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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Cedera ACL (Anterior Cruciate Ligament) merupakan cedera yang 

sering terjadi pada atlet. Insiden cedera ACL pada populasi umum masih belum 

diketahui pasti, dengan perkiraan antara 30-78 kasus per 100.000 penduduk. 

Kebanyakan penelitian mengenai cedera ACL hanya terfokus pada kelompok 

atlet, meskipun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada non atlit akibat 

olahraga rekreasional. Pada data di New Zealand pada tahun 2004-2007, didapat 

insiden 1147 kasus per 100.00 penduduk. (Simon M. Gianotti, 2009 (12)). Di 

Eropa, insiden berkisar Antara 32-38 kasus per 100.000 penduduk dengan 85% 

nya akan menjalani operasi rekonstruksi. (Lars-Petter Granan, 2009).  Pada studi 

yang dilakukan di Amerika pada tahun 1994-2006, terdapat peningkatan 

kebutuhan operasi rekonstruksi sebesar 37%. (Leonard T. Buller, 2015 Jan).  

Cedera ACL kebanyakan disebabkan oleh olahraga berkelompok 

multidireksi, seperti basket, sepak bola, rugby, football. Di Amerika, diketahui 

bahwa terdapat 70,547 kasus rekonstruksi ligament ACL dengan hanya 37.3% 

yang murni kasus cedera ACL, sedangkan sisanya > 5% melibatkan meniskus 

(Stephen Lyman, 2009).  

Arthroskopi pada cedera ACL merupakan tindakan yang menentukan 

akurasi dalam pemeriksaan fisik, laboratorium dan X-ray maupun MRI pada 

masalah lutut. Johnson menemukan bahwa pada 229 pasien yang dicurigai hanya 
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memiliki cedera meniskus, ternyata hanya 23% yang tepat, sedangkan sisanya 

sebanyak 23% memiliki diagnosa tambahan, dan 56% memiliki diagnosa yang 

berbeda. Hanya 10% dari pasien yang diteliti Johnson memiliki cedera ACL 

murni, sedangkan sisanya sebanyak 70% disertai dengan cedera meniskus. 

Arthroskopi diagnostik memiliki tingkat akurasi sebesar 97%. Tatalaksana 

standard dalam rekonstruksi ACL adalah dengan menggunakan tendon 

harmstring dan paling sering digunakan adalah teknik autograft Bone - Patelar 

tendon - Bone (BPTB). Dibutuhkan suatu perencanaan preoperatif yang baik 

untuk meminimalisir terjadinya komplikasi.  

Penempatan graft yang ideal akan memberikan fungsi yang sama 

dengan ACL yang asli, memberikan biomekanik yang salah, memungkinkan 

fiksasi yang aman, mempercepat inkorporasi biologis sehingga memungkinkan 

terjadinya rehabilitasi yang lebih baik, dan meminimalisasi morbiditas dari 

donor site. Penempatan rekonstruksi ACL dapat dilakukan dengan beberapa 

teknik. Teknik paling popular adalah transtibial, tetapi teknik ini diketahui tidak 

memberikan penempatan anatomis yang tepat sehingga menimbulkan 

ketidakstabilan. (Sarwar, Mushtaq, Khan, & Khanday, 2017). Howell et al 

merekomendasikan akronim I.D.E.A.L sebagai paduan untuk menempatkan 

tunnel femoral, yang terdiri dari Isometrik, Direct fiber, Eccentric, Equidistant, 

Anatomic, Low tension. Pada isometric diharapkan graft memiliki panjang yang 

sama dengan ACL asli. Direct fibers adalah serat yang mempunyai insersi 

langsung pada footprint dan paling dekat dengan insersi. Eccentrik dimana 

footprint ditempatkan anterior atau footprint lebih tinggi pada bagian anterior-

medial ACL. Equidistant adalah pertengahan bagian antara puncak dan bawah 
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notch. Anatomic dimana serat diantara ikatan ACL asli yang terletah lebih 

anterior dibandingkan serat indirek dan low tension dimana tegangan dari ACL 

asli harus sama dengan tegangan fleksi. (Stephen Howell, 2019)  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah evaluasi klinis dan fungsional pada pasien cedera ACL yang 

diterapi dengan teknik rekonstruksi ACL transportal di RSUD dr. Soetomo, 

RS Al-Irsyad dan RS Husada Utama, Surabaya pada tahun 2014-2018?  

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 TUJUAN UMUM 

Untuk mengetahui evaluasi klinis dan fungsional pada pasien cedera 

ACL yang dilakukan operasi rekonstruksi ACL dengan teknik 

transportal di Surabaya tahun 2014-2018 

 

1.3.2. TUJUAN KHUSUS 

1. Membandingkan skor fungsional SF-12 daily living score 

sebelum dan sesudah dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan 

operasi rekonstruksi ACL dengan teknik transportal  

2. Membandingkan skor Tegner Lysholm sebelum dan sesudah 

sebelum dan sesudah dilakukan operasi rekonstruksi ACL 

dengan teknik transportal 
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3. Membandingkan evaluasi klinis (range of motion, tes Lachman 

dan tes anterior drawer) pasien sebelum dan sesudah dilakukan 

operasi rekonstruksi ACL dengan teknik transportal  

4. Membandingkan skor Knee Injury and Osteoarthritis Outcome 

Score (KOOS) sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah 

dilakukan operasi rekonstruksi ACL dengan teknik transportal  

5. Membandingkan skor Oxford Knee Score Questionnaire (OKS) 

sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah dilakukan operasi 

rekonstruksi ACL dengan teknik transportal  

6. Membandingkan skor Cincinnati sebelum dan sesudah sebelum 

dan sesudah dilakukan operasi rekonstruksi ACL dengan teknik 

transportal  

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN  

1.4.1 MANFAAT TEORITIS 

Memberikan informasi tentang prosedur teknik rekonstruksi ACL 

dengan metode transportal.  

 

1.4.2. MANFAAT PRAKTIS 

Memberikan informasi hasil evaluasi fungsi lutut dan subjektif pasien setelah 

dilakukan tindakan rekonstruksi ACL dengan metode transportal sehingga 

diharapkan dapat menjadi paduan dalam melakukan terapi rekonstruksi ACL 

dengan teknik transportal di Surabaya. 
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