan jaringan ikat. 

Tidak seperti ahli chiropractic, ahli osteopati sering pula mempergunakan obat, 

dan pembedahan.  

• Akupuntur dan Akupressure 
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Akupuntur dan akupressure merupakan teknik dari China dengan jalan 

melakukan jarum halus yang ditempatkan pada titik akupuntur tubuh. Akupresure 

merupakan terapi yang serupa dengan akupuntur tetapi menggunakan penekanan 

tanpa jarum. 

• Teknik alexander  

  Teknik alexander bertujuan untuk mengidentifikasi gerakan yang tidak 

tepat dan mengkoreksinya. Penderita dilatih untuk memperbaiki postur dan 

melakukan gerakan yang efisien. 

• Circulomassage 

Circulomassage merupakan salah satu jens masase yang dikembangkan 

oleh Klinik Terapi Fisik FIK UNY. Jenis mesase ini hampir sama seperti Sport 

massage, hanya ada beberapa manipulasi yang ditambah dan dikurangi. 

Circulomassage merupakan masase dengan sasaran utama sirkulasi darah dan 

limfe. Seperti diketahui bahwa lancarnya sirkulasi darah akan berdampak pada 

lancarnya penyaluran makanan ke sel. Makanan sebagai sumber energi sel akan 

dibakar dengan api oksigen. Sirkulasi darah yang membawa serta hemoglobin 

dalam sel darah merahnya akan mengangkut oksigen dengan lancar, dengan 

demikian penyediaan sumber energi beserta bahan bakarnya akan terjamin oleh 

lancarnya sirkulasi darah. Pada saat sirkulasi darah dari jantung menuju ke sel 

akan membawa makanan dan oksigen, sedangkan pada saat kembali dari sel 

jantung, sirkulasi darah akan mengangkut sisa metabolisme dan karbondioksida. 

Sisa metabolisme akan dikeluarkan melalui urine, feces, dan keringat, sedangkan 

CO2 akan dibuang melalui nafas. Pembuangan metabolisme akan menghilangkan 

rasa lelah, kaku, dan tegang otot syaraf, sedangkan penyaluran makanan dan 

oksigen akan mendukung kebugaran tubuh. Untuk itulah Circulomassage 

ditujukan terutama untuk pemulihan kelelahan dan mendapatkan kebugara. 

Lancarnya sirkulasi darah akibat Circulomassage akan mendukung 

produksi dan peredaran hormon maupun anti bodi. Hormon dan anti bodi akan 

memperlancar proses metabolisme ditubuh dan membantu tubuh melawan 

penyakit. Pada dasarnya, dalam batas tertentu tubuh mempunyai mekanisme 

penyembuhan dirinya sendiri. 
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Teknik yang digunakan dalam circulomassage yaitu friction dengan 

gerakan sirkuler. Tapotement dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil friction, 

dan efflurage dimaksudkan untuk penenangan. Pada awal masase diberikan 

tretment friction untuk menimbulkan kejutan dan merangsang keluarnya hormon 

endorphin yang berfungsi sebagai penenang. Seluruh anggota tubuh mulai dari 

telapak kaki sampai kepala akan dimanipulasi dengan Circulomassage ini dengan 

mempertimbangkan susunan otot dan cara kerja organ tubuh . 

• Ayurveda  

Ayurveda merupakan sistem pengobatan menyeluruh dari India dengan 

penekanan pada hubungan antara pikiran dan tubuh dengan menggunakan teknik 

sentuhan, suara, aroma dan herbal. 

• Teknik bowen  

Teknik bowen merupakan masase otot yang dilakukan secara perlahan 

pada titik titik akupuntur. Dengan menggunakan teknik ini tubuh mendapatkan 

kembali energi dan dapat mempercepat proses penyembuhan. 

• Terapi craniosacral 

Terapi craniosacral menggunakan sentuhan tangan dan jari yang lembut 

pada bagian kepala. Sistem craniosakral terdiri dari selaput otak dan cairan 

serebrospinal. Terapi cerebrospinal dianggap dapat memperbaiki aliran cairan 

dalam otak. Walaupun demikian beberapa penelitian tidak menemukan adanya 

pengaruh yang berarti pada terapi jenis ini.  

• Metode feldenkrais  

Metode ini merupakan teknik untuk memperbaiki gerakan dan 

meningkatkan fungsi seluruh tubuh.  Dengan metode ini penderita dapat 

memperbaiki jangkauan gerakan sendi, meningkatkan fleksibilitas serta 

meningkatkan efisiensi gerakan sehingga meminimalkan cedera dan kelelahan 

otot. 

• Jin Shin Tara  

Jin Shin Tara merupakan jenis pengobatan mirip akupresure yang berasal 

dari Jepang yang digunakan untuk mengatasi nyeri. Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa teknik ini bermanfaat pada rehabilitasi stroke. 
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• Naprapathy  

Naprapathy merupakan metode untuk mengurangi nyeri dengan jalan 

memanipulasi jaringan ikat yang mungkin mengiritasi saraf. 

• Naturopathi 

Pengobatan ini merupakan sistem pengobatan yang menekankan pada 

pencegahan dengan memadukan teknik akupuntur, masase, gisi, herbal dan 

konseling. 

• Reflexology 

Reflexology merupakan teknik yang didasarkan  pada prinsip bahwa reflex 

yang terdapat di kaki dan tangan berhubungan dengan organ-organ dalam tubuh. 

Dengan memberi tekanan pada kaki dan tangan, sirkulasi tubuh membaik dan 

fungsi otot dapat meningkat. 

 

Gambar 25. Titik Titik Pada Reflexiology 

• Rolfing 

Rolfing yang merupakan masase jaringan dalam. Rolfing merupakan 

pendekatan yang sistematis yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan 

tubuh. Rolfing memiliki penekanan pada pencegahan dan sering disebut sebagai 

usaha integrasi struktur tubuh.  

• Trager bodywork yang merupakan teknik menggoyangkan tungkai dan badan 

penderita secara perlahan dan ritmis. Tujuan dari teknik ini adalah  meningkatkan 

rileksasi dan mobilitas. Teknik ini dipergunakan oleh atlet atau penderita dengan 

gangguan musculoskeletal dan gangguan punggung.  
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• Tuina merupakan pemberian tekanan dengan jari pada titik akupresur dengan 

disertai dengan gerakan memutar pada titik tersebut. Metode ini telah digunakan 

di China sejak 2000 tahun yang lalu.  

• Traksi yang merupakan prosedur dimana digunakan alat mekanis untuk 

mengoreksi fraktur atau dislokasi fraktur, mengatasi kekakuan otot dan 

menghilangkan takanan. Traksi dapat digunakan untuk mengatasi gangguan 

tulang punggung, lengan, kaki dan leher.  

• Sport massage adalah masase yang khusus diberikan kepada orang yang sehat 

badannya, terutama olahragawan karena pelaksanannya memerlukan terbukanya 

hampir seluruh tubuh. 

 

Teknik Massage pada Sweden Massage 

Manipulasi dalam masase adalah cara menggunakan tangan untuk melakukan 

masase pada daerah-daerah tertentu serta untuk memberian pengaruh tertentu pula. 

Manipulasi pokok masase adalah: 

1. Effeurage (menggosok), yaitu gerakan ringan  berirama yang dilakukan pada seluruh 

permukaan tubuh. Effleurage menggunakan seluruh permukaan telapak tangan dan 

jari-jari untuk menggosok daerah tubuh tertentu. Tujuannya adalah memperlancar 

peredaran darah dan cairan getah bening (limphe). Yaitu membantu mengalirkan 

darah di pembuluh balik atau vena agar dapat cepat kembali ke jantung. 

 

Gambar 26. Teknik Euffleurage 
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2. Friction (menggerus), yaitu gerakan menggerus yang arahnya naik dan turun secara 

bebas. Friction (menggunakan  ujung jari atau ibu jari dengan menggeruskan 

melingkar seperti spiral pada bagian otot tertentu. Tujuannya adalah membantu 

menghancurkan miyogeloasis, yaitu timbunan sisa-sisa pembakaran energi (asam 

laktat) yang terdapat pada otot yang menyebabkan pengersan pada otot.  

 

Gambar 27. Teknik Manipulasi Friction 

3. Petrissage, manipulasi ini terdiri dari perasan, tekanan, pencomotan atau 

pengangkatan otot dan jaringan dalam. Efek refleks pentrissage adalah yang paling 

penting daripada segala efek mekanik, merangsang fungsi otot menghasilkan 

terutama suatu perintah latihan bagi saraf motor. Efek pentrisage sangat berguna 

pada waktu masase otot yang lelah. Petrissage (memijat) yaitu dilakukan dengan 

memeras atau memijat otot-otot serta jaringan penunjangnya, dengan gerakan 

menekan otot kebawah dan kemudian meremasnya, yaitu dengan jalan mengangkat 

seolah-olah menjebol otot keatas. Tujuan dari  Petrissage yaitu untuk mendorong 

aliran darah kembali kejantung dan mendorong keluar sisa-sisa pembakaran. 
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Gambar 28. Teknik Masase Petrissage 

4. Tapotemant, gerakan pukulan ringan berirama yang dibarikan pada bagian yang 

berdaging. Tujuannya adalah mendorong atau mempercepat aliran darah dan 

mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya. Tapotement 

(memukul) yaitu dengan kepalan tangan, jari lurus, setengah lurus atau dengan 

telapak tangan yang mencekung, dengan dipukulkan ke bagian otot-otot besar seperti 

otot punggung. Tujuannya yaitu untuk merangsang serabut saraf tepi dan 

merangsang organ-organ tubuh bagian dalam. 

 

Gambar 29. Teknik Massage Tapotement 

5. Vibration (menggetarkan), yaitu gerakan menggetarkan yang dilakukan secara 

manual juga mekanik. Mekanik lebih baik daripada manual. Tujuannya adalah untuk 

merangsang saraf secara halus dan lembut agar mengurangi atau melemahkan 



 

 

72 

 

rangsang yang berlebihan pada saraf yang dapat menimbulkan ketegangan. Vibration 

(menggetar) yaitu manipulasi dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jari , 

getaran yang dihasilkan dari kontraksi isometri dari otot-otot lengan bawah dan 

lengan atas, yaitu kontraksi tanpa pemendekan atau pengerutan serabut otot. Tujuan 

vibration yaitu untuk merangsangi saraf secara halus dan lembut, dengan maksud 

untuk menenangkan atau melemahkan rangsang yang berkelibahan pada saraf yang 

dapat menmbulkan ketegangan. 

 

Gambar 30. Teknik Massage Vibration 

 

6. Shaking atau kniadimg (menggoncang) dilakukan dengan seluruh permukaan telapak 

tangan dan jari-jari, dua tangan bersama-sama atau satu tangan saja pada otot yang 

lebar dan tebal dengan digoncangkan. Tujuan dari shaking yaitu melancarkan 

peredaran darah, terutama dalam penyebaran sari-sari makanan ke dalam jaringan 

dan juga untuk memacu serabut-serabut otot agar siap menghadapi tugas yang lebih 

berat. 

7. Walken yaitu variasi dari manipulasi effleurage dengan seluruh permukaan telapak 

tangan, manipulasi ini digunakan pada daerah-daerah tertentu dimaksudkan untuk 



 

 

73 

 

lebih menyempurnakan pengambilan sisa-sisa pembakaran oleh darah dan segera 

dapat dibawa ke jantung. 

8. Stroking (mengurut) yaitu manipulasi dengan menggunakan ujung-ujung jari, 

terutama tiga jari tengah, atau hanya ibu jari, pelaksanaan nya seperti manipulasi 

effleurage. Tujuannya yaitu untuk menenangkan, mengurangi rasa sakit, 

mempengaruhi syaraf-syaraf tepi danmenghilangkan kekejangan otot. 

9. Skin-Rolling (melipat kulit) yaitu dapat dilakukan menggunakan seluruh jari-jari 

tangan. tujuannya untuk melonggarkan atau memisahkan kembali lengketan-

lengketan yang terjadi antara  kulit dengan jaringan-jaringan dibawahnya. 

10. Chiropraktis (menggelutuk) yaitu dapat dilakukan dengan menekuk setiap 

persendian sampai berbunyi. Pada dasarnya sama seperti pada skin rolling, yaitu 

dimaksudkan untuk menghilangkan lengketan-lengketan pada daerah sendi 

 

Resiko manual therapy 

Resiko terapi manual adalah : 

• Manual chiropractic dapat menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman, akan tetapi 

biasanya ringan pulih dalam beberapa hari.  

• Pada beberapa kasus, manipulasi  tulang leher dapat menimbulkan robekan dan 

juga memicu stroke. 

Terapi masase biasanya tidak menimbulkan efek samping. Akan tetapi terapi ini tidak 

disarankan pada keadaan  pada beberapa keadaan seperti deep vein thrombosis (sumbatan 

pada vena kaki), luka bakar, infeksi kulit, eksim, luka terbuka, fraktur dan osteoporosis 

lanjut. 

 

Kesimpulan 

Manual terapi merupakan terapi yang menggunakan sentuhan tangan atau alat 

untuk memperbaiki gerakan tubuh. Manual terapi digunakan untuk mengatasi berbagai 
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bentuk cedera dan keadaan seperti nyeri punggung, nyeri leher, nyeri bahu, nyeri kepala, 

arthritis dan fibromyalgia. 

Beberapa jenis terapi manual antara lain meliputi pengobatan chiropractic, terapi 

massase, osteopathic medicine dan  akupresure. 

Sebelum dilakukan terapi, terapis harus mengadakan pemeriksaan fisik, menilai 

permasalahan penderita dan menggali riwayat penyakit.  

Potensi manfaat terapi manual meliputi mengurangi rasa nyeri, meningkatkan mobilitas 

dan fungsi. Beberapa resiko yang dapat terjadi antara lain timbulnya cedera tulang 

belakang dan stroke.  
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BAB VIII. DASAR DASAR EXERCISE THERAPY   

 

Efek Fisiologis Terapi Latihan  

Dari keseluruhan proses fisioterapi, terapi latihan (exercise therapy) sering 

merupakan kegiatan utama yang didukung oleh modalitas-modalitas lain. Hal ini 

dikarenakan pengembalian fungsi gerak sering merupakan tujuan utama dari proses 

fisioterapi. Terapi latihan dilakukan pada fase kronis untuk merahibilitasi penderita 

cedera atau gangguan penyakit agar dapat mengembalikan fungsi tubuh seperti atau 

mendekati fungsi semula. Secara keselutuhan, terapi latihan (exercise therapy) 

merupakan aktivitas fisik yang sistematis dan bertujuan untuk : 

• Memperbaiki atau mencegah gangguan fungsi tubuh 

• Memperbaiki kecacatan 

• Mencegah atau mengurangi faktor resiko gangguan kesehatan 

• Mengoptimalkan status kesehatan  dan kebugaran. 

Terapi latihan dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan individual setiap penderita 

dengan tujuan utama mengoptimalkan fungsi tubuh. Fungsi tubuh dalam hal ini berkaitan 

dengan beberapa parameter seperti keseimbangan, kebugaran kardiorespirasi, koordinasi, 

fleksibilitas, mobilitas, kontrol motorik, kontrol neuromuskular, kontrol postural dan 

stabilitas. 

• Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mempertahankan tubuh melawan 

gaya gravitasi dengan mempertahankan pusat massa tubuh dengan penyokong 

yang ada tanpa terjatuh dengan mekanisme sistem motorik dan sensorik. 

• Kebugaran kardiorespirasi merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas 

intensitas sedang misalkan: berjalan, berenang, jogging atau bersepeda) secara 

repetitif dalam jangka waktu yang relatif lama. Kebugaran kardiorespirasi sering 

disebut sebagai ketahanan kardiopulmoner. 

• Koordinasi merupakan usaha tubuh untuk menyeimbangkan gerakan dengan jalan 

melakukan gerakan otot dalam waktu, intensitas dan urutan yang tepat, sehingga 

dapat menampilkan gerakan yang efektif dan akurat baik secara sadar maupun 
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tidak sadar. Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk bergerak bebas tanpa 

hambatan dengan jangkauan gerak yang baik. 

• Mobilitas merupakan kemampuan suatu struktur atau segmen tubuh untuk 

bergerak atau digerakkan. Mobilitas pasif bergantung pada kontraktilitas jaringan 

lunak sedangkan mobilitas aktif memerlukan kerja neuromuscular. 

• Kerja otot merupakan kapasitas otot untuk memproduksi tegangan dan 

melaksanakan aktivitas fisik. Kerja otot meliputi kekuatan, tenaga dan ketahanan 

otot. 

• Kontrol neuromuscular merupakan interaksi sistem sensorik dan motorik yang 

dapat mencetuskan kerja sinergis, agonis, antagonis untuk merespon informasi 

propioseptor dan kinestetik yang kemudian pada gilirannya memproduksi gerakan 

dan urutan yang tepat dan terkoordinasi. 

• Kontrol postural merupakan usaha tubuh untuk mempertahankan stabilitas postur 

tubuh. 

• Stabilitas merupakan kemampuan sistem neuromuscular melalui kerja otot 

sinergis untuk mempertahankan segmen tubuh dalam posisi stabil pada keadaan 

bergerak maupun diam.  

Keseluruhan sistem tersebut bereaksi, beradaptasi dan berkembang sebagai respon 

terhadap beban fisik (physical stress) termasuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik membantu 

tubuh untuk memelihara kemampuan fungsional tubuh, ketahanan kardiorespirasi dan 

kemampuan mobilitas. Sebagai contoh ketiadaan aktivitas fisik dalam jangka waktu lama 

dapat menimbulkan kelemahan otot dan tulang. Absennya aktivitas fisik juga dapat 

mengurangi ketahanan kardiprespirasi. Walaupun demikian apabila dilakukan secara 

berlebihan, aktivitas fisik dapat pula mengakibatkan cedera dalam bentuk antara lain 

strain, sprain, fraktur maupun kondisi kronis degeneratif.  Sehingga terapi latihan harus 

dirancang agar aktivitas fisik yang diprogramkan sesuai dengan kebutuhan penderita 

dengan resiko cedera akibat latihan seminimal mungkin dan mendapatkan peningkatan 

kapasitas fungsional tubuh semaksimal mungkin. 
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Indikasi Terapi Latihan  

Berikut ini beberapa keadaan yang umumnya dapat diperbaiki dengan terapi 

latihan : 

• Nyeri 

• Kelemahan dan penurunan ketahanan otot 

• Pengurangan jangkauan gerak yang dapat dikarenakan oleh kekakuan kapsul 

sendi maupun pengurangan panjang otot. 

• Mobilitas sendi yang berlebihan 

• Postur tubuh yang abnormal 

• Gangguan keseimbangan, stabilitas postur, koordinasi, perkembangan dan tonus 

otot  

• Gangguan kardiovaskular seperti pengurangan kapasitas aerobik (ketahanan 

kardiopulmoner) dan gangguan sirkulasi. 

Keluhan yang dialami penderita ini harus diidentifikasi secara khusus mengingat 

manifestasi keluhan-keluhan tersebut sering bersifat spesifik terhadap penderita. Hal yang 

sangat penting untuk dilakukan juga adalah identifikasi resiko terjadinya gangguan lebih 

lanjut sehingga dapat diantisipasi dalam rancangan latihan terapi yang akan dilaksanakan. 

  

Jenis-jenis Latihan Terapi 

Secara khusus, jenis-jenis latihan terapi antara lain meliputi latihan kelenturan 

(fleksibilitas) untuk meningkatkan range of moment (ROM), latihan strectching dan 

suntuk meningkatkan mobilitas, latihan beban (strengthening)  untuk peningkatan fungsi, 

dan latihan aerobik  untuk meningkatkan ketahanan kardiovaskular.  Biasanya strultur 

latihan yang dilakukan paska cedera adalah sebagai berikut : 
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Gambar 31. Alur Terapi Latihan Paska Cedera 

A. Latihan Fleksibilitas (Latihan ROM) 

Latihan fleksibilitas merupakan teknik dasar yang digunakan untuk meningkatkan 

jangkauan gerak (ROM). Gerakan akan mempengaruhi semua struktur pada area tersebut 

termasuk persendian, kapsul sendi, ligamen, fasia, pembuluh darah dan syaraf. Jangkauan 

gerak dipengaruhi oleh jangkauan sendi dan jangkauan otot. Jangkauan sendi 

dideskripsikan dalam istilah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi dan rotasi. Jangkauan gerak 

sering diukur menggunakan goniometer dan dihitung dalam derajat. Jangkauan otot 

dihitung dalam” jarak fungsional “ yang merupakan ukuran pemendekan otot setelah 

dilakukan penguluran secara maksimal. Untuk memelihara jangkauan gerak yang normal, 

area tersebut harus digerakkan secara periodik.  Beberapa hal yang dapat mengurangi 

ROM meliputi gangguan sistemik, persendian, syaraf, otot yang dikarenakan gangguan 

infeksi, imunologi, trauma maupun karena inactivity.  Aktivitas pemeliharaan ROM 

diperlukan untuk memelihara mobilitas sendi dan otot serta untuk meminimalkan 

kehilangan fleksibilitas jaringan dan pembentukan kontraktur.  

Jenis Latihan fleksibilitas 

1. Latihan fleksibilitas Pasif 

Merupakan gerakan yang sepenuhnya disebabkan oleh gerakan dari luar dengan sangat 

sedikit ataupun tidak ada gerakan sadar dari otot. Sumber gerakan dapat berasal dari 

gravitasi, mesin, individu yang lain maupun bagian tubuh individu itu sendiri.  

Indikasi Latihan fleksibilitas pasif : 
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• Pada area jaringan yang mengalami peradangan akut dimana gerakan aktif dapat 

memperburuk cedera dan menghambat proses penyembuhan. Peradangan akut 

biasanya terjadi 2 sampai 6 hari. 

• Pada keadaan dimana penderita tidak bias melakukan gerakan aktif seperti pada 

keadaan koma, lumpuh ataupun tirah baring 

Tujuan Latihan fleksibilitas pasif : 

Tujuan utama dari Latihan fleksibilitas pasif adalah untuk mengurangi komplikasi yang 

terjadi pada imobilisasi, degenerasi kartilago, perlengketan, pembentukan kontraktur dan 

memperbaiki sirkulasi darah. Tujuan khusus Latihan fleksibilitas  pasif: 

• Memelihara persendian dan mobilitas jaringan ikat. 

• Meminimalkan pembentukan jaringan kontraktur. 

• Memelihara elastisitas otot. 

• Memperbaiki sirkulasi darah. 

• Meningkatkan gerakan synovial untuk nutrisi kartilago dan difusi material pada 

persendian. 

• Mengurangi nyeri 

• Meningkatkan proses penyembuhan 

Secara praktis, Latihan fleksibilitas pasif digunakan untuk menentukan keterbatasan 

gerak, stabilitas sendi dan  kekuatan otot. Terapi latihan pasif juga digunakan untuk 

mengajarkan gerakan yang diinginkan. Walaupun demikian, terdapat keterbatasan 

Latihan fleksibilitas pasif misalnya, tidak dapat mencegah atrofi otot, tidak dapat 

meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot. 

 

2. Latihan fleksibilitas Aktif dan Aktif dengan Bantuan 

Latihan fleksibilitas aktif merupakan gerakan yang disebabkan oleh gerakan aktif dari 

otot itu sendiri. Latihan fleksibilitas Aktif dengan bantuan merupakan gerakan yang 

ditimbulkan secara aktif namun memerlukan bantuan dari luar. 

Latihan jenis ini dilakukan apabila penderita memiliki kemampuan kontraksi otot aktif 

Tujuan dari jenis latihan ini sama dengan Latihan fleksibilitas pasif dengan tujuan khusus 

: 
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• Memelihara elastisitas dan kontraktilitas otot 

• Memberikan umpan balik sensorik dari otot yang berkontraksi. 

• Memberikan rangsangan pada tulang dan persendian 

• Meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah pembentukan jendalan darah 

(thrombus) 

• Meningkatkan koordinasi gerakan 

Walaupun demikian, keterbatasan Latihan fleksibilitas aktif adalah pada otot besar, 

latihan jenis ini tidak dapat meningkatkan kekuatan otot. Latihan jenis ini juga tidak bias 

meningkatkan koordinasi gerakan keculai apabila latihan dilakukan dengan pola gerakan 

tertentu.  

 

Kontraindikasi Latihan fleksibilitas 

1. Latihan fleksibilitas tidak boleh dilakukan bila latihan tersebut mengganggu 

proses penyembuhan seperti pada keadaan patah tulang. 

2. Latihan fleksibilitas harus dilakukan dengan hati hati pada area tumit dan kaki 

untuk meminimalkan stasis vena dan pembentukan thrombus. Tanda-tanda latihan 

yang tidak tepat adalah timbulnya rasa nyeri dan peradangan.  

3. Latihan fleksibilitas harus di monitor dengan ketat pada keadaan setelah gangguan 

jantung.   

  

Pedoman Latihan Stretching 

Sebelum Stretching 

• Sebelum melakukan program stretching, seseorang harus yakin keadaannya tidak 

kontraindikasi terhadap stretching. 

• Pertimbangkan kombinasi latihan stretching dengan modalitas fisioterapi lain seperti 

hot pack atau  hydrotherapy. 

Selama stretching 

• Bantuan dari ahli terapi harus kuat akan tetapi tetap harus menjaga kenyamanan 

penderita.  

• Bila perlu, lakukan stabilisasi sendi. 
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• Stretching melintasi satu persendian bila diperlukan stretching pada dua otot. 

• Stretching dilakukan secara perlahan tapi dalam jangka waktu yang mencukupi. 

• Gerakan pada latihan stretching dihentikan bila terasa nyeri. 

• Pada latihan stretching statis, posisi gerakan ditahan selama 30 detik. 

• Jika ketegangan otot sudah berkurang, jangkauan gerakan secara bertahap ditambah. 

• Penghentian latihan dilakuakn secara bertahap dan perlahan. 

Setelah stretching 

• Setelah jangkauan gerak membaik, kontrol aktif otot diperlukan untuk kemampuan 

gerak jangka panjang. 

Kontraindikasi stretching 

• Fraktur tidak stabil 

• Adanya hematoma dan infeksi jaringan 

• Paska operasi seperti cangkok kulit dan perbaikan tendo. 

B. Latihan  Mobilitas 

Pada prinsipnya terapi latihan bertujuan untuk memberbaiki fungsi jaringan 

musculoskeletal dan jaringan lain yang mengalami gangguan. Latihan mobilitas 

merupakan komponen dasar dari rehabilitasi mengingat latihan ini dapat mempercepat 

penyembuhan jaringan  yang pada akhirnya dapat menunjang fungsi gerak. Latihan 

mobilitas dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan jangkauan gerak. Gangguan 

jangkauan gerak dapat terjadi karena : 

• kontraktur kapsul persendian 

• perlengketan jaringan lunak 

• ketegangan otot 

• sensitifitas dan hambatan syaraf karena nyeri. 

Latihan mobilitas dapat berupa latihan pasif, latihan aktif dengan bantuan, latihan 

aktif dengan bantuan mandiri, latihan aktif dan latihan stretching (penguluran). 

1. Latihan Pasif 

Pada latihan pasif, gerakan dilakukan oleh bantuan luar tanpa mengandalkan gerakan 

mandiri otot penderita. Bantuan luar dapat berasal dari orang lain ataupun dari mesin. 

Latihan pasif biasanya dilakukan pada tahap awal rehabilitasi selama struktur jaringan 
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masih mampu menahan beban gerakan tanpa resiko cedera lebih lanjut. Hal ini dilakukan 

untuk mempertahankan jangkauan gerak sendi selama periode tidak aktif. Lebih lanjut, 

latihan pasif dapat dikombinasikan dengan latihan penguluran untuk meningkatkan 

jangkauan gerak sendi. 

2. Latihan aktif dengan bantuan 

Pada latihan jenis ini, gerakan dilakukan secara aktif akan tetapi dibantu oleh bantuan 

tenaga dari luar. Latihan jenis ini sangat bermanfaat untuk menguatkan otot yang lemah  

serta meningkatkan jangkauan gerak sendi. Faktor lain yang harus dipertimbangkan 

dalam hal ini adalah gravitasi. Jika latihan dibantu oleh gravitasi, efektivitas mobilisasi 

target struktur dapat meningkat. 

3. Latihan Aktif 

Latihan jenis ini dilakukan secara mandiri. Latihan ini terutama dilakukan untuk 

meningkatkan fleksibilitas jatingan melalui latihan stretching. Latihan penguluran ini 

dapat memperkuat dan memperpanjang struktur kolagen. Latihan ini secara alami 

dibatasi oleh rasa nyeri. Hal yang harus diperhatikan adalah waktu yang tepat untuk 

memulai latihan aktif mengingat cedera akut pada fase awal memerlukan imobilisasi 

untuk mencegah terjadinya cedera lanjut. Imobilisasi ini kemudian perlu dilanjutkan 

dengan mobilisasi untuk membantu reabsorbsi jaringan parut dan rekapilerisasi area yang 

mengalami cedera. Latihan penguluran juga penting untuk mencegah kontraktur 

(pemendekan) sendi.  Latihan stretching (penguluran) dapat dilaksanakan secara dinamis 

maupun statis.  

a. Latihan stretching dinamis 

Latihan stretching jenis ini melibatkan gerakan aktif dengan menggunakan gerakan 

repetitive, ritmis secara intensif. Latihan dinamis bersifat progresif sampai mencapai 

jangkauan sendi yang diharapkan. Latihan dinamis terutama bermanfaat untuk cedera 

olahraga. Latihan ini meningkatkan fungsi otot dan kontrol neuromuscular dengan 

menggunakan latihan repetitif sehingga meningkatkan “ingatan” otot terhadap gerak 

lewat pembiasaan.   

b. Latihan stretching statis 

Pada latihan ini dilakukan tahanan terhadap gerakan dalam jangka waktu tertentu 

untuk mendapatkan efek yang diinginkan (biasanya waktu yang diperlukan minimal 30 
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detik).  Latihan statis ditekankan pada pemulihan postur dan fungsi tubuh dengan gerakan 

intensitas rendah yang terkontrol.  Latihan statis biasanya digunakan untuk meningkatkan 

fleksibilitas otot.  Elemen kontrol motorik halus dan perbaikan postur pada latihan jenis 

ini sangat ditekankan dan dapat ditingkatkan dengan menggunakan umpan balik dan 

koreksi dari ahli fisioterapi. Penderita juga dapat berlatih secara mandiri dengan 

menggunakan cermin untuk mengontrol postur.  Latihan jenis ini banyak digunakan pada 

latihan Pilates, Tai Chi dan .Yoga. 

Tabel   Perbedaan Latihan Stretching Dinamis dan Statis 

Perbedaan Latihan Dinamis Latihan Statis 

Teknik stretching 

 

Lebih cepat, ritmis, 

penekanan pada control 

motoris dan peningkatan 

fungsi. 

Lambat dengen penekanan pada 

perbaikan postur tubuh. 

Durasi stretching 

 

Repetitif dan  progressif 

 

Ditahan selama 30 detik 

 

Pelaksanaan 

 

Tahap akhir rehabilitasi 

 

Tahap awal dan akhir 

rehabilitasi 

Dilaksanakan pada Orang yang aktif/olahragawan Semua orang 

 

Latihan stretching atau latihan strengthening (kekuatan) hanya akan berhasil bila 

menjangkau jaringan target. Hal ini penting untuk diperhatikan terutama ketika jaringan 

target meliputi lebih dari satu segment tubuh. Contoh ketika harus dilakukan stretching 

pada dua otot persendian misalnya pada hamstring, panggul harus dikontrol dan harus 

dilakukan fleksi panggul dan ekstensi lutut untuk dapat dilakukan penguluran secara 

efektif.  

Urutan gerakan juga dapat mempengaruhi efektifitas latihan. Contohnya pada 

gangguan rektus femoris, akan lebih efektif bila stretching dilakukan dengan ekstensi 

panggul kemudian fleksi lutut. Anatomi fungsional suatu bagian juga penting untuk 

diperhatikan, misalnya hamstring bagian medial  (semimembranosus dan semitendinosus) 

memerlukan komponen rotasi lateral agar dapat dilakukan stretching dengan efektif. 
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Sedangkan untuk melakukan stretching pada biceps femoris diperlukan rotasi 

medialkatrena letak biceps femoris adalah lateral dari lutut. 

 

Progresi (Peningkatan) Latihan Imobilitas 

Rencana latihan tanpa progresi (perbaikan/peningkatan)  sering tidak efektif. Oleh 

karenanya perlu diadakan revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi penderita. Beberapa 

cara untuk melakukan progresi latihan, antara lain adalah : 

1. Mengubah posisi awal 

Mengubah posisi awal akan mengubah posisi awal penyangga dan dapat mengubah 

kesulitan latihan. Mengurangi  penyangga akan dapat meningkatkan tingkat kesulitan, 

begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh : latihan dengan menumpu pada satu kaki 

memerlukan Perubahan posisi awal juga merubah hubungan segmen tubuh dengan 

gravitasi. Latihan yang dilakukan melawan gaya gravitasi memerlukan kerja otot  

konsentrik dan eksentrik ketika kembali pada posisi semula sehingga menyerupai latihan 

kekuatan. Pada otot yang mengalami pelemahan, latihan yang dilakukan dengan melawan 

gravitasi efektif pada latihan mobilisasi. Sebagai contoh squats  dari posisi berdiri untuk 

meningkatkan jangkauan fleksi lutut, menggunakan efek gravitasi meningkatkan fleksi 

lutut. 

2. Mengubah panjangnya tuas gerakan 

Merubah panjangnya tuas  gerakan juga dapat mempengaruhi tenaga yang 

dibutuhkan pada saat dilakukan latihan. Tuas yang panjang akan meningkatkan 

kebutuhan tenaga sehingga diperlukan otot yang lebih banyak.  

3. Mengubah kecepatan gerakan 

Perubahan kecepatan gerakan dapat merubah intensitas latihan. Suatu latihan 

dengan kecepatan yang tinggi akan dapat meningkatkan efek mobilisasi, akan tetapi perlu 

diingat bahwa penderita memerlukan control neuromuscular yang baik supaya 

menghindari cedera lanjut. 

4. Mengubah jangkauan gerakan 

Perubahan jangkauan gerakan dapat merubah derajat kesulitan. Otot mempunyai 

kekuatan maksimal pada jangkauan menengah dan paling lemah pada jangkauan terjauh. 

5. Memberikan beban pada latihan 
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Pemberian beban latihan merupakan bagian dari latihan kekuatan.. 

 

C. Latihan Beban 

Performa otot dapat dinilai berupa kekuatan (strength), tenaga (power) dan 

ketahanan (endurance).  Keseluruhan performa otot tersebut dapat dilatih dengan 

menggunakan latihan beban. Beberapa manfaat latihan beban antaralain adalah : 

 

• Meningkatkan kekuatan jaringan ikat seperti tendon, ligamen dan jaringan ikat 

intramuscular. 

• Peningkatan kepadatan masa tulang. 

• Peningkatan komposisi otot terhadap lemak  

• Peningkatan keseimbangan 

 

Latihan Kekuatan 

Kekuatan otot merupakan kemampuan jaringan otot untuk mnghasilkan tekanan 

(resistensi) dari pembebanan terhadap otot tersebut. Latihan kekuatan merupakan 

prosedur sistematik berupa pembebanan kerja otot  yang dilakukan secara repetitif pada 

waktu tertentu.  Adaptasi otot yang terjadi pada proses pembebanan adalah hipertrofi otot 

yang merupakan hasil akhir dari adaptasi neural. 

Latihan Power 

Power otot merupakan suatu aspek performa otot berkaitan dengan kekuatan dan 

kecepatan otot. Latihan power dapat dilakukan dengan latihan meningkatkan kecepatan 

kerja otot. Beberapa jenis latihan power antaralain latihan pylometrik dan stretch-

shortening drills. 

Latihan Ketahanan 

Ketahanan otot merupakan kemampuan untuk melakukan kerja intensitas rendah 

secara repetitif pada jangka waktu yang lama. Latihan ketahanan dilakukan dengan jalan 

pembebanan dengan beban ringan pada jangka waktu yang lama. 

 

Jenis Latihan Beban 
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Secara garis besar latihan beban dapat dibedakan menjadi latihan beban manual dan 

mekanis. Berdasarkan asal pembebanan, latihan beban dapat dibedakan menjadi : 

a. Latihan Beban manual 

Pada jenis latihan ini beban latihan dilakukan oleh orang yang berlatih maupun 

orang lain. Latihan jenis ini tepat untuk dilakukan pada tahap awal cedera atau 

rehabiliatasi penyakit.  

b. Latihan Pembebanan Mekanis 

Pada latihan jenis ini beban latihan diberikan oleh mesin. Kadar pembebanan 

dapat diukur dan dapat melebihi pembebanan yang dilakukan oleh orang itu sendiri atau 

teraphist.  

 

Secara biomekanika, latihan pembebanan dapat dibedakan menjadi: 

Latihan Statis (Latihan Isometrik) 

Latihan jenis isometrik adalah jenis latihan dimana tidak terdapat perubahan 

panjang otot. Contoh latihan ini misalnya dengan menarik maupun mendorong objek 

yang tidak dapat digerakkan dan mempertahankan posisi tubuh terhadap tekanan.  

Indikasi latihan isometrik : 

• Mencegah dan meminimalkan atrofi otot ketika pergerakan sendi tidak 

memungkinkan misalnya penggunaan bidai atau gips. 

• Meningkatkan stabilitas postur dan persendian. 

• Meningkatkan kekuatan otot ketika latihan dinamis dikhawatirkan dapat 

mengakibatkan cedera sendi 

Jenis Latihan Isometrik 

 Beberapa jenis latihan isometrik meliputi :. 

Muscle-setting exercises.  

Merupakan jenis latihan dengan pembebanan minimal yang digunakan untuk  

mengurangi nyeri, meningkatkan relaksasi dan sirkulasi setelah cedera serta 

meminimalkan resiko atrophy. Beberapa otot yang dapat dilatih dengan cara ini adalah 

otot kuadriseps dan gluteal.  

Latihan stabilisasi.  
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Pada latihan ini diberikan pembebanan submaksimal untuk meningkatkan 

stabilitas postural sesorang dengan gangguan persendian atau tonus otot. Pada latihan ini 

biasanya digunakan berat badan tubuh. 

Latihan Isometrik Multi Sudut 

Jenis latihan melibatkan beberapa persendian dengan beban manual amupun 

mekanis. Latihan jenis ini dilakukan bila tujuan latihan adalah meningkatkan kekuatan 

beberapa segmen otot . 

 

Karakteristik Latihan Isometrik 

• Intensitas Kontraksi Otot.  

Kekuatan tekanan yang dapat digenerasikan otot tergantung posisi sendi. 

Intensitas kekuatan yang digunakan adalah 60% sampai  80%  kekuatan maksimal 

dan disesuaikan pada setiap posisi.  Beban perlahan ditingkatkan sampai pada 

akhirnya kekuatan otot meningkat. 

• Lama/Durasi Aktivitas 

Latihan isometrik dilakukan 6 sampai 10 detik. Latihan yang dilakukan kurang 

dari 6 detik belum menimbulkan adaptasi atau perubahan anatomi dan fisiologi 

otot sedangkan latihan yang dilakukan terlalu lama dapat menimbulkan kelelahan 

dan bahkan bila berulang ulang dapat menimbulkan cedera.   

• Kontraksi Repetitif  

• Variasi pada Sudut Sendi 

Untuk memaksimalkan efek fisiologis kontraksi isometris dilakukan pada 

berbagai posisi sendi. Pada umumnya direkomendasikan untuk memvariasi arah 

sendi menjadi 4 sampai 6 arah.  

 
Kontra indikasi latihan:  

Latihan ini dikontraindikasikan pada penderita gangguan kardiovaskular karena 

latihan isometrik cenderung membuat sesoorang menahan napas pada saat menahan 

beban sehingga dapat menimbulkan kenaikan tekanan darah (valsava maneveur) 

Latihan Dinamis 
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Kontraksi otot dinamis menimbulkan perubahan sudut sendi sehingga 

menimbukan pemendekan segmen  otot (kontraksi concentric) atau pemanjangan segmen 

otot (kontraksi eccentric). Contoh latihan konsentris adalah pada saat mengangkat beban 

sedangkan contoh latihan eksentrik  adalah ketika seseorang menurunkan beban.  

 

Manfaat latihan consentric dan eccentric.  

Latihan konsentrik meningkatkan akselarasi otot sedangkan latihan eccentrik 

menurunkan akselarasi otot sehingga dapat berfungsi untuk menahan dan menyerap 

tekanan selama aktivitas dengan tekanan otot yang tinggi sehingga mengurangi resiko 

cedera.  Latihan jenis konsentrik dan eksentrik menunjang banyak aktivitas dalam 

kehidupan seperti saat naik turun tangga, duduk dan bangkit dari duduk sehingga latihan 

jenis ini sangat bersifat fungsional dalam kehidupan sehari hari. Latihan jenis ini dapat 

dilakukan dengan plyometric training (stretch-shortening drills) atau latihan eksentrik 

dengan intensitas tinggi.  

 

Karakteristik dan Efek Latihan  Concentric and Eccentric 

Beban latihan 

Kontraksi konsentrik pada beban yang sama menghasilkan gaya yang lebih ringan 

dibanding dengan dengan latihan eksentrik. Sebagai contoh beban yang lebih berat dapat 

diturunkan daripada dinaikkan.  Walaupun demikian stress kardiovaskular yang dialami 

seseorang terjadi lebih besar pada latihan eksentrik sehingga perlu diadakan 

pengawasanyang cermat pada penderita gangguan kardiovaskular yang melakukan 

latihan ini.  

Kecepatan latihan 

Kecepatan latihan concentric dan eccentric mempengaruhi kapasitas unit 

neuromuscular.  Pada kecepatan rendah latihan eksentrik menghasilkan tekanan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan latihan konsentrik sehingga pada kecepatan yang 

rendah beban yang berat dapat diturunkan daripada diangkat.   
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D. Latihan Aerobik 

Latihan aerobik merupakan  latihan yang dirancang untuk meningkatkan kerja 

metabolisme aerobik otot. Supaya metabolisme aerobik dapat terjadi, intensitas latihan 

aerobik adalah rendah sampais edang sehingga pengaturan napas masih bisa terjadi. Pada 

latihan ini terjadi peningkatan level enzimatis oksidatif, peningkatan mitokondria serta 

peningkatan kapilerisasi pembuluh darah tepi. Beberapa jenis latihan ini adalah berlari, 

joging, berjalan, bersepeda, treadmill dan berenang.  

 

Prinsip Dasar Latihan Aerobik 

1. Latihan ini akan meningkatkan adaptasi otot skelet, otot jantung dan keseluruhan 

kualitas kardiorespirasi sehingga dapat meningkatkan ketahanan seseorang. Hasil 

akhir ketahanan fisik dan level kebugaran tergantung pada intensitas, durasi serta 

frekuensi latihan. 

2. Intensitas latihan didasartkan pada targer nadi latihan dan frekuensi maksimal 

denyut nadi. Secara garis besar, denyut nadi maksimal ditetapkan dengan jalan 

mengurangi 220 dengan umur, sedangkan zona latihan ditetapkan anatar 60 

sampai 85%  denyut nadi maksimal.  

3. Durasi latihan aerobik dengan intensitas yang sesuai delakukan selama 20 sampai 

30 menit dan  didahului dan diakhiri dengan periode pemanasan dan pendinginan 

selama 10 sampai 15 menit 

4. Frekuensi latihan dilakukan 3 sampai 5 kali dalam satu minggu.  

5. Jenis latihan aerobik disesuiakan dengan tujuan spesifik, misalnya apabila 

tujuannya untuk meningkatkan kebugaran fisik pada kehidupan sehari hari, 

sebaiknya gerakan latihan didasarkan pada gerakan berjalan.  

6. Latihan perlu disesuaikan dengan toleransi fisisk individe untuk menghindari 

overuse. Peningkatan intensitas latihan tidak lebih dari 10 % per minggu. 
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Kesimpulan 

 Exercise therapy (terapi latihan) merupakan komponen yang penting pada proses 

rehabilitasi paska cedera maupun gangguan penyakit kronis. Dengan dilakukannya terapi 

latihan, diharapkan fungsi tubuh yang mengalami penurunan dapat kembali pada keadaan 

semula. Yujuan pertama terapi latihan adalah mengembalikan kemampuan fisik agar 

dapat melaksanankan aktifitas sehari hari. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan latihan 

fleksibilitas, latihan mobilitas dan latihan kekuatan. Pada tahap lanjut, dilakukan latihan 

aerobik dengan tujuan meningkatkan ketahanan kardiorespirasi atau peningkatan 

kapasitas fisik (kebugaran) 
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