
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cedera adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya 

nyeri, panas, merah, bengkak dan tidak dapat berfungsi baik pada otot, tendon, ligamen, 

persendian maupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Jenis 

cedera yang sering terjadi pada atlet ada dua, yaitu cedera akut dan cedera kronis. 

Cedera akut adalah suatu cedera berat yang terjadi secara mendadak, seperti robekan 

ligamen, otot, tendon, dan terkilir, dan patah tulang. Sedangkan cedera kronis 

diakibatkan adanya suatu kekuatan yang sedikit berlebihan dan berlangsung berulang-

ulang dalam jangka waktu yang lama (Graha & Priyonadi, 2012). 

Insiden cedera lutut yang dilaporkan di Sport Clinic RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

ternyata cukup tinggi pada atlet pencak silat. Pencak silat merupakan olahraga body 

contact, sehingga risiko terjadinya cedera tinggi. Terdapat banyak risiko cedera pada 

atlet pencak silat, cedera tersebut didominasi oleh cedera Anterior Cruciate Ligament 

(ACL) yaitu sebesar 16,7%. Cedera yang dialami atlet pencak silat kategori tanding 

POPDA Jawa Timur tahun 2014 berdasarkan faktor cedera di tungkai dan kaki, yaitu 

memar dengan persentase 30,43%, lecet 28,26%, sprain 8,70%, strain 23,91%, fraktur 

0%, dislokasi 4,35%, dan lain-lain sebesar 4,35% (Yudi, 2014). 

Berdasarkan data cedera ACL pada atlet internasional, tercatat sebanyak 53,3% 

pada atlet sepak bola, bela diri sebesar 26,7%, dan dalam cabang olahraga lain sebesar 

20% (Meybodi, et al., 2013). Dan juga terdapat data cedera ACL secara umum, lebih 

dari 120.000 kejadian cedera ACL terjadi setiap tahun di Amerika Serikat, sebagian 

besar terjadi pada anak sekolah dan perguruan tinggi (Gornitzky, et al., 2015). 

Penelitian di Norwegia, Denmark, dan Swedia pada tahun 2004-2006 mendapatkan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ESTIMASI RISIKO KEJADIAN... FARHAN NUR AHMAD DZAKIYA



 

2 
 

insiden cedera ACL tertinggi pada perempuan yang berusia 15-19 tahun (Renstrom, et 

al., 2008). Sebuah studi di West Point Inggris, melaporkan kejadian cedera ACL 

sebanyak 3,2% pada laki-laki dan 3,5% pada perempuan selama periode 4 tahun. 

Tingkat cedera pada atlet perempuan berkisar dua sampai enam kali lipat dibanding 

atlet laki-laki, tergantung pada olahraga yang dilakukan (Spindler & Wright, 2008).  

Cedera ACL dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor intrinsik, 

ektrinsik, dan inciting event. Yang termasuk faktor intrinsik antara lain usia, jenis 

kelamin, indeks massa tubuh, riwayat cedera ACL, range of motion, flat foot, dan laxity. 

Faktor ekstrinsiknya antara lain durasi latihan, frekuensi latihan, dan frekuensi sparing. 

Untuk faktor inciting event yaitu kondisi saat pertandingan. Dampak yang ditimbulkan 

oleh cedera ACL berupa gangguan pada kualitas performa atlet saat pertandingan. 

Apabila cedera tersebut tidak diatasi secara tepat, atlet akan mengalami gangguan 

stabilitas pada gerak kaki sehingga mempengaruhi performa saat pertandingan. Atlet 

pencak silat yang mengalami cedera saat latihan maupun pertandingan memerlukan 

penanganan secara khusus dari segi medis dan terapis, sehingga atlet pencak silat tetap 

dapat menunjukkan performa yang maksimal (Graha, 2012). 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti membahas estimasi risiko kejadian cedera 

ACL pada atlet pencak silat untuk memberikan informasi tentang penyebab cedera 

ACL sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar penentuan langkah 

preventif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi atlet dan 

pelatih guna mengurangi angka cedera ACL ketika melakukan latihan dan 

pertandingan. Selain itu, penelitian yang membahas tentang cedera ACL pada atlet 

pencak silat masih terbatas. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana estimasi risiko faktor instrinsik yang meliputi usia, jenis kelamin, 

indeks massa tubuh, riwayat cedera ACL, range of motion, flat foot, dan laxity pada 

kejadian cedera ACL pada atlet pencak silat Puslatda Jawa Timur? 

2. Bagaimana estimasi risiko faktor ekstrinsik yang meliputi durasi latihan, frekuensi 

latihan, dan frekuensi sparing pada kejadian cedera ACL pada atlet pencak silat 

Puslatda Jawa Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.4 Tujuan Umum 

Mengetahui estimasi risiko faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik pada kejadian 

cedera ACL pada atlet pencak silat Puslatda Jawa Timur. 

1.5 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui estimasi risiko usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, riwayat cedera 

ACL, range of motion, flat foot, dan laxity pada kejadian cedera ACL pada atlet 

pencak silat Puslatda Jawa Timur. 

2. Mengetahui estimasi risiko durasi latihan, frekuensi latihan, dan frekuensi sparing 

pada kejadian cedera ACL pada atlet pencak silat Puslatda Jawa Timur. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang estimasi 

risiko cedera ACL pada atlet pencak silat Puslatda Jawa Timur dan dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa dan Akademisi 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran bagi mahasiswa 

maupun akademisi kedokteran yang akan menyelesaikan tugas akhir. 

2. Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi peneliti yang merupakan wujud 

aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat. 

b. Bagi Atlet Pencak Silat 

Memberikan pengetahuan dan wawasan pada atlet pencak silat tentang estimasi 

risiko cedera ACL yang dapat terjadi ketika latihan dan pertandingan. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi guna menambah 

pengetahuan mengenai risiko cedera pada atlet pencak silat. 
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