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ABSTRAK 

 Cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) terjadi karena adanya tarikan 
atau robekan pada ligament tersebut di dalam sendi lutut. Cedera ligamen lutut 
dapat terjadi terutama saat berolahraga atau beraktivitas yang beresiko. 
Sebagian cedera lutut berisiko membuat fungsi lutut menjadi tidak sesempurna 
sebelumnya. Salah satu akibatnya, lutut kian melemah untuk menopang tubuh. 
Ada beberapa faktor penyebab terjadinya cedera ACL seperti, mengubah arah 
dengan cepat, berhenti secara tiba-tiba, melambat ketika berlari, mendarat dari 
lompatan yang tidak baik, mekanisme contact atau tabrakan. Rekonstruksi 
adalah teknik operasi yang sering dijadikan pilihan sebagai penanganan dari 
cedera ACL. 
 Latihan close kinetic chain (CKC) adalah latihan yang diindikasikan 
sebagai rantai tertutup dimana gerakan di satu sendi secara bersamaan 
menghasilkan gerakan sendi lain dari ekstremitas. Latihan CKC juga adalah 
latihan yang tepat dilakukan untuk pasien cedera ACL karena latihan tersebut 
mampu mengurangi gaya geser dari ACL saat melakukan latihan, jadi sangat 
aman untuk dilakukan pada fase awal. Ko-aktivasi dan ko-kontraksi dari otot 
agonis dan antagonis terjadi selama pergerakan guna menjaga stabilitas. Kedua 
mekanisme tersebut berguna untuk mengurangi gaya geser (shear force) atau 
pergesekan dari sendi, dengan begitu akan melindungi proses penyembuhan 
dari struktur jaringan lunak. 
 Pada studi kasus ini didapatkan latihan CKC dilakukan sebanyak lima kali 
pertemuan. Didapatkan hasil perubahan pada weight bearing, yang awalnya 
pasien dapat mampu partial weight bearing menjadi full weight bearing, dan juga 
peningkatan luas gerak sendi sebsesar 400 fleksi knee dekstra. Untuk 
memaksimalkan program latihan tersebut diperlukan kerjasama yang baik antara 
fisioterapis dan penderita sehingga didapatkan hasil yang maksimal. 
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