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ABSTRAK 

Telah kita ketahui besarnya manfaat yang ditimbulkan akibat 

melakukan olahraga. Setiap orang yang melakukan olahraga dengan benar 

akan memperoleh manfaat antara lain: sehat, bugar dan meningkatnya 

prestasi. Namun disamping manfaat yang besar dari olahraga terhadap 

kesehatan tubuh, harus selalu diwaspadai bahwa setiap kegiatan olahraga 

apapun akan mengandung resiko terjadinya cedera olahraga, terutama 

apabila kegiatan olahraga ini dilakukan tanpa persiapan dan pelaksanaan 

yang baik dan benar. Cedera olahraga yang paling sering terjadi adalah 

cedera yang mengenai jaringan lunak terutama otot, tendon dan ligamen. 

Apabila cedera ini tidak ditangani dengan baik maka dalam jangka 

panjang  dapat menurunkan performance atlit. 

Cedera dapat terjadi pada setiap atlit pada cabang olahraga apapun. 

Di dalam artikel ini akan dibahas cedera yang sering terjadi pada cabang 

olahraga tennis, pada umumnya cedera yang sering terjadi pada petenis 

adalah Tennis Elbow yang disebabkan oleh terjadinya overuse (terlalu 

sering dipakainya persendian di siku). Disamping itu juga disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain: kurangnya pemanasan (warming-up) dan 

pendinginan setelah latihan, tubuh dalam keadaan lelah atau belum siap 

saat menerima beban latihan karena kesalahan dalam sistematika berlatih, 

biomekanika gerakan/pukulan dan metode latihan. Oleh karena itu sebagai 

praktisi dibidang olahraga hendaknya mengetahui penatalaksanaan cedera 

tennis elbow ini. 
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PENDAHULUAN 

 Tennis Elbow sudah dikenal sejak tahun 1873 oleh Runge yang menyatakan 

periostitis sebagai penyebabnya. Sesuai dengan namanya, cedera ini biasa terjadi pada 

pemain tennis. Tetapi cedera ini juga didapatkan pada olahraga yang memakai raket (seperti: 

squash, bulutangkis, golf, dan olahraga yang bersifat rekreasi seperti memancing). Bahkan 

cedera ini juga dapat terjadi pada pekerja, seperti: montir listrik, tukang kayu dan penjahit. 

Pertolongan pertama yang diberikan dengan tepat, cepat dan akurat pada tempat kejadian 

cedera akan mencegah terjadinya cedera atau kecacatan tambahan. 

 Tennis Elbow merupakan keluhan yang paling sering terjadi, penelitian 

menunjukkan pada 45% olahragawan yang bermain setiap hari dan 25 % yang bermain 1-2 



kali perminggu. Tennis Elbow sering terjadi pada usia antara 30-40 tahun, dimana sering di 

dapatkan pada “Weekend Tennis Player”. 

 Tennis Elbow disebabkan penggunaan yang berlebihan (overuse) karena 

peningkatan frekuensi, kekuatan, kecepatan dan durasi yang mengakibatkan perubahan 

patologis pada tendon ektensor lengan bawah. Otot utama yang terlibat adalah ekstensor 

karpi radialis brevis, extensor digitorum komunis, karpi radialis longus dan extensor karpi 

ulnaris. 

 Dengan penanganan yang meliputi pencegahan, terapi yang benar serta tindakan 

rehabilitasi maka akan didapatkan pemulihan fungsi semaksimal mungkin untuk kembali ke 

asal. Hal ini perlu dilaksanakan secara dini untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. 

 

CEDERA PADA TENIS 

Cedera olahraga (Sport Injuries) adalah segala macam cedera yang timbul, baik pada 

waktu latihan maupun pada waktu berolahraga (pertandingan) ataupun sesudah 

pertandingan. Yang biasa kena, yaitu: tulang, otot, tendo, serta ligamentum. Dengan 

demikian pengetahuan tentang cedera olahraga berguna untuk mempelajari terjadinya cedera 

olahraga, mengobati, menolong, menanggulang (kuratif) serta tindakan preventif 

(pencegahan) (Hardiyanto, 1995: 11).  

Cedera yang sering terjadi pada olahraga tenis adalah tennis elbow (Hardiyanto, 

1995: 57). Lengan merupakan anggota tubuh yang sangat penting  dalam kehidupan sehari-

hari manusia karena fungsinya sangat kompleks. Khususnya dalam olahraga tenis lapangan, 

lengan mempunyai peranan yang sangat penting bagi seorang atlit tenis. Manusia banyak 

menggantungkan produktifitasnya  pada kemampuan lengan/tangan sehingga tidak sedikit 

yang  mengalami kelainan pada lengan/ tangannya akibat penggunaan yang berlebihan 

(overuse). Salah satu penyakit yang dapat terjadi adalah Tennis Elbow. Kondisi ini banyak 

didapatkan di daerah elbow dibandingkan dengan kelainan lainnya (Suharto, 2000:34). 

Umumnya penderita usia 35-55 tahun dengan gejala-gejala nyeri pada sisi luar sendi 

siku terutama saat jari-jari tangan memegang atau meremas kuat-kuat disebabkan oleh 

gangguan atau cedera otot-otot ekstensor carpi radialis longus dan brevis. Pada olahraga 

tenis, nyeri di daerah siku (tennis elbow) jauh lebih sering terjadi daripada nyeri di daerah 

bahu (tennis shoulder). 

 

ANATOMI 

Sendi siku dibentuk oleh tiga potong tulang yaitu tulang  humerus, ulna dan radius 

yang saling berhubungan dalam satu  rongga sendi yang bersama-sama. Pada dasarnya di 

dalam sendi siku terdapat dua gerakan yakni fleksi/ ekstensi dan rotasi berupa pronasi dan 

supinasi. Gerakan fleksi dan ekstensi terjadi antara tulang humerus dan lengan bawah 

(radius dan ulna), pronasi dan supinasi terjadi karena radius berputar pada tulang ulna, 

sementara itu radius juga berputar pada poros bujurnya sendiri. Sendi radioulnar proksimal 

dibentuk oleh kepala radius dan incisura radialis ulna dan merupakan bagian dari sendi siku. 

Sendi radioulnar distal terletak dekat pergelangan tangan (Suharto, 2000:34). 

Sendi siku sangat stabil yang diperkuat oleh simpai sendi yaitu ligamentcollateral 

medial dan lateral. Ligamentum annulare radii menstabilkan terutama kepala radius. Otot-

otot yang berfungsi pada gerakan sendi siku ialah  brachioradialis, biceps brachii, otot 

triceps brachii, pronator teres dan supinator. Selain otot di atas, dari siku juga berasal 

sejumlah otot yang berfungsi untuk pergelangan tangan seperti otot ekstensor carpi radialis 



longus yang berfungsi sebagai penggerak utama ekstensi sendi pergelangan tangan 

dipersarafi oleh saraf radialis akar saraf servikal 6 - 7, otot ekstensor carpi radialis brevis, 

berfungsi sebagai penggerak utama ekstensi dan abduksi sendi pergelangan tangan 

dipersarafi oleh saraf radialis akar saraf servikal 6 - servikal 7 (Suharto, 2000:34). 

 Axis transversal dari permukaan artikulasi deviasi sekitar 10º dari axis longitudinal 

humeri bagian medial terbawah yang menyebabkan supinasi pada tangan terjadi deviasi siku 

sebesar 10-15 derajat pada laki-laki dan 20-30º pada wanita yang dikenal sebagai “carrying 

angle” (Reyes, 1978) fleksi ekstensi siku, luas pergerakan sebesar 140º dan pronasi supinasi 

sebesar 90º. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Anatomi Lengan 

(Sumber: YSMC, 2008) 

 

 

 

 

 DINAMIKA PERGERAKAN 

 Ulna bergerak pada trochlea humeri dan caput radius pada capitulum humeri 

mengakibatkan fleksi dan ekstensi siku. Gerakan fleksi dibatasi oleh jaringan lunak dan 

sewaktu fleksi maksimal processus coroid ulna membentur fossa coronoid humerus. 

Gerakan ekstensi dibatasi regangan kapsul dan otot-otot anterior dan sewaktu ektensi 

maksimal ujung olecranon ulna membentur fossa olecranon humerus (Iskandar, 2005:18). 

 Untuk gerakan supinasi lengan bawah, otot supinator bekerja sendiri bila tak ada 

tahanan tapi bersama otot bicep untuk gerakan cepat dan ada tahanan.  Untuk gerakan 

ekstensi pergelangan tangan yang berperan adalah otot ekstensor carpi radialis brevis dan 

longus bersama otot ekstensor karpi ulnaris. Otot ekstensor karpi radialis longus kurang 

aktif pada gerakan ekstensi pergelangan tangan dibanding otot ekstensor karpi radialis 

brevis tetapi lebih aktif saat menggenggam. Kedua otot bekerja sinergis dengan otot fleksor 

karpi radialis untuk abduksi pergelangan tangan. 

 Untuk keadaan ekstensi jari, yang  berperan adalah otot ekstensor digitorum dengan 

otot lumbricalis, otot interossei dan otot abduktor digiti minimi. Jari ke-2 dan ke-4 

mempunyai otot tambahan yaitu otot ekstensor indicis dan digiti minimi. 

 Dari dinamika pergerakan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

 Tahanan dorsofleksi pergelangan tangan menimbulkan aktivitas ekstensor carpi radialis 

longus dan brevis. 

 Tahanan dorsofleksi jari-jari menimbulkan tegangan pada tempat berbeda dari origo 

bersama ekstensor. 

 Tahanan pronasi dan supinasi tidak hanya mengaktifkan otot rotasi lengan bawah 

dimana terjadi sinergis antara otot fleksor dan ekstensor pergelangan tangan. 



Menggenggam merupakan aktivitas utama dari otot fleksor menimbulkan kontraksi 

ekstensor pergelangan tangan karena fleksor jari harus dilawan ekstensor untuk bekerja 

efektif, hal inilah yang menjelaskan timbulnya nyeri pada tennis elbow sewaktu 

menggenggam (Iskandar, 2005:8). 

 

 
Gambar 2. Posisi lengan dengan raket 

 

 

 TENNIS ELBOW 

Tennis elbow merupakan suatu keadaan yang sering terjadi pada gejala nyeri dan 

sakit pada posisi luar siku, tepatnya pada epikondilus lateralis humeri (lihat gambar 3) 

Biasanya terjadi karena pukulan top spin back hand yang berlangsung terus-menerus (jadi 

bersifat overuse). 

 
 

 

 

 

Gambar 3. Tennis Elbow pada Epikondilus Lateralis Humeri 

(Sumber: Mckesson, 2006) 



Pada dasarnya, tennis elbow merupakan cedera yang bersifat overuse disebabkan 

karena kontraksi otot yang berhubungan dengan sendi siku dan terjadi berulang-ulang. Saat 

digunakan untuk memukul bola. Stress pada siku ini tidak boleh diacuhkan begitu saja, 

karena beberapa gaya yang bekerja ketika bola berbenturan dengan raket secara otomatis 

akan mengenai pergelangan tangan dan siku. Jika benturan ini berlangsung terus menerus, 

dapat mengakibatkan terjadinya tennis elbow   (Core, 2006:1). Cedera ini terjadi secara 

perlahan-lahan dan menjadi progresif. Pengobatannya dapat dilakukan dengan heat 

treatment ataupun fisiotherapi lainnya, misalnya pemijatan, tapi pada mulanya berilah 

kompres dingin/es. 

Etiologi dari tennis elbow ini masih belum jelas. Banyak para ahli menganggap 

bahwa gerakan yang terus-menerus secara intensif dalam bentuk pronasi dan supinasi 

dengan tangan yang memegangtangkai raket, menimbulkan over strain pada otot-otot 

extensor lengan bawah yang ber origo pada epikondilus lateralis humeri. Tarikan pada otot-

otot tersebut akan menimbulkan mikro trauma yang makin lama makin bertumpuk menjadi 

makro trauma, sehingga akhirnya menimbulkan tennis elbow ) (Hardiyanto, 1995: 57). 

Ada juga yang menganggap disebabkan oleh peradangan (inflamasi) periosteum 

yang menutupi epikondilus lateralis humeri. Inflamasi tersebut karena tarikan yang terus-

menerus dari otot-otot ekstensor lengan bawah yang ber-origo pada epikondilus lateralis 

humeri (Gambar 3). Tennis elbow tidak semata-mata hanya timbul pada pemain tenis saja, 

tapi dapat timbul pada cabang angkat besi, bahkan pada ibu rumah tangga / penjual 

minuman botol yang banyak membuka tutup botol. 

Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya tennis elbow: 

- Rendahnya teknik bermain dalam tenis 

- Otot bahu dan otot pergelangan tangan yang lemah 

- Ketegangan  dari senar raket yang tidak sesuai 

- Ukuran pegangan raket yang tidak sesuai 

- Pemukulan bola berat atau bola mati 

- Kualitas bola yang tidak sesuai 

- Berat dan ringannya raket tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Faktor yang Mempermudah terjadinya Tennis Elbow 

(Sumber: Core, 2006:1) 

 

 

 

REHABILITASI TENNIS ELBOW 

 

 

 

 



 

 

A. Proses Rehabilitasi 

Proses rehabilitasi sudah dapat dimulai segera setelah timbulnya cedera atau operasi 

untuk meminimalkan efek yang merugikan saat tidak beraktifitas dan cepat kembali 

untuk berlatih dan kompetisi. Rehabilitasi ini meliputi 3 fase: 

1. Fase Akut (fase inflamasi) antara 0-24 jam/36 jam 

Bertujuan untuk mencegah bertambahnya beratnya cedera yang terjadi dan mengatasi 

keradangan. Disini meliputi: 

a. Rest  : istirahat yang aktif daerah yang sakit dan hindari gerakan yang memicu 

nyeri tetapi lanjutkan latihan conditioning dan bagi pemain tennis, hindari pululan 

atau gerakan yang menyebabkan nyeri. Dapat juga diberikan Wrist Splint untuk 

mencegah overuse otot-otot pergelangan tangan. 

b. Icing  : terapi es dapat diberikan pada fase ini bisa berupa kompres dengan es atau 

disemprot, yang diberikan selama 15-30 menit dan bisa diulang tiap 2-3 sekali. 

c. Compression  : diberi tekanan pada daerah lateral siku, bila perlu dengan counter 

force brace (seperti yang terlihat pada gambar 5 dan 6). 

Macam counter force brace terbagi menjadi 2 yaitu: counter force medial elbow 

brace dan counter force lateral elbow brace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  

Counter Force Brace Medial Large 

(Sumber: Nirschl, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 6.  

Counter Force Lateral Elbow Brace 

(Sumber: Nirschl, 2001) 

 

 

d. Elevation : siku harus diposisikan lebih tinggi dari jantung. 

Pada tahap no. 3 dan no. 4 ini dilakukan untuk memperbaiki venous return dan 

meminimalkan terjadinya pembengkakan. 



Pada tahap ini perlu juga diberikan: 

 Obat penahan nyeri (analgesik) dan obat anti NSAIDs untuk mengurangi 

inflamasi dan diperhatikan pula efek camping dari pengobatan ini. Setelah rasa 

nyeri dan peradangan berkurang, program bisa dilanjutkan dengan: 

 Pemberian modalitas terapi dengan SWD, MWD, ultra sound dan phonophoresis, 

ionthophoresis. 

 Stimulasi listrik : sangat efektif diberikan pada daerah origo otot extensor karpi 

radialis brevis untuk mencegah atropi dan melancarkan peredaran darah. 

 Latihan peregangan (stretching) : untuk meningkatkan fleksibilitas dengan 

latihan fleksi dan ekstensi pergelangan tangan, latihan fleksi dan ekstensi siku 

dan supinasi / pronasi lengan bawah. 

2. Fase Subakut (return of strength and endurance) antara 14-21 hari 

Pada fase ini nyeri timbul apabila melakukan aktivitas saja dan juga adanya nyeri 

minimal pada saat ada tahanan gerakan fleksi maupun ekstensi pergelangan tangan. 

Disini terapi yang dianjurkan adalah: 

 Rest : mencegah lebih jauh aktivitas yang berulang-ulang untuk terjadinya cedera 

kembali. 

 Terapi dingin (cold therapy). 

 Pengobatan : analgesic dan NSAIDs. 

 Terapi modalitas : SWD, Ultrasound diathermy. 

 Latihan luas gerak sendi pasif. 

 Latihan penguatan (strengthening) : diutamakan konsentrik maupun eksentrik. 

 Pemakaian counter force brace. 

3. Fase Kembali ke Aktifitas: setelah 21 hari 

Pada fase ini hamper tidak ada nyeri selama melakukan aktivitas sehari-hari, tidak ada 

reffered pain dan dapat melakukan latihan luas gerak sendi penuh. 

Fase ini meliputi: 

 Pemulihan kekuatan (recovery strength) dengan melanjutkan latihan 

strengthening baik kosentrik dan eksentrik 

 Terapi dingin apabila diperlukan setelah aktivitas 

 Pemakaian Counter force brace 

 Kembali ke aktivitas secara bertahap 

Injeksi steroid : diberikan pada nyeri yang menetap lebih dari 4 minggu dan yang 

mengganggu program latihan. Injeksi ini diberikan subperiosteal pada origo otot 

ekstensor karpi radialis brevis untuk memperpendek rasa nyeri dengan istirahat selama 

1-2 minggu tetapi ini tidak untuk dipakai jangka panjang. Penyuntikan ini dilakukan tiap 

3 bulan dan tidak lebih dari 3x suntikan setahun untuk mencegah terjadinya rupture 

tendon (Iskandar, 2005:18). 

B. Terapi Latihan pada Tennis Elbow 

  Latihan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengobatan tennis elbow. 

Latihan ini diciptakan untuk memperkuat otot-otot lengan bawah dan meningkatkan 

fleksibilitas disamping juga untuk peregangan (stretching) tetapi latihan ini dapat dilakukan 

apabila fase inflamasi akut sudah dilewati, tanpa rasa nyeri selama 2 minggu. 



 
Gambar 7. Bentuk-Bentuk Latihan Untuk Tennis Elbow 

(Sumber: Nawin, 2006) 

 

 

 

 

 



C. Tindakan Operasi 

Tindakan ini dilakukan apabila keluhan tidak berkurang atau bahkan makin 

bertambah nyeri selama 1 tahun dengan perawatan konservatif maupun rehabilitasi. Banyak 

ahli merekomendasikan operasi dengan cara memotong robekannya, memperbaiki luka 

origo dari otot ekstensor karpi radialis brevis, membuang jaringan granulasinya dan 

menanam tulang subkondral untuk menstimulasi saraf dan pembuluh darahnya. Tindakan 

artroscopy adalah tindakan yang sering dilakukan apabila memungkinkan yaitu dengan 

membebaskan tendon otot ekstensor karpi radialis brevis dan dekortikasi dari epikondilus 

lateral dan ini hampir sama dengan prosedur terbuka (open procedure) (Hardiyanto, 1995: 

51). Perbaikan dengan arthroskopi pada epikondilitis lateralis mempunyai beberapa 

keuntungan daripada pembedahan secara terbuka dan untuk keberhasilannya dapat 

dibandingkan. Pasien pasca operasi dapat memulai latihan aktif ROM antara 24-48 jam dan 

di follow up tiap 72 jam dengan memulai latihan fleksi dan ekstensi. Setelah pembengkakan 

berkurang 2-3 minggu penderita dapat melakukan ROM pnuh dan memulai latihan 

penguatan. 

 
 

 

PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN 

Melakukan latihan-latihan pada otot-otot tersebut dengan cara meletakkan tangan 

dalam posisi datar diatas meja. Telapak tangan menghadap ke bawah memegang dumbell 

yang beratnya 2-2,5 kg sambil mengangkat dumbell ke atas dan ke bawah hanya 

menggunakan dorsofleksi (Gambar 7) 

Pengobatan tennis elbow kadang-kadang memerlukan waktu lama untuk penyembuhannya. 

Selama pengobatan si atlit boleh bermain tenis tetapi tidak boleh terlalu lelah, sebaiknya 

memakai balutan khusus untuk lengan, semacam decker. 

 Penyebab utama kelainan-kelainan pada daerah pergelangan tangan, siku dan bahu 

ini ialah karena pengguanaan sendi-sendi tersebut yang berlebihan dalam latihan maupun 

dalam pertandingan. Pengguaan sendi-sendi ini dalam jangka waktu lama dan berulang-

ulang disertai dengan gangguan keseimbangan kekuatan dan fleksibilitas otot setempat dan 

gangguan-gangguan keseimbangan posisi tubuh yang menyertai pergerakan-pergerakan 

dalam sendi-sendi tersebut. 

 Misalnya pada olahraga tenis, besar raket, besar grip raket dan ketegangan senar 

dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya tennis elbow. Grip yang terlalu besar dapat 



menimbulkan beban tambahan pada persendian (misalnya sendi siku), sehingga waktu 

memukul bola dengan raket , sendi siku dapat terkilir (twisting) berulang kali. Ketegangan 

senar yang dipakai juga dapat menimbulkan gangguan pada sendi-sendi tertentu. Pada 

olahraga tenis, tennis elbow dapat disebabkan karena ketegangan  senar yang lebih dari 60 

pon; hal ini dapat diatur supaya ketegangan diturunkan menjadi 50-55 pon misalnya 

(Hardiyanto, 1995: 58). 

 Memilih grip yang cocok untuk seorang pemain, memerlukan pengetahuan dasar 

yang amat penting, tidak saja bagi pemain yang baru mulai belajar akan tetapi juga untuk 

pemain yang sudah mahir, sehingga dapat menghindari gangguan pada sendi-sendi, dan 

pergantian raket secara berulang-ulang yang tidak perlu. 

Cedera yang semula akut dapat menjadi kronis bila terjadi berulang kali. Misalnya 

tennis elbow (rasa nyeri pada sendi siku bagian samping) yang nampaknya banyak dialami 

pemain dan sering menimpa setelah usia pemain 30 tahun. Biasanya disebabkan antara lain 

oleh perubahan raket yang digunakan secara mendadak dan lebih berat. Atau, senar raket 

yang terlalu kencang (Bruzi, 2007:1). 

Masa depan seorang atlit yang pernah mengalami cedera, bisa menjadi lebih baik 

juga bisa menjadi lebih buruk. Hal ini ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat 

cederanya, pertolongan pertama yang baik, penanganan yang tepat, dan motivasi dari atlit 

itu sendiri. 
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