
 

 

CEDERA OLAHRAGA 

Definisi : Cedera yang timbul akibat berolahraga, baik sebelum selama maupun sesudah berolahraga 

(Fuller) 

 

Jenis cedera dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Di antaranya : 

a) Klasifikasi cedera berdasar penyebab 

b) Klasifikasi cedera berdasar berat ringan cedera 

c) Klasifikasi cedera berdasar waktu 

d) Klasifikasi cedera berdasar struktur jaringan yang terkena 

e) Klasifikasi cedera berdasar mekanisme (biomekanik) 

 

1.1. KLASIFIKASI BERDASAR PENYEBAB
1 

1. External violence (sebab yang berasal dari luar) 

Adalah cedera yang timbul karena pengaruh dari luar, misalnya 

a) Body contact sports : sepakbola, tinju, karate 

b) Alat alat olahraga : bola, stick hockey atau raket yang terlepas dari pegangannya 

c) Keadaan sekitar : lapangan yang tidak memenuhi persyaratan, lintasan balap mobil atau 

balap motor yang tidak baik, lapangan bola yang berlubang. 

2. Internal violence (sebab yang berasal dari dalam) 

Cedera ini terjadi karena koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna sehingga 

menimbulkan gerakan-gerakan yang salah dan mengakibatkan cedera. Ukuran tungkai yang 

tidak sama panjang, serta ketidakseimbangan kekuatan otot-otot yang bersifat antagonis juga 

dapat menjadi faktor internal penyebab cedera. Cedera juga dapat terjadi karena kurangnya 

pemanasan, kurang konsentrasi, atau pada saat fisik dan mental pemain sedang lemah. 

3. Overuse (pemakaian yang terus menerus) 

Cedera ini timbul karena pemakaian otot yang berlebihan dan terjadi berulang-ulang Sifatnya 

biasanya perlahan-lahan (bersifat kronis). 

 

1.2. KLASIFIKASI BERDASAR BERAT RINGAN CEDERA
1 

Berdasar berat ringannya, cedera dapat diklasifikasikan menjadi : 

1. Cedera Ringan 

Cedera yang tidak diikuti kerusakaan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekakuan 

otot dan kelelahan. Pada cedera ringan biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun, dan 

cedera akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. 

2. Cedera Berat 

Cedera yang serius, dimana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya 

robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. 

Kriteria cedera berat : 

a) Kehilangan substansi atau kontinuitas 

b) Rusaknya atau robeknya pembuluh darah 



 

 

c) Peradangan lokal (ditandai oleh kalor/panas, rubor/kemerahan, tumor/bengkak,    

dolor/nyeri, fungsi-olesi/tidak dapat digunakan secara normal). 

 

1.3. KLASIFIKASI BERDASAR WAKTU TERJADINYA CEDERA
2 

Berdasarkan waktu terjadinya, cedera dapat diklasifikasikan menjadi cedera akut dan kronik. 

1. Cedera Akut 

Cedera yang terjadi ketika latihan. Beberapa gejala dari cedera akut adalah : 

a. Terjadi secara mendadak (saat latihan) 

b. Nyeri 

c. Bengkak 

d. Penurunan range of motion (bila terjadi pada sendi) 

e. Kelemahan otot pada ekstremitas yang cedera 

f. Tampak abnormalitas pada sendi atau tulang (pada kasus dislokasi atau fraktur). 

2. Cedera Kronik 

Cedera yang terjadi secara berulang-ulang didapat akibat dari overuse ataupun penyembuhan 

yang tidak sempurna dari cedera akut. 

Gejala-gejala cedera kronik antara lain : 

a. Bengkak 

b. Nyeri ketika digunakan untuk berlatih 

c. Nyeri tumpul ketika istirahat latihan. 

 

1.4. KLASIFIKASI BERDASAR JARINGAN YANG TERKENA
3 

A. Cedera Jaringan Lunak 

Yang termasuk jaringan lunak adalah :  

 Skin (kulit) 

 Connective tissue (jaringan ikat) :tendon, ligamen, fascia, membran sinovial 

 Non connective tissue (jaringan non konektif) :pembuluh darah, syaraf,otot 

Beberapa cedera jaringan lunak : 

1. Cedera pada Kulit 

Cedera yang paling sering adalah ekskoriasi (lecet), laserasi (robek), maupun punctum 

(tusukan). 

Ekskoriasi (lecet) 

Luka yang terjadi karena adanya gesekan dengan benda rata, misal tanah, aspal. 



 

 

  
Gambar 1. Ekskoriasi. 

 

 Laserasi (luka sobek) 

 Luka yang disebabkan oleh benda tajam. 

 

 
Gambar 2. Laserasi. 

  

 Punctum 

               Luka yang disebabkan oleh suatu tusukan. 

 

 
Gambar 3. Luka tusukan. 

 

2. Cedera pada otot/tendon dan ligamen 

 Strain 



 

 

Adalah cedera yang terjadi pada otot dan tendon. Biasanya disebabkan oleh adanya regangan 

yang berlebihan. 

Gejala: Nyeri yang terlokalisasi, kekakuan, bengkak, hematom di sekitar daerah yang cedera. 

 

 
Gambar 4a. Strain otot yang paling sering terjadi pada otot medial gastrocnemius. 

 
Gambar 4b. Strain otot. 

 

Sprain  

Adalah cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi cedera 

pada ligamen. 

Gejala : nyeri, bengkak, hematoma, tidak dapat menggerakkan sendi, kesulitan untuk 

menggunakan extrimitas yang cedera. 

Sprain dapat dibagi menjadi 3 derajat : 

Derajat I  : terjadi over-streched ligamen, cedera secara mikroskopik,tapi tidak terjadi suatu 

      robekan 

Derajat II  : terjadi robekan parsial dari ligamen 

Derajat III : terjadi robekan total dari ligamen. Ini merupakan derajat terparah dari suatu sprain. 

 



 

 

 
Gambar 5. Derajat keparahan sprain. 

 

Patofisiologi cedera jaringan lunak akibat olahrga berkaitan dengan proses penyembuhan : 

a. Fase Inflamasi 

Fase ini dapat berlangsung sampai 72 jam setelah cedera dan melibatkan sejumlah respon 

inflamasi yaitu nyeri, bengkak, kemerahan dan suhu bagian tubuh meningkat. Terdapat 

edema (pembengkakan) dan akumulasi eksudat akibat keluarnya darah dan cairan tubuh ke 

jaringan sekitar. 

Pada cedera otot/tendo dapat terjadi kekakuan otot dalam waktu 2 jam. Pembengkakan 

dan anoksia (kekurangan oksigen) akan menyebabkan sel rusak dan mati dalam waktu 24 

jam serta melepaskan protein yang berasal dari sel yang rusak. Akibatnya pembengkakan 

pun bertambah sehingga terjadi hipoksia jaringan dan sel-sel akan mati. Pada fase ini juga 

terbentuk bekuan darah untuk mencegah kebocoran darah lebih lanjut. 

 

b. Fase Regenerasi dan Perbaikan 

Fase ini terjadi mulai dari 72 jam hingga 4-6 minggu setelah cedera. Pada fase ini terjadi 

proses perbaikan dan regenerasi struktur jaringan yang rusak. Fibroblast mulai mensintesis 

jaringan parut. Sel ini akan memproduksi jaringan kolagen tipe 3, yang timbul setelah kurang 

dari 4 hari. Pembentukan kapiler baru juga terjadi untuk membawa nutrisi ke daerah cedera 

dan mulai terjadi pembentukan jaringan kolagen menyilang. Selama proses berlangsung, 

jumlah fibroblast akan berkurang dan jaringan kolagen bertambah. Fase ini diakhiri dengan 

dimulainya pengerasan dan pemendekan jaringan di area yang cedera. 

c. Fase Remodelling (pembentukan kembali) 

Fase ini dimulai setelah 3-6 minggu hingga 3-12 bulan, dan ditandai dengan remodeling 

jaringan kolagen yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dari otot, 

tendo dan jaringan lainnya. Latihan yang direkomendaksikan oleh dokter dan dilaksanakan 

oleh fisioterapis sangat membantu proses penyembuhan ini. 

Lokasi yang sering mengalami sprain adalah pada daerah lutut, siku, ankle dan persendian 

lain 

 B) Cedera Jaringan Keras 

Cedera ini terjadi pada tulang atau sendi. Dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan 

lunak. Proses penyembuhan kurang lebih sama dengan proses penyembuhan jaringan lunak, 

diawali oleh terbentuknya hematoma, lalu diikuti oleh terbentuknya pembuluh darah baru dan 

seterusnya hingga terbentuk kembali tulang seperti semula. Proses ini membutuhkan waktu 

yang lebih lama. Yang termasuk cedera ini: 

o Fraktur (Patah Tulang) 



 

 

Yaitu diskontinuitas struktur jaringan tulang. Penyebabnya adalah tulang mengalami suatu 

trauma (ruda paksa) melebihi batas kemampuan yang mampu diterimanya. Bentuk dari 

patah tulang dapat berupa retakan saja sampai dengan hancur berkeping-keping. 

 

 
Gambar 6. Jenis-jenis fraktur. 

 

Patah tulang dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

1. Closed fracture 

Dimana patah tulang terjadi tidak diikuti oleh robeknya struktur di sekitarnya. 

2. Open fracture 

Dimana ujung tulang yang patah menonjol keluar. Jenis fraktur ini lebih berbahaya dari 

fraktur tertutup, karena dengan terbukanya kulit maka ada bahaya infeksi akibat 

masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam jaringan. 

Gejala umum patah tulang : 

1. Reaksi radang setempat yang hebat 

2. Fungsiolesi (ketidakmampuan fungsi) 

3. Nyeri tekan pada tempat yang patah 

4. Perubahan bentuk tulang (deformitas) 

5. Krepitasi 

o Dislokasi  

Sendi adalah hubungan di antara dua 

buah ujung tulang yang berfungsi seperti 

sebuah engsel, sehingga tulang yang satu 

dapat bergerak terhadap tulang yang 

lainnya. 

 

 

Gambar 7. Dislokasi. 

 

Dislokasi adalah sebuah keadaan dimana posisi tulang pada sendi tidak pada tempat yang 

semestinya. Biasanya dislokasi akan disertai oleh cedera ligamen (sprain). 

 

1. 5. KLASIFIKASI CEDERA BERDASAR MEKANISME (ASPEK BIOMEKANIK
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1. Traction 

2. Compression 

3. Bending 

4. Torsion 

5. Shear stress 

6. Overuse 

7. Overload 

 

1. Traction (traksi) 

Cedera yang disebabkan oleh adanya suatu tarikan dari dua energi yang bergerak berlawanan 

arah. Bagian yang teregang tersebut dapat mengalami cedera traction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. (a) Pukulan terhadap kepala yang menyebabkan fleksi lateral dan depresi bahu dapat 

mengakibatkan cedera traksi pada trunkus bagian atas dari pleksus brakialis. (b) Cedera kompresi dapat 

terjadi akibat pukulan pada daerah supraklavikula yang menyebabkan fleksi lateral dengan rotasi dan 

ekstensi tulang servikal.  
 

 

2. Compression (kompresi) 

Cedera yang disebabkan oleh dua energi yang berasal dari arah yang berlawanan menuju ke 

satu titik. Daerah yang menerima energi di satu titik inilah yang mengalami cedera compression. 

 

       
Gambar 9. Fraktur kompresi. 

  

3. Bending (bengkokan) 

Cedera yang disebabkan oleh adanya bengkokan (biasanya hiperfleksi atau hiperekstensi) 

sehingga ada bagian yang “over streched”. Bagian yang over streched inilah yang akan 

mengalami cedera bending. 



 

 

 
Gambar 10. Cedera karena hiperfleksi atau hiperekstensi. 

 

4. Torsion (putaran) 

Cedera yang disebabkan oleh adanya suatu putaran sehingga bagian yang menerima energi 

tersebut mengalami cedera . 

 
Gambar 11. Cedera karena putaran yang berlebih. 

 

5. Shear Stress (tekanan memotong) 

Cedera yang disebabkan oleh adanya energi yang arahnya berpotongan. Bagian yang merupakan 

titik perpotongan arah energi inilah yang akan mengalami cedera shear stress. 

 

                               
Gambar 12. Cedera karena adanya tekanan memotong/shear stress. 

 

6. Overload (beban berlebihan) 

Cedera overload adalah cedera yang disebabkan oleh karena bagian tertentu menerima suatu 

beban yang melebihi batas yang dapat diterimanya sehingga timbul cedera. 

 

7. Overuse (beban berulang) 



 

 

Cedera overuse adalah cedera yang disebabkan oleh karena adanya suatu bagian yang 

menerima beban terus-menerus di tempat yang sama. Bagian tersebut lama kelamaan akan 

menjadi rentan dan kemudian akan timbul cedera overuse. 

 

 
Gambar 13. Tennis elbow, contoh cedera karena beban yang berulang. 

 

Dengan mengetahui berbagai macam jenis cedera dan mekanismenya, diharapkan penanganan cedera 

dapat lebih optimal. 
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PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CEDERA 

STRATEGI PENCEGAHAN 

 Pencegahan cedera dilakukan sebelum dan saat latihan atau bertanding 

 Program yang seimbang meliputi: pemanasan (warm up) dan pendinginan (cool-down) 

rutin, peregangan  (stretching), latihan aerobik, dan latihan penguatan sesuai kecabangan 

(sport specific strength training). Perlengkapan yang baik dan sesuai juga diperlukan, 

selain itu pengaturan gizi yang sesuai memegang peranan penting dalam pencegahan 

cedera.  

Menyusun Program yang Seimbang 

Pemanasan 

 Pemanasan dibutuhkan untuk memerbaiki performa melalui perbaikan peredaran darah, 

memanaskan otot, dan mencegah alterasi yang cepat pada fisiologi tubuh yang bias 

terjadi pada olahraga full-speed 

 Pemanasan harus disesuaikan dengan persiapan gerakan yang akan dilakukan pada 

latihan inti (kecabangan). 

 Pemanasan meliputi 5-10 menit jogging ringan untuk meningkatkan suhu, diikuti 10-15 

menit latihan sport-specific drills. 

 Direkomendasikan melakukan 10-15 menit untuk stretching dinamis untuk mengurangi 

kekakuan otot (muscle stiffness). Contoh  8-12 repetisi leg swings terkontrol, arm 

swings, atau torso twist. 

Pendinginan 

 Pendinginan membantu mengelarkan hasil pembuangan metabolism (asam laktat) dari 

otot, meredakan nyeri otot (muscle soreness), dan meredakan terjadinya pusing atau 

pingsan akibat penumpukan darah vena pada ekstremitas. 

 Pendinginan dilakukan 2-10 menit jogging ringan, 5-10 menit stretching statis (ditahan 

30-60 detik dengan ketegangan secara terus menerus pada otot target). 

 Stretching statis dapat mencegah muscle soreness,cedera, atau kerusakan pada jaringan 

penghubung. 

  



 

 

Latihan Fleksibilitas 

 Fleksibilitas didapat dengan stretching yang meiputi semua kelompok otot sesuai 

kecabangan olahraga. Dilakukan sebelum dan sesudah latihan. 

 Stretching setelah latihan lebih bermanfaat daripada stretching sebelum latihan untuk 

mencegah cedera khususnya meredakan nyeri otot. 

 Stretching dapat meredagan ketegangan otot resistansi pada jaringan otot dan berperan 

penting pada kesehatan persendian karena meningkatkan suhu jaringan, suplai darah, dan 

lubrikasi persendian serta memerbaiki performa otot agonis (fleksor). 

 Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) adaah teknik stretching yang dapat 

meningkatkan fleksibilitas dalam waktu yang singkat. PNF biasanya dilakukan dengan 

bantuan orang lain, teknik ini meliputi tahan (stretch) 6-10 detik kemudian kontraksi 6-10 

detik dilakukan beberapa kali. Namun stretching ini beresiko overstretch jika dilakukan 

oleh orang yang kurang berpengalaman. 

Latihan Daya Tahan   

 Secara umum latihan daya tahan aerobic dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas 

sedang (60-85% DNM). Durasi per sesi latihan 30-60 menit. 

 Ada dua latihan yang digunakan adalah steady-duration/long distance) dan interval 

training. 

 Long distance training digunakan untuk persiapan semua jenis otot dengan cirri: sesi 

latihan yang panjang dengan  intensitas ringan-sedang (>80%DNM) berdurasi 30-2 jam. 

Manfaat latihan jenis ini adalah membangun daya tahan dan sering bukan olahraga yang 

spesifik. Namun jenis latihan latihan ini efek yang cukup lambat jika dilakukan pada 

tahap kompetisi. Sehingga dianjurkan digabungkan dengan interval training. 

 Interval Training adalah aktivitas fisik pendek (3-5 menit) diikuti periode recovery 

kemudian kembali melakukan aktivitas intensitas tinggi. 

Latihan ini bias digunakan untuk memperbaiki endurance atau kecepatan. 

Untuk memerbaiki daya tahan, periode istirahat diperpendek 

Untuk memerbaiki kecepatan, periode istirahat panjang diikuti istirahat pendek kemudian 

latihan dilakukan dengan maksimal (cepat). 



 

 

Latihan ini dibatasi 30-40 menit. 

 Untuk hasil lebih maksimal latihan daya tahan harus disesuaikan dengan kecabangan. 

Contoh: pada sepakbola: sprint selang-seling, lari sambil dribbling bola sepanjang area 

lapangan dan diakhiri dengan melakukan shooting pada gawang. 

Strength Conditioning 

  Latihan ini sangat diperlukan bagi atlet sebagai upaya pencegahan cedera, performa yang 

efektif dan efisien. 

 Setiap sesi latihan harus diawali dengan pemanasan. 

 Prinsip Overload Progresif dengan peningkatan beban dan repetisi untuk peningkatan 

kekuatan. Secara umum peningkatan beban latihan dilakukan tidak lebih dari 10% 

perminggu dan dilatih 2-3 kali perminggu diikuti 1-2 hari recovery di antara sesi. 

 Program latihan penguatan terdiri dari latihan terbuka (seperti seated knee extension 

dengan ankle weight), di manaujung bagian tubuh yang dilatih bebas bergerak, dan 

latihan tertutup ( seperti Leg Press), di mana ujung badan dibatasi pada lantai/ permukaan 

lain. Latihan Kinetic chain bias digunakan sebagai alternative antara beban bebas (free 

weight) dan Mesin. 

 Kontraksi otot terdiri dari: Kontraksi isotonik (otot memendek menghasilkan gerakan), 

kontraksi Isometrik ( kontraksi tanpa menghasilkan gerakan) dan isokinetik (kontraksi 

dilakukan pada kecepatan tertentu dan variasi beban tertentu sesuai seberapa cepat tubuh 

bergerak). 

 Program penguatan harus dilakukan dengan seimbang untuk membentuk keseimbangan 

otot, selain pada otot agonis (otot utama yang dilatih) otot antagonis (otot 

penyetabil/penyeimbang) harus pula dilatih. Missal pada latihan biceps curl otot 

penyetabilnya adalah otot deltoid.  

Cross Training 

 Cross training adalah olahraga atau latihan yang di luar olahraga kecabangan. Merupakan 

metode yang sering dilakukan untuk mengurangi risiko cedera, karena tidak ada tekanan 

yang terus-menerus pada persendian dan dapat meningkatkan keseimbangan otot. 

 Latihan ini cocok dilakukan selama latihan maintainance pada saat off-season atau 

selama istirahat dari latihan.  



 

 

 Program latihan harus dilakukan pada periode terbatas pada istirahat total tidak lebih dari 

2-3 minggu.  

 Latihan ini bias memeberikan istirahat efektif khususnya pada persendian saat perbaikan 

daya tahan keseluruhan. 

Pemeriksaan Secara Periodik 

 Pemeriksaan periodic perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebugaran dan 

mengevaluasi efektifitas latihan. Penilaian dilakukan setiap 2-3 bulan. 

 Pemeriksaan meliputi: unit latihan (kecepatan, daya tahan, kekuatan), beban /load (jarak, 

set/repetisi), dan intensitas (HRmax dan beban angkatan). 

TEKNIK DAN PERLENGKAPAN YANG SESUAI 

 Kesalahan biomekanik bias disebabkan abnormalitas anatomis statis dan abnormalitas 

fungsional. Abnormalitas static bias diatasi dengan kompensasi alat seperti osthotics. 

Perubahan fungsional diakibatkan dari kedua abnormalitas dan koreksi harus diatasi pada 

latihan. Abnormalitas fungsional biasanya lebih mudah berubah sehingga sering akibat 

cedera, teknik yang tidak sesuai, atau penggunaan perlengkapan yang tidak memadai. 

 Dua masalah tersebut dapat diatasi dengan memperhatika pada perlengkapan yang 

digunakan. Syaratnya adalah:  

1) Proper fit,perlengkapan harus pas sesuai anatomi individu dan fungsinya,  

2) Proteksi, Alat (pelindung) yang digunakan harus benar-benar aman melindungi. 

MAKANAN YANG BERGIZI 

 Diet yang sesuai sangat penting untuk performa yang optimal. 

 Untuk memerrbaiki atau menjaga kesehatan atlet harus mengikuti diet yang dibuat 15-

20% protein, 30% lemak, dan 50-55% karbohidrat, disesuaikan dengan kebutuhan 

individu atlet. 

 Untuk pencegahan cedera. Mengkonsumsi kalori yang cukup untuk diet anti inflamasi 

tidak hanya membantu mencegah cedera tetapi juga mempercepat recovery pada saat 

cedera.  



 

 

 Inflamasi itu menopang sendiri melalui pembuatan radikal bebas, yang mana digenasi 

melalui jalur energy aerobic itu sendiri. Semakin banyak latihan, maka semakin banyak 

pula radikal bebas yang dihasilkan. Radikal bebas ini dapat merusak sel-sel otot dan 

memacu inflamasi berikutnya dan peroksidasi lemak. Hal ini menjadi penyebab nyeri 

otot, radikal bebas juga dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah dan 

berbagai penyakit. 

 Konsumsi alcohol dan rokok, substansi pada keduanya meningkatkan oksidasi radikal 

bebas yang menghasilkan proses inflamasi, yang bias memperparah cedera minor. 

Karbohidrat 

 Massa otot tidak bias didukung tanpa karbohidrat yang mencukupi. 

 Karbohidrat memberikan energy utama pada tubuh saaat berolahraga 

 Selama latihan proses pencernaan, tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa dan 

menyimpan dalam bentuk glikogen. Selama latihan, glikogen diubah menjadi glukosa 

dan digunakan untuk energy. Kemampuan untuk menyokong latihan tergantung pada 

jumlah glikogen.  

Jika durasi pertandingan < 90menit, glikogen otot standar memberikan suplai energy 

ayng dibutuhkan.  Untuk pertandingan <90 menit, carbohidrat-loading di atas 3 hari 

sebelum pertandingan bias sangat bermanfaat. Makan diet dengan komposisi 70% 

karbohidrat saaat itu akan mengisi semua persediaan glikogen sementara mengurangi 

penyimpanan air berhubungan dengan carbohydrate-loading. 

 Karbohidrat yang disarankan adalah karbohidrat kompleks: padi-padian, buah, dan sayur. 

Peningkatan level gula darah tidak sesignifikan gula atau karbohidrat sederhana. Gula 

dalam jumlah besar dapat meningkatkan dehidrasi. 

Protein 

 Protein dapat berguna untuk memulihkan (perbaikan otot) setalah latihan atau 

pertandingan. Jika protein tidak mencukupi cedera otot dapat terjadi. 

 Secara umum, konsumsi protein yang dianjurkan adalah 1,0 hingga 1,5 g/kg BB untuk 

latihan regular, dan dapat ditingkatkan pada atlet endurance sport, 



 

 

 Sumber protein berasal dari diet normal dan tidak melalui suplemen, penggunaan 

suplemen (powder) jarang digunakan, namun jika diperlukan dibolehkan. 

Lemak Esensial 

 Untuk menyokong tubuh fungsi tubuh, atlet harus mengkonsumsi asam lemak, asam 

lemak omega-6 dan omega-3. keduanya berperan dalam proses inflamasi tetapi melalu 

jalur berbeda. Asam lemak omega-6 (asam arachidonic), berperan dalam inisiasi 

inflamasi, daging merah dan kacang-kacangan mengandung arachidonic acid tinggi, 

harus dikonsumsi dalam jumlah terbatas, sedangkan asam omega-3 (eicosapentaenoic 

acid) (EPA) berperan penting dalam mengontrol inflamasi.  

Asam lemak omega-3 eicosapentaenoic (EPA) dan docosahexaenoic (DHA) ditemukan 

pada ikan makarel, salmon, sarden, tuna, trout. Sedangkan pada tanaman flaxseed ,wheat 

germ,dan walnuts.  

 Asam lemak omega-3 dikenal juga gamma linolic acid (GLA), yang meningkatkan 

protagladins yang meredakan inflamasi. GLA ditemukan pada biji-bijian (evening 

primrose seed oil, borage seed oil, black currant seed oil, dan hemp seed oil). 

 Asam lemak omega-9 oleic acid bersama asam lemak omega-3 juga dapat membantu 

meredakan inflamasi. Asam lemak omega-3 terdapat pada minyak zaitun. Asam lemak 

omega-3 dan omega-9 biasanya didapat melalui suplemen. 

Antioksidan 

 Adalah mekanisme alami tubuh untuk menghalau kerusakan jaringan oleh radikal bebas, 

melalui pembatasan proses peroksidasi lemak.  

 Antioksidan berupa polifenol, flavonoid, dan vitamin C dan E. Polifenol ditemukan pada 

teh hijau dan jus anggur. Flavonoid terdapat pada bayam, broccoli, bluberry, apel, ceri, 

dan jeruk yang juga terdapat vitamin C dan E. 

Vitamin dan Mineral 

 Vitamin C bermanfaat dalam proses penyembuhan selain fungsi antioksidan, merupakan 

komponen utama jaringan ikat (connective tissue), meningkatkan pertumbuhan fibroblast 

dan chondocytel (produksi jaringan ikat dan kartilago), diet harian 1000 mg vitamin C 

direkomendasikan. 



 

 

 Kalsium penting untuk perbaikan kepadatan tulang dan kontraksi otot normal. Kebutuhan 

harian 1.200 mg bersumber dari suplemen atau sumber alami. Dalam suplemen biasanya 

disertakan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium 

 Zat besi berperan pada oksidatif peotensial otot dan bahan yang memengaruhi fungsi 

hemoglobin. Jika kekurangan zat besi kiriman oksigen pada jaringan akan berkurang dan 

menurunkan laju perbaikan jaringan. 

Hidrasi 

 Dehidrasi mengakibatkan: penurunan signifikan pada performa olahraga, menurunkan 

daya tahan, dan memperlanbat recovery setelah aktivitas. 

 2 jam sebelum latihan direkomendasikan 500-600 ml, dan 15 menit sebelum latihan 

untuk pencernaan sebanyak 500 ml. 

Selama latihan setiap 15-20 menit harus diberikan umumnya 150-350 ml khususnya 

untuk latihan daya tahan intensitas tinggi. 

Setelah latihan sebanyak 1-1,5 liter (atau ¼ nya) cairan tiap kg penurunan berat badan 

harus dicerna untuk rehidrasi. 

Rehidrasi dapat dimonitoring melalui produksi urin bening atau keruh. 

 Minuman yang mengandung 4-8 % karbohidrat dan 0,5-0,7 g/liter sodium 

direkomendasikan untuk latihan intensif  >1 jam. 

 Rehidrasi yang direkomendasikan adalah gabungan minuma sport drink da air putih 

untuk mencegah hyponatremia (low salt) atau overhydration. 

PANDUAN PENANGANAN 

Penanganan Awal 

PRICE digunakan untuk meredakan pembengkakan dan meningkatkan penyembuhan, kecuali 

kejadian emergency yang memerlukan penangan khusus oleh medis. 

 Protection. Penghentian aktivitas sesaat setelah cedera harus dilakukan untuk mencegah 

cedera lanjutan, perlambatan penyembuhan, peningkatan nyeri, dan stimulasi pendarahan. 

 Rest. Istirahat meliputi merdakan weight bearing. Jika kaki cedera, penggunaan tongkat 

untuk meminimalisir stress pada tubuh yang cedera. 



 

 

 Ice. Ice pack diberikan sesegera mungkin setalah cedera, 5-10 menit diikuti istirahat 5-10 

menit dan dilakukan pengulangan beberapa kali. Lakukan treatment ini 3 x sehari untuk 2-3 

hari pertama. Lapisi kulit dengan handuk tipis untuk mencegah hipotermia jaringan. 

 Compression. Kompresi pada area cedera untuk membantu meredakan pembengkakan. 

Aplikasi kompresi juga bias dilakukan saat aplikasi es.  

 Elevation. Bagian tubuh yang cedera ditinggikan di atas level jantung untuk meredakan 

pembengkakan dengan menggunakan prinsip gravitasi. 

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada cedera akut adalah HARM: 

 Heat, efek panas dapat memperlambat laju penyembuhan dan dapat meningkatkan 

pendarahan internal dan pembengkakan. 

 Alcohol, memiliki efek yang sama dengan heat. 

 Running, berbagai jenis aktivitas harus dihindari selama 72 jam post-injuries. 

 Massage, pemijatan pada fase akut dapat meningkatkan pendarahan dan pembengkakan, 

TREATMEN LANJUTAN 

Setelah 48-72 jam tindakan lanjutan berupa MICE (Movement, Replaces, Protective, Rest). 

Pada proses awal perbaikan jaringan, jaringan parut (kolagen) mengumpul pada area cedera. 

Jaringan ini jika tidak dilatih akan kehilangan fleksibilitas, menyebabkan nyeri, kekakuan, dan 

kelemahan.  

 Latihan ROM bebas nyeri perlu diberikan setelah 3 hari (tanpa factor komplikasi)kemudian 

peregangan dengan pelan tanpa nyeri dan hati-hati 

 tretamen lainnya adalah dengan modalitas terapi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1. Modalitas terapi 

Modalitas Durasi Frekuensi Intensitas Rekomendasi praktik 

Es 

 

 

 

Hangat* 

 

 

 

 

 

 

Massage* 

 

 

 

 

whirpool 

5-10min 

on/5-10min 

off 

 

10-15 menit 

 

 

 

 

 

 

10-15 menit 

 

 

 

 

20 menit  

≥ 3x per hari 

 

 

 

≥ 3x per hari 

 

 

 

 

 

 

1-2 x sehari 

 

 

 

 

1-2 x sehari 

N/A 

 

 

 

Suhu 

disesuaikan 

dengan ketidak-

nyamanan 

 

 

 

Tidak sampai 

menyebabkan 

ketidak-

nyamanan 

 

Dingin 55ᵒF -

60ᵒF 

Panas 98ᵒF - 

104ᵒF 

Diguanakan pada tahap 

awal (24-36 jam) atau 

setelah aktivitas. 

 

Hangat yang lembab 

lebih disarankan. Baik 

diaplikasikan dengan 

melapisi dengan kain 

tapis untuk mencegah 

kulit terbakar 

 

Selalui tekanan mengarah 

ke jantung 

 

 

 

Gunakan dingin untuk 

cedera akut dan panas 

untuk cedera kronis. 

Gunakan gerakan aktif 

selama tretament 

*jangan digunakan pada cedera akut, tunggu 24-36 jam sebelum aplikasi hangat 

**jangan digunakan pada cedera akut, tunggu 72 jam sebelum massage 

 

NSAIDs (NON STEROIDAL ANTI INFLAMMATORY DRUGS) 

 Obat anti inflamasi dasar sering diberikan pada treatmen cedera akut seperti ibuprofen 

untuk meredakan gejala inflamasi dan meredakan nyeri. 

 Obat-obatan ini tidak dianjurkan pada jangka waktu yang lama untuk menghindari efek 

negative jangka panjang.  

 Obat-obatan ini jangan diberikan pada orang dengan gangguan jantung dan ginjal. 

 

 

 

 



 

 

KEMBALI KE AKTIVITAS 

 Kembali ke aktivitas dilakukan setalah full ROM dan kekuatan telah kembali 80-90%. 

 Pemberian latihan sesuai kecabangan harus dilakukan seperti: melompat, lunging tanpa 

gangguan 

 Recovery yang adekuat penting untuk mengembalikan performa ke depannya. 

 

SPLINTING, BRACING DAN TAPING  

Splinting 

 Adalah teknik yang sering digunakan untuk perawatan secera fraktur atau cedera ligament 

yang parah. 

 Penggunaannya untuk membantu dalam pemindahan korban untuk dievaluasi yang 

diperlukan medis. 

 Splinting harus digunakan pada area cedera pada bagian atas dan bawah sendi yang cedera. 

Contoh: pada fraktur tibia/fibula, Pembidaian dilakukan dari lutut hingga ankle untuk 

mencegah kedua sendi tidak dapat digerakkan (immobilisasi) 

 Pembidaian dapat dilakukan dengan buddy taping untuk cedera jari,atau dengan elastic 

wraps, kain, mitela, atau kaus kaki. 

 APlikasi pembidaian dilakukan harus kencang namun tidak mengganggu sirkulasi darah, 

rasakan detak/denyut nadi pada area bawah cedera. 

Bracing 

 Bracing biasa dilakukan dengan 2 jenis: prophylactic dan fungsional.  

 Prophylactic bracing digunakan untuk pencegahan cedera atau meminimalkan keparahan 

saat terjadi cedera. Dua area ynag sering digunakan adalah ankle dan lutut. 

 Functional bracing digunakan pada cedera baru, memberikan perlindungan pada area cedera 

untuk selanjutnya proses penyembuhan dan penguatan. 

Taping 

 Kegunaan taping ada 3 yaitu: untuk pencegahan cedera (prophylactic taping), digunakan 

pada cedera akut, dan membantu kembali ke aktivitas. 

 Jangan dilakukan taping pada area yang bengkak, area cedera yang parah dan jika 

dipalikasikan mengganggu aktivitas normal (lari, cutting, atau melompat). 

 



 

 

STRATEGI UNTUK KONDISI KRONIS 

 Gaya hidup aktif akan menguatkan tulang, memperlambat hilangnya massa otot, meredakan 

nyeri sendi dan otot. 

 Walaupun cedera kadang menyebabkan nyeri, namun jangan dijadikan alas an untuk tidak 

bergerak sama sekali. 

 Gunakan aktivitas yang tidak membebani area cedera, mulai dengan sesi dengan perlahan 

dan meningkatkan durasi untuk aklimatisasi tubuh dan adaptasi dengan aktivitas baru. Seperti 

lari diganti dengan bersepeda atau beranang. 

 Aktivitas sedang secara intermitten efektif untuk memerbaiki dan meningkatkan kesehatan. 

 Latihan penguatan dan latihan cardio untuk meningkatkan keseimbangan otot untu aktivitas 

bebeas nyeri. 

 

JENIS CEDERA DAN PEMERIKSAAN 

A. Cedera Tulang 

 Fraktur Ringan atau tidak ada yang berpindah 

Fraktur ini dapat dilihat melalui X-ray, karena tulang tampak sempurna. Fraktur jenis 

initidak perlu banyak dilakukan tidakan seperti pembedahan. 

 Fraktur Terpisah (displaced) 

Biasanya terjadi pada tulang panjang, akibat trauma hebat, Fraktur ini meliputi pemisahan 

atau angulasi segmen fraktur. Biasanya dilakukan pembedahan dan diberingan sisipan 

lempeng logam untuk menambah kekuatan dan menjaga tulang. 

 Comminuted (termasuk fregmentasi/splintering tulang) atau fraktur tubrukan 

Bagian tulang yang patah mendorong tulang lainnya, sehingga terjadi pemendekan tulang. 

Tipe ini serius karena tulang kehilangan panjangnya yang menganggu fungsi tulang 

tersebut. Biasanya terjadi pada pergelangan tangan akibat  jatuh dan menahan dengan 

tangannya. 

 Fraktur Ganda (Compound) 

Faktur ini meliputi fraktur multiple dengan tulang yang terpisah, bagian yang tumbrukan, 

dan mnembus kulit. Fraktu ini biasanya akibat trauma yang parah (spt. Kecelakan sepeda 

motor) tetapi bias terjadi pada olahraga high-impact seperti cowboy rodeo, rugby, dan 

football amerika. 



 

 

 Fraktur Dislokasi 

Lepasnya tulang akibat kerusakan ligament dan otot, mengakibatkan tulang lepas dan 

dislokasi dari persendian. Biasanya terjadi pada trauma pada balapan atau paralayang. 

 Fraktur Epifisial 

Epifise ata pusat pertumbuhan, biasanya terlihat pada pertumbuhan anak-anak. Fraktur 

terjadi pada tulang masih lunak (epifise). Klasifikasi faktur ini disebut Salter tipe I hingga 

tipe 4. Untungnya patah tulang ini jarang terjadi, namun bias saja terjadi akibat pukulan 

baseball atau bat. 

 Stress Fracture 

Fraktur yang paling banyak terjadi. Bisa akibat overuse, kebiasaan latihan yang buruk, 

lingkungan dan perlengkapan yang tidak memadai. Diakibatkan stess yang abnormal pada 

penempatan tulang normal. Tidak ada perlakuan khusus pada cedera ini hanya tidak 

memberikan beban pada area yang cedera dan pemakaian tungkat beberapa waktu (3-4 

minggu untuk dewasa dan 4-5 minggu untuk atlet usia lanjut). 

 Avulsion Fracture 

Berhubungan dengan putusnya ligament atau tendon. Saat terjadi lepasnya ligament atau 

tendon mungkin tertarik atau avulse, bagian kecil tulang dengan legiamen atau tendon. 

Fakus treatment pada jaringan lunak daripada frakturnya. Biasanya terjadi pada jari. 

Baseball catchers sering mengalami hal ini. 

 

CEDERA LIGAMEN PERSENDIAN 

 Area dimana dua tulang bersatu disebut sendi. Persendian bergabung menjdi satu namun 

tidak begitu fleksibel disebut ligament. Ligament mengengelilingi sendi dan 

bertanggungjawab untuk stabilitas sendi. Sesi sendi terdapat synovium, jaringan tipis yang 

memberikan cairan untuk melumasi sendi. 

 Sebagian besar cedera sendi dan ligament diakibatkan penyalahgunaan atau trauma tulang 

langsung pada tulang di persndian jarang karena trauma parah lebih sering terjadi akibat 

ligament cedera. 

 Sendi yang dislokasi bisa mengakibatkan straining atau peregangan terjadi pada sekitar 

ligament. Jaringan lgamen tidak begitu elastic 



 

 

 Sendi Ligamen bias juga tanpa berhubungan dengan sendi. Contoh cedera anterior 

cruciate ligament (ACL). Diakibatkan saat berlari dan berhenti mendadak dan berusaha 

untuk memotong atau pukulan yang sangat kerasa pada area luar lutut namun yang lebih 

sering adalah manuver pivoting dan dan memotong. 

 Sprains ligament dan sobekan bisa terjadi di area manapun, karena ketidak elastisan 

ligament, perlengkapan protektif dan mekanis tubuh yang baik dapat mencegahnya. 

 Osteroarthritis merupakan masalah khususnya pada pelari. Bisa terjadi akibat impak 

langsung pada sendi. 

Cedera Tendon dan Otot 

 Cedera yang terjadi pada ligament dan tendon disebut strain. Cedera pada strains bisa 

berbentuk minor sebagai otot spasme ringan atau pendarahan dan pembengkakan yang 

signifikan. 

 Tendinitis terjadi saat strain terjadi pada tempat pelekatan otot (area ini tendon mengalami 

inflasi). Terjadi akibat cedera parah atau bisa karena kondisi kronis. Cedera kronis akibat 

overuse atau mekanisme tubuh yang buruk. 

 Grade I: sobekan minimal serat otot (<20%), mild tenderness, tidak ada instabilitas sendi. 

Grade II: sobekan sedang (20-70%), minimal hingga mild tenderness,  instabilitas sendi 

ringan. 

Grade III: robekan signifikan (>70%), moderat tenderness, instabilitas sedang. 

Cedera dan malasah Kulit 

 Meliputi infeksi kulit akibat jamur, viral dan bakteri. Bagian kaki merupakan yang paling 

sering terkena infeksi jamur. Dapat diatasi dengan perbaikan kebersihan, menjaga kaki 

tetap kering, dan memberikan bedak yang cocok atau salep. Infeksi jamur juga dapat 

menjangkiti kuku. 

 Methicilin resistant staps aureus (MRSA) adalah infeksi kulit yang serius yang secara 

periodic menular pada sekitar ruang ganti. Antiseptic bisa diberikan. Hindari berbagi 

handuk kotor harus dihindari dan menjaga kebersihan pribadi. 

 Pelepuhan, cedera yang sering diakibatkan overuse, perlengkapan yang tidak pas, 

mekanik yang buruk.  



 

 

 Melanoma (sejenis kanker) bisa terjadi pada olahraga outdoor akibat paparan terus-

menerus sinar matahari. Sunblock perlu diberikan khususnya untuk melawan pancaran 

UVA dan UVB harus dilakukan pengulangan tiap 2 jam. 

Cedera Sistemik lain 

 Dua cedera yang memili efek catastrophic adalah cedera panas dan sudden cardiac 

death.  

 Heat cramps akibat dehidrasi, heat exhaustion diakibatkan dehidrasi parah gejalanya 

pucat dan lemas dan membutuhkan penanganan cepat. Yang paling berbahaya pada 

cedera panas adalah heat stroke, di mana thermostat berhenti pada otak. Hal in 

membutuhkan penangan emergency dan harus ditangani di RS. 

 Tindakan cedera panas: 

- Pindahkan pada lingkungan yang sejuk 

- Berikan udara pada bagian lengan dan kaki. 

- Berikan minuman dingin 

- Evaporasi, pemberian minuman yang mengandung mineral dan ion 

 Sudden Cardiac Death diakibatkan kondisi yang dinamakan hypertrophic 

cardiomyopathy (HCM) yaitu pembesaran pada jantung dan hanya bisa diidentifikasi 

melalui electrocardiogram dan echocardiogram. 

 

CEDERA BERDASARKAN LOKASI TUBUH 

Cedera Kepala dan Leher 

- Cedera kepala  cukup berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Cedera ini terjadi 

tempurung kepala yang mengalami trauma yang parah, otak bisa mengalami kerusakan 

akibat tergoncang atau benturan yang parah, dan tulang kepala bisa fraktur. 

- Gegar otak adalah cedera yang paling sering terjadi. Hal in dapat mnyebabkan disorientadi 

atau kehilanga kesadaran hingga menyebabkan kematia. 

- Subdural hematoma, akibat darah menekan otak. Kondisi ini harus dilakukan dengan 

perawatan professional. 

- Luka robek bisa terjadi pada wajah yang biasanya iikuti dengan fraktur pada tulang wajah 

seperti: fraktur nasal, fraktur orbital (tulang daerah mata) keduanya dibutuhkan 

pembedahan. 



 

 

- Cervical Spine Injuries, bisa diklasifikasikan catastrophic. Terjadi pada kepala bagian 

bawah yang diakibatkan penarikan pada tulang cervical. Jika kepala kontak dengan objek 

tak bergerak seperti pemain lain atau tanah.  Impak dari cedera ini bisa cedera spinal cord 

hingga fraktur pada colomn spina. 

Cedera Ekstremitas 

- Cedera ini bisa terjadi pada: bahu, siku, lengan, tangan, dan pergelangan tangan. 

Kemungkinan yang sering terjadi adalah cedera bahu 

- Cedera bahu meliputi: rotator cuff, robeknya labrum, lepasnya pada otot bagian biceps, dsb. 

- Cedera siku seperti fraktur dan dislokasi. Cedera kronis meliputi: little league elbow yang 

terjadi pada pemain muda, seperti epifisi ulnar atau radial menjadi premature; epicondylitis, 

akibat overuse pada epicondilus ulnar dan radial. 

- Cedera pergelangan tanagan, cedera fraktur radius dan ulna serta fraktur tulang scaphoid. 

- Cedera tangan meliputi: cedera fraktur dan dislokasi pada jari. 

Cedera Batang tubuh dan punggung 

- Cedera dada, akibat tulang rusuk patah atau gagalnya fungsi paru-paru. Beberapa cedera 

dada parah bisa diakibatkan konstusi atau inflamasi pada struktur luar dinding dada. 

- Cedera abdominal, akibat tubrukan kecepatan tinggi seperti olahraga sepeda dan terkena 

stang sepeda. 

- Cedera punggung bawah, khususnya herniated disc. Untuk mencegahnya perlu 

mengembangkan dan memerbaiki fleksibilitas. 

Cedera Ekstremitas bawah 

- Cedera pinggul, meliputi cedera trochanter bursitis dan iliopsoas tendinitis, fraktur 

coccygeal. 

- Cedera paha, seperti: quadriceps seperti strain, pain, kram, atau kekakuan otot, dan 

pendarahan; dan hamstring seperti konstusi dan strain. 

- Cedera Lutut, meliputi cedera sprain ligament (seperti ACL) dislokasi patella, meniscus.  

-  Cedera tungkai bawah, meliputi: Achilles tendinitis, shin splints, stress fracture,dan ankle 

sprain. 

- Kaki dan jari, meliputi cedera plantar fasciitis, fraktur, neuromas, strain ligament,  

 

 



 

 

PEMERIKSAAN CEDERA 

- Saat pemeriksaan cedera perlu menggunakan penglihatan dan pendengaran dan perabaan 

yang seksama dan membutuhkan pengetahuan yang mumpuni. 

- Peeriksaan lain yang lebih valid adalah penggunaan alat seperti X-Ray untuk melihat tanda 

fraktur dan MRI untuk melihat adanya cedera ligament atau otot. 

 

GEGAR  OTAK DAN CEDERA KEPALA 

 Kasus yang sering:  perkenaan pada kepala dengan kekuatan sangat cepat-lambat 

mengakibatkan gegar otak 

Identifikasi 

 Gegar otak adalah traumatis yang di dalamnya disertai perubahan status mental seperti 

kebingungan, atau amnesia yang bisa juga tidak termasusk kehilangan kesadaran.. cedera ini 

umumnya terjadi pada football Amerika selama tackling atau blocking. Atau saat handling 

pada pemain sepakbola. 

 Evaluasi awal adalah tingkat atau hilangnya kesadaran. 

Tabel Glasgow Coma Scale (GCS) 

Respon Membuka Mata  

Mata berkedip secara spontan  

Untuk stimulasi verbal, aba-aba, berbicara  

Hanya untuk nyeri (tidak dipakai pada wajah) 

Tidak ada respon 

4 

3 

2 

1 

Respon Verbal  

Menyambung (oriented) 

Berbincang dengan kebingungan tapi bisa menjawab pertanyaan 

Berkata dengan melantur 

Bergumam yang tidak dipahami 

Tidak ada respon 

5 

4 

3 

2 

1 

Respon gerak  

Melakukan gerakan sesuai perintah 

Gerakan tertentu untuk menstimulus nyeri 

Menarik sebagai respon nyeri 

Fleksi sebagai respon nyeri (decorticate posturing) 

Respon ekstensi sebagai respon nyeri (decerebrate posturing) 

Tidak ada respon 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Klasifikasi Cedera Kepala  



 

 

Cedera kepala parah 

Cedera kepala sedang 

Cedera kepala ringan 

Nilai ≤ 8 

Nilai 9 - 12 

Nilai 13 - 15 

Dari the Centers for Disease Control and Prevention, a division of the Departement of Health and Human 

Services. (http://www.bt.cdc.gov/masscasualities/gscscale.asp) 

 

 

American Academy of Neurology (AAN) Scale 

Grade Gegar Otak Kehilangan Kesadaran Lama kebingunan 

Grade 1 

Grade 2 

Grade 3 

Tidak ada 

Tidak ada 

Ada 

<15 menit 

>15 menit 

The Quality Standards Subcommitee of American Academy of Neurology, 1997.”Practice parameter 

the management of concussion in sport (summary statement).” 48(3): 581-585. 

 

Tabel Pemeriksaan Kebingungan dan Amnesia 

Kesadaran atau orientasi pada keadaan sekitar 

Siapa namamu? 

Di mana kita bermain? Apa nama stadionnya? 

Siapa kita yang bermain? Siapa tim lawannya? 

Hari apa ini? Bulan? Tahun? 

Amnesia yang memburuk 

Apakah kamu ingat terkena pukulan? 

Berapa skor pertandingan? 

Apa yang terjadi pada awal-awal pertandingan 

Amnesia Post-traumatic 

Pelatih atau trainer harus mengulang 3 kata seperti: bola, kursi, dan mobil. 

Perintahkan atlet untuk mengulang 3 kata ini dalam satu menit dan interval lima menit.  

Amnesia port-traumatic tidak terjadi lama saat atlet dalam mengulang kata-kata tersebut. 

 

Postconcussion syndrome 

Gegar otak kadang mengakibatkan peningkatan aliran darah mengalir pada otak yang 

menghasilkan Postconcussion syndrome. Gejalanya berupa: sakit kepala, mual, pening, 

berkurangnya keseimbangan, berkurangnya penglihatan, berkurangnya perhatian, dan 

kehilangan ingatan. 

Second-Impact Syndrome 

Adalah serebral edema secara massif, dimana terjadi pembengkakan pada otak. Secara klinis 

atlet menunjukkan secara terus-menerus level kesadaran semakin menurun. 

 

http://www.bt.cdc.gov/masscasualities/gscscale.asp


 

 

TREATMENT 

Jika terjadi cedera kepala : 

 Atlet harus diposisikan tegak lurus untuk menurunkan tekanan intracranial, jika atlet 

bisa duduk, dia bisa kemudian berdiri dan ditolong (dipapah) keluar dari lapangan. 

Jika diduga cedera cervical spine, jangan pindahkan perlengkapan pengaman (shoulder 

pad, helm) atau pakaian karena bisa menyebabkan gerakan pada area cervical spine. 

Lindungi leher dan tulang belakang dengan collar stabiliasi, jika tersedia, atau 

menempatkan pakaian rolled-up sepanjang lehar untuk menghindari gerakan. Jika atlet 

tidak sadar, stabilisasikan dia dan jaga saluran nafas. Jika atlet tidak bernafas dan tidak 

nadi tak berdenyut, hubungi ambulan dan resusitasi jantung paru (RJP) dan cardiac life 

support. Jika terjadi pendarahan, berikan tekanan dengan kain atau pembebat di area 

pendarahan. Jika pendarahan tidak terjadi baringkan atlet dan angkat kaki pelan-pelan 

utuk membantu mengembalikan darah menuju jantung. 

Jika atlet mulai stabil bawa atlet k rumah sakit ke ruang emergency untuk evaluasi 

lanjutan.  

Kembali ke Aktivitas 

Berdsarkan skala AAN & Catu 

 Grade 1, bisa langsung bermain kembali pada waktu itu juga atau  

 Grade 2, harus dipindahkan dari pertandingan, dan butuh perawatan khusus. Bisa 

kembali bermain jika sudah 1-2 minggu, jika selama 7 hari berturut-turut tidak ada 

keluhan. 

 Grade 3, harus dilarikan ke ruang emergency. Dan dapat kembali bermain dalam 14-

30 hari jika tidak ada keluhan gejala. 

Panduan kembali ke aktivitas dari hasil konferensi 2
nd

 Conference on Concussion in 

Sport di Praha tahun 2005 yang disesuaikan dengan kondisi individu: 

1. Pindahkan dari lapangan dengan tandan atau gejala gegar otak 

2. Tidak kembali bermain pada hari itu 

3. Evaluasi medis meliputi: Neuropsychological testing dan radiograps untuk 

menghindarkan patologi intracranial yang parah. 

4. Taati tahapan proses kembali ke aktivitas: 

a) Tidak beraktivitas hingga tidak ada gejala saat istirahat dan selama perawatan 



 

 

b) Latihan aerobic ringan 

c) Latihan sport-specifik (kecabangan) 

d) Latihan non-kontak 

e) Latihan kontak 

f) Bertanding 

 

 Dua faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan pada 

penanganan gegar otak adalah usia atlet dan riwayat gegar otak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENANGANAN PERTAMA CEDERA OLAHRAGA (R.I.C.E) 

RICE merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression dan Elevation. Metode 

pengobatan ini biasanya dilakukan pada cedera akut, baik pada sprain maupun strain, serta 

untuk fraktur terutama fraktur tertutup dan haematoma. Metode terapi RICE ini dilakukan 

secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera, yaitu antara 48 sampai 72 jam segera 

setelah cedera terjadi. 

Namun sebelum memasuki pembahasan mengenai metode RICE, perlu dipahami mengenai 

mekanisme yang terjadi pada cedera olahraga seperti yang terlihat pada bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme cedera olahraga.1 

R  =  REST1-3 

Rest berarti mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Jadi bagian tubuh yang tidak cedera 

tetap dapat melakukan aktivitas. 

Tujuan dari perlakuan istirahat pada bagian tubuh yang cedera adalah untuk: 

1. Menjaga cedera lebih lanjut 

2. Membuat proses penyembuhan luka lebih cepat 

Cedera pada jaringan lunak 

(otot, tendon, ligamen) 

Perdarahan 

Bengkak Nyeri dan kaku Gangguan 

penyembuhan 

Peningkatan tekanan 

pada jaringan 



 

 

Segera setelah cedera sebaiknya istirahat secara total sekitar 15 menit. Bagian tubuh yang tidak 

cedera dapat beraktivitas secara normal. Biasanya harus beristirahat sampai nyeri pada cedera 

hilang, yaitu 48 jam. 

Bagian tubuh yang cedera harus beristirahat karena bila terlalu banyak beraktivitas maka akan 

menyebabkan timbulnya nyeri dan memicu inhibisi neuromuskular, dimana ada refleks dari 

tubuh untuk menghindari gerakan tertentu pada bagian yang cedera. Inhibisi ini dapat terus 

terjadi walaupun cederanya sudah sembuh sehingga pasien merasa belum sembuh padahal 

sebenarnya sudah sembuh. Hal tersebut tentu akan menyebabkan return to play lebih lama. Di 

lain pihak bila kurang beraktivitas atau istirahat total untuk jangka waktu yang lama dapat 

menyebabkan terjadinya beberapa keadaan sebagai berikut: 

1. Muscular Atrophy (otot akan mengecil karena istirahat yang terlalu berlebihan). 

2. Loss of conditioning 

3. Delayed healing (proses penyembuhan mengalami keterlambatan). 

4. Loss of confidence (kehilangan kepercayaan diri). 

5. Rusty skills (keterampilan berolahraga akan hilang). 

6. Development of adhesion (terjadinya adhesi atau sequele). 

I  =  ICE 

Pemberian es pada daerah yang cedera merupakan salah satu metode dari cryotherapy.4 

Secara umum manfaat penggunaan es pada cedera jaringan lunak adalah sebagai berikut:4 

 Membatasi pembengkakan 

 Mengurangi nyeri 

 Mengurangi spasme otot 

Peran Aplikasi Es dalam Membatasi Pembengkakan 

Pada cedera jaringan lunak pembengkakan dapat terjadi akibat dua hal yakni perdarahan dan 

pembentukan edema. Terdapat dua teori yang menjelaskan bagaimana penggunaan es dapat 

membatasi pembengkakan akibat cedera jaringan lunak, yaitu :4 

1. Teori Sirkulasi 

Teori ini menyatakan bahwa penggunaan es akan menyebabkan penurunan suhu jaringan 

sehingga terjadi konstriksi pembuluh darah yang selanjutnya akan menurunkan permeabilitas 

pembuluh darah dengan memperkecil jarak antar sel endotel. Dengan demikian perdarahan 

dan pembengkakan yang terjadi dapat dibatasi. 



 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Teori Sirkulasi.1 

 

2. Teori Metabolisme 

Dalam teori ini penggunaan es dinyatakan dapat mengurangi pembengkakan dengan 

membatasi terjadinya cedera hipoksia sekunder (secondary hypoxic injury). Pada lokasi cedera 

utama terjadi perubahan atau gangguan aliran darah sehingga menyebabkan sel-sel di sekitar 

lokasi cedera utama mengalami kekurangan suplai oksigen serta nutrisi dan akhirnya 

mengalami hipoksia. Dengan penggunaan es kebutuhan metabolisme sel-sel perifer tersebut 

akan berkurang sehingga jumlah oksigen yang dibutuhkan pun berkurang. Kematian sel akibat 

hipoksia pun ditekan dan jumlah debris jaringan dapat dibatasi. Jumlah debris jaringan yang 

sedikit mempunyai arti bahwa terdapat lebih sedikit protein bebas tekanan onkotik jaringan 

tidak akan meningkat. Pada akhirnya dengan penggunaan es diharapkan edema yng terbentuk 

dapat berkurang. 

Aplikasi es 

Suhu jaringan turun 

Vasokonstriksi 

Menurunkan permeabilitas pembuluh 
darah 

Mengurangi perdarahan 

Membatasi pembengkakan 



 

 

 

 

Gambar 3. Bagan Teori Metabolisme.1 

 

Peran Aplikasi Es dalam Mengurangi Nyeri 

Walaupun hingga saat ini belum ada penjelasan yang pasti mengenai mekanisme es meredakan 

nyeri, terdapat beberapa teori yang diajukan antara lain:1 

 Dingin menurunkan transmisi saraf pada serat nyeri 

 Dingin menurunkan eksitabilitas ujung saraf bebas 

 Dingin mengurangi metabolisme jaringan sehingga efek buruk akibat iskemia 

 Dingin menyebabkan transmisi yang tidak sinkron pada serat nyeri 

 Dingin menaikkan batas ambang nyeri 

Aplikasi es 

Hibernasi sel sementara 

Metabolisme menurun 

Kebutuhan oksigen berkurang 

Menghindari cedera hipoksia sekunder 

Membatasi pembentukan edema 

Membatasi pembengkakan 



 

 

 Dingin bersifat melawan iritasi 

 Dingin menyebabkan pelepasan endorfin 

 Dingin menghambat neuron spinal 

 

Peran Aplikasi Es dalam Menghambat Spasme Otot 

Ada tiga teori yang dikemukakan terhadap peran pemberian es dalam mengurangi spasme otot, 

di antaranya adalah: 

 Menurunkan input sensorik 

 Adanya suatu mekanisme refleks 

 Memutus siklus nyeri -  spasme – nyeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mekanisme penghambatan spasme otot oleh aplikasi es.1 

 

Pemberian es 

Menurunkan input sensorik 

Bersifat anestesi Menurunkan refleks regang 

Menurunkan nyeri Menurunkan spasme 

otot 

Meningkatkan relaksasi 

Memperbaiki ROM 

Mobilisasi dini 



 

 

Pemberian es pada cedera akut dapat dilakukan dengan memasukkan pecahan es ke dalam 

kantung plastik seluas cedera luka atau lebih. Setelah itu dibungkus dengan handuk yang sudah 

dibasahi, kemudian ditempelkan pada daerah yang cedera. Usahakan kantung es ini dapat 

memenuhi semua area yang cedera atau lebih baik melebihi daerah yang cedera. Kemudian 

tutup dengan elastic verban melebihi permukaan dari kantung es tadi. Pemberian es sebaiknya 

dilakukan dalam waktu 10 menit atau sesegera mungkin setelah cedera selama 15 – 20 menit, 

kemudian diulang setiap 2 jam. Namun sebenarnya belum terdapat kesepakatan yang baku 

mengenai pemberian es. Beberapa variasi anjuran dalam pemberian es adalah sebagai berikut : 

 Selama 15 - 20 menit, 2-4 kali per hari. 

 Setiap 4 jam. 

 15 menit pemberian es dengan diselingi tanpa pemberian es selama 15 menit; siklus ini 

diulang sebanyak 3 kali pada hari pertama cedera. Lalu pada hari kedua dan ketiga, 

siklus ini dilakukan 2 kali per hari. 

 Selama 10 – 30 menit yang dilakukan hingga 48 – 72 jam setelah cedera 

 Selama 20 menit, setiap 2 jam yang dilakukan hingga 48 – 72 jam setelah cedera.2 

Umumnya pemberian es secara berkala seperti yang telah disebutkan dilakukan selama 24 jam 

pertama setelah cedera. 

Beberapa gambar bentuk dari aplikasi es : 

 

 

(a)      (b) 

Gambar 5 : (a) es dalam kantung kain, dan (b) es dalam kantung plastik. 



 

 

 

C = Compression 

Elemen ke tiga dari RICE adalah kompresi, yaitu aplikasi tekan terhadap lokasi cedera jaringan 

lunak. Pada tahap awal penanganan cedera jaringan lunak kompresi digunakan terutama dalam 

membantu aplikasi es. Kompresi sangat berperan dalam membatasi pembengkakan yang 

merupakan faktor utama dalam memperpanjang masa rehabilitasi. Oleh karena itu kompresi 

sering dikatakan sebagai bagian yang paling penting dari RICE.1 

Kompresi dapat membatasi terjadinya pembengkakan dengan meningkatkan tekanan terhadap 

pembuluh darah sehingga bersifat melawan tekanan hidrostatik pembuluh darah yang 

mendorong laju filtrasi darah dan menyebabkan edema. Selain bermanfaat dalam membatasi 

terjadinya pembengkakan, kompresi juga membantu reabsorbsi cairan edema dari jaringan. Hal 

ini sangat penting mengingat bahwa pada dasarnya proses reabsorbsi edema berlangsung 

secara pasif dan lambat melalui sistem limfe.1 

Aplikasi kompresi dilakukan dengan melilitkan elastic bandage pada bagian cedera, yaitu 

dengan meregangkan bandage hingga 75% panjangnya. Hal yang perlu diperhatikan saat 

dilakukan pembebatan adalah jangan melakukan pembebatan terlalu ketat karena dapat 

menyebabkan gangguan sirkulasi distal dengan gejala-gejala sebagai berikut:3 

- Rasa baal 

- Kesemutan 

- Meningkatnya nyeri 

Lilitan ini harus meliputi seluruh area cedera dan diaplikasikan secara terus-menerus selama 20 

sampai 24 jam pertama setelah cedera, bahkan juga di saat pasien tidur malam.4 

Dalam kasus dimana terjadi perdarahan kompresi juga berperan dalam membantu 

menghentikan perdarahan. Pada suatu penelitian retrospektif didapatkan bahwa pengendalian 

perdarahan dapat dilakukan dengan menggunakan elastic bandage pada permukaan luka tanpa 

menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut.4 

 



 

 

 

Gambar 8. (a) elastic bandage. (b) Contoh penggunaan elastic bandage. 

 

E = Elevation 

Elevasi adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi level jantung sehingga 

menurunkan tekanan hidrostatik kapiler yang turut berperan dalam mendorong cairan keluar 

dari pembuluh darah pada pembentukan edema. Elevasi juga akan membantu pembuluh darah 

vena untuk mengembalikan darah dari area cedera ke jantung sehingga mencegah terjadinya 

akumulasi atau pooling darah di sekitar cedera.4 

Pada elevasi bagian yang mengalami cedera diangkat sehingga berada 15-25 cm di atas 

ketinggian jantung. Elevasi dianjurkan untuk dilakukan terus-menerus hingga pembengkakan 

menghilang.4 

 



 

 

 

Gambar 9. Aplikasi RICE. 
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Cedera Kepala (Concussion) 

Definisi 

 Proses patofisiologis yang kompleks di otak, akibat cedera otak yang disebabkan oleh kekuatan 

biomekanik (Zurich Concencuss 2012) 

 Perubahan apapun dalam fungsi otak yang disebabkan karena kekuatan direk atau indirek yang 

terjadi pada kepala, menyebabkan pada satu atau beberapa tanda atau gejala akut (ACSM) 

Prevalensi 

• Sebagian besar dari sekitar 300,000 sports related Traumatic Brain Injury (TBI) adalah ringan-

sedang 

• Statistik kampus musim 2002-2003, per 1,000 atlet (Discover Magazine, Dec 2004) 

 Football: 3.52 per game/practice 

 Ice Hockey: 2 per game/practice 

 Men’s Soccer: 1.13 per game/practice 

 Women’s Soccer: 1.8 per game/practice (from NCAA found in Discover Magazine)  

 Penelitian terhadap pemain football kampus menunjukkan bahwa pemain yang mengalami >3 

concussions memiliki 3x tingkat depresi. 

 

 



 

 

Mekanisme Cedera : 

1. Aselerasi Deselerasi mendadak 

2. Rotational (angular) acceleration 

3. Linier (translational) acceleration 

4. Impact deceleration 

Tanda dan Gejala Concussion 

Tanda dan gejala bervariasi, bisa satu atau lebih dari gejala dibawah ini : 

 Ukuran pupil berbeda 

 Pandangan kosong 

 Tinnitus (telinga berdengung) 

 Mual dan muntah 

 Respon vernal melambat 

 Respon motorik melambat 

 Kebingungan dan kesulitan fokus 

 Defisit memori 

 emosi yang tidak proporsional 

    bicara kurang jelas atau inkoheren 

    inkoordinasi yang tampak jelas 

    disorientasi (waktu, tanggal, lokasi) 

    Kehilangan kesadaran 

    nyeri kepala dan irritabilitas 

    gangguan tidur 

    depresi bisa muncul 

Derajat Concussion : 

 

Tingkat I 

•Bingung 

•Amnesia (-) 

•Kehilangan kesadaran (-) 

Tingkat 2 

•Bingung 

•Amnesia 

•Kehilangan kesadaran (-) 

Tingkat 3 
•Kehilangan kesadaran 



 

 

Manajemen Concussion : 

 Istirahat hingga gejala akut membaik 

 Istirahat fisik 

• Tidak latihan, bermain, angkat beban, olah raga 

• Hati-hati dalam melakukan aktivitas keseharian 

 Istirahat kognitif 

• Batasi menonton televisi, membaca berlebihan, handphone atau videogame 

 Kemungkinan kesembuhan dalam 7-10 hari (90%) 

 Tingkat keparahan gejala tidak berhubungan dengan kesembuhan 

 Kesembuhan akan menjadi lebih lama jika tidak istirahat 

 Mungkin memerlukan waktu lebih lama pada anak-anak 

 Kembali ke sekolah dan aktivitas secara bertahap 

 Perlu ijin medis sebelum kembali ke aktivitas 

 

Informasi Bagi Atlet 

 

 Atlit yang dicurigai gegar otak harus dikeluarkan dari pertandinganmencari pertolongan medis 

 Tdk boleh bertanding pada hari yang sama 

 Istirahat(fisik dan mental) termasuk berlatih  hingga gejala membaik dan dinyatakan aman  

secara medis 

 Dilarang mengkonsumsi alkohol 

 Tidak boleh menggunakan obat resep maupun non-resep tanpa  pengawasan medis spt : obat 

tidur, aspirin, anti radang sedatif 

 Jangan mengemudi kendaraan hingga secara medis dinyatakan pulih dan diizinkan 
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