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Mekanika Tubuh

 Mekanika adalah cabang ilmu dari bidang ilmu 

fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan 

bentuk mekanik

 Integrasi faktor yang mempengaruhi gerakan 

manusia

 Usaha mengkoordinasikan sistem 

muskuloskeletal dan sistem syaraf dalam 

mempertahankan keseimbangan postur dan 

kesejajaran tubuh. 



Hukum Dasar Biomekanika
Hukum Newton pertama

rumus: F : 0

Benda akan mempertahankan keadaanya 

apabila gaya yang bekerja padanya sama 

dengan 0

 Hukum Newton pertama ini dikenal sebagai 

hukum inersia (hukum kelembaman) 

* Kelembaman melawan perubahan gerak

* Benda yang pejal sangat lembam,

sehingga diperlukan gaya yang besar untuk
mengubah geraknya



Cth:
-- Tubuh yang diam akan tetap diam
-- Tubuh yang bergerak akan tetap bergerak
dalam kecepatan konstan kecuali dipengaruhi
oleh gaya yang tidak seimbang
-Tempat tidur dengan pasien lebih inersia
dibanding tempat tidur tanpa pasien



Hukum Newton kedua

rumus : F = m · a

massa suatu benda sangat berpengaruh 

terhadap gaya dalam suatu sistem. 

Massa benda tidak terpengaruh oleh lokasi 

benda



Jika yang bekerja pada benda lebih dari satu
gaya, maka :

ΣF = m a ; Σ F = jumlah vektor gaya yang  

bekerja ( N )      

m = massa( Kg)

a   = percepatan ( m/dt2)

Dalam komponen vektor :

ΣFx = max

ΣFy = ma y

ΣFz = maz

Cth : pergerakan troli dari keadaan diam 

menjadi bergerak yang dihasilkan lebih besar



Hukum Newton ketiga

(Faksi= - F reaksi )
Benda akan berinteraksi apabila ada yang
memberikan gaya padanya dengan arah
berlawanan.

Cth : hentakan kaki ke permukaan lantai
diartikan orang tersebut menekan kakinya
ke permukaan lantai dengan gaya reaksi
yang sama





Dalam konsep gaya menurut Newton juga 
dikenal adanya :

a. Gaya normal adalah gaya yang arahnya selalu
tegak lurus bidang sentuh.

b. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya sejajar
bidang sentuh tetapi berlawanan dengan
pergerakannya.
Gaya gesek meliputi :
1) gaya gesek statis yaitu gaya gesek dalam
keadaan diam (µs)
2) gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek dalam
keadaan bergerak (µk)

 (µs) > (µk) atau fs = (µs) . N > fk = (µk) . N.



Gaya Tubuh
a. Gaya pada tubuh adalah gaya yang bekerja pada
tubuh.
misalnya : jika kita menabrak suatu objek maka

kita dapat merasakan gaya dari tubuh
kita sendiri.

b. Gaya di dalam tubuh adalah gaya yang berada
di dalam tubuh kita sendiri,
misalnya: gaya otot yang menyebabkan

mengalirnya darah dan paru-paru
yang memperoleh udara



Sistem otot dan tulang dari tubuh manusia
bekerja sebagai pengumpil.
Terdapat 3 macam sistem pengumpil yang
bekerja dalam tubuh manusia yaitu :
a. Sistem pengumpil klas pertama.

Titik tumpuan terletak di antara gaya berat
dan gaya otot.



b. Sistem pengumpil Klas kedua

Gaya berat terletak di antara titik tumpuan 

dan gaya otot. 
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c. Sistem pengumpil Klas ketiga

Gaya otot terletak di antara titik tumpuan 

dan gaya berat. 
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KATROL

a. Katrol tetap b. Katrol bergerak

Beban beratnya 200 N diangkat

dengan katrol tetap seperti gambar di

atas ini.

Berapa besar gaya kuasa untuk

mengangkat beban tersebut.

Benda 200 N diangkat dengan katrol 

bergerak,dengan keuntungan 

mekanik (KM) 2 kali.

berapa besar kuasa untuk 

mengangkat beban tersebut



c. Katrol Ganda

Keuntungan Mekanik (KM) katrol ganda adalah
sama dengan banyaknya katrol yang tersusun
pada SISTEM KATROL atau dapat juga
ditentukan dari banyaknya tali katrol yang
mengangkat beban.

Contoh: Jika katrol menggunakan tali yang
menahan beban berjumlah 6, maka keuntungan
mekaniknya adalah 6 kali.



Penggunaan Biomekanika 

Dalam Keperawatan 

• Traksi adalah tahanan yang dipakai dgn 

berat atau alat lain untuk menangani 

kerusakan atau gangguan pada tulang 

dan otot. 

• Traksi harus diberikan dengan arah 

dan besaran yang diinginkan untuk

mendapatkan efek terapeutik



Kegunaan Traksi :

a. Meminimalkan spasme otot

b. dislokasi 

c. Mensejajarkan, dan

mengimobilisasi fraktur

Efek traksi yang dipasang harus

dievaluasi dengan sinar-X.

Evaluasi : otot dan jaringan lunak sudah

rileks, berat yang digunakan harus

diganti untuk memperoleh gaya tarikan

yang diinginkan







Jenis jenis Traksi

a. Traksi kulit  

Traksi kulit menggunakan plaster lebar 

yang direkatkan pada kulit dan diperkuat 

dengan perban elastis. 

w



• Beratnya beban yang dipasang 

sangat terbatas, tidak boleh 

melebihi toleransi kulit, tidak lebih 

dari 2-3 kg. 

• Traksi pelvis umumnya 4,5-9 kg, 

tergantung berat badan klien 

(Smeltzer, 2002).

• Berat maksimum toleransi pada 

anak dibawah 12 thn 1/10 kali bb.



Prinsip pemasangan 

traksi kulit 

• Sebelum dipasang traksi, kulit diinspeksi 

adanya abrasi dan gangguan peredaran 

darah.

• Kulit dan peredaran darah harus dalam 

keadaan sehat agar dapat menoleransi traksi. 

• Kulit harus bersih dan kering sebelum boot 
spon atau pita traksi dipasang.



Indikasi penggunaan traksi kulit

a) Merupakan pengobatan sementara

pada fraktur sambil menunggu terapi

definitif. 

b) Fraktur yang sangat bengkak dan tidak

stabil misalnya fraktur suprakondiler

humeri. 

c) Untuk spasme otot atau kontraktur

sendi misalnya sendi lutut dari panggul. 

d) Untuk kelainan tulang belakang seperti

hernia nukleus pulposus (HNP) atau

spasme otot tulang belakang. 



Resiko yang timbul

• kerusakan kulit, (berhubungan 

langsung dengan plester dan spon )

• Kerusakan tekanan saraf, dan

• Kerusakan sirkulasi (Denyut perifer 

dan warna, pengisian kapiler, serta 

suhu jari tangan atau jari kaki 

harus dikaji)



b. Traksi pada tulang

Traksi pada tulang biasanya menggunakan

kawat Krischner

(K-wire) atau batang dari Steinmann.

lokasi tertentu,yaitu :

1) Proksimal tibia. 

2) Kondilus femur. 

3) Olekranon. 

4) Kalkaneus (jarang dilakukan karena

komplikasinya).

5) Traksi pada tengkorak. 

6) Bagian distal metakarpal. 



• Traksi skelet biasanya menggunakan 

beban 7-12 kg untuk mencapai efek 

terapi. 

• Beban yang dipasang biasanya harus 

dapat melawan daya pemendekan akibat 

spasme otot yang cedera.

• Ketika otot rileks, beban traksi dapat 

dikurangi. 



Traksi tulang

w

Berat pemberat 1/7 kali BB



Indikasi Penggunaan Traksi Tulang :

1. Apabila diperlukan traksi yang lebih berat dari 5 

kg. 

2. Traksi pada anak-anak yang lebih besar. 

3. Pada fraktur yang bersifat tidak stabil, oblik atau

komunitif.

4. Fraktur-faktur tertentu pada daerah sendi. 

5. Fraktur terbuka dengan luka yang sangat jelek

dimana fiksasi eksterna tidak dapat dilakukan. 

6. Dipergunakan sebagai traksi langsung pada

traksi yang sangat berat misalnya dislokasi

panggul.



Mekanisme Traksi

 Mekanisme traksi meliputi :

a) Dorongan pada arah yang berlawanan 

traksi ,

b) Tahanan yang dikenal sebagai kontratraksi

mencegah pasien dari jatuh dalam arah

dorongan traksi.



Tipe dari mekanik untuk traksi

a. Traksi keseimbangan atau traksi luncur.

Traksi diaplikasikan melalui kulit pasien atau

dengan metode skeletal. 

Berat dan katrol digunakan untuk

mengaplikasikan tahanan langsung, sementara

berat tubuh pasien dengan elevasi dari

dorongan tempat tidur. 

cth : traksi buck



b. traksi fixed 

traksi dimasukkan di antara 2 sudut yang 

tidak membutuhkan berat atau elevasi

tempat tidur untuk mencapai traksi dan

kontratraksi. 

Splint Thomas merupakan contoh dari

sistem traksi ini



 Komponen mekanis dari sistem traksi:

a) Katrol (pulley), 

b) tahanan vector 

c) Friksi, terkait dengan beberapa faktor : cara

dimana kontratraksi diaplikasikan dan sudut, 

arah, serta jumlah tahanan traksi yang 

diaplikasikan

Sudut dan arah dorongan traksi

bergantung pada posisi katrol dan jumlah

efek katrol sama dengan jumlah dorongan

yang diaplikasikan. 



 Dua katrol segaris pada berat traksi yang 

sama maka disebut dengan ”Block and tackle 

effect” hampir menggandakan jumlah dari

tahanan dorongan. 

 Tahanan vector diciptakan dengan

mengaplikasikan tahanan traksi pada dua

yang berbeda tetapi tidak berlawanan

terhadap sisi tubuh yang sama.

 Hasil ini menghasilkan tahanan ganda untuk

dorongan traksi yang actual (Taylor, 1987 

and Styrcula, 1994a).



 Friksi selalu ada dalam setiap sistem

traksi. Friksi memberikan resistansi

terhadap dorongan traksi malah

mengurangi tahanan traksi. Hal ini

diperlukan untuk meminimalisir kapanpun

dan bagaimanapun kemungkinan nantinya

(Taylor, 1987 and Styrcula, 1994a). 



Prinsip Traksi Efektif

 Pada setiap pemasangan traksi, harus

dipikirakan adanya kontratraksi yang harus 

dipertahankan.

Prinsip Hukum Newton 3 : bahwa bila ada

aksi maka akan terjadi reaksi dengan besar

yang sama namun arahnya berlawanan).

Umumnya berat badan pasien dan 

pengaturan posisi tempat tidur mampu 

memberikan kontratraksi.



 Traksi skelet tidak boleh terputus. 

 Pemberat tidak boleh diambil kecuali bila

traksi dimaksudkan intermiten. 

 Setiap faktor yang dapat mengurangi tarikan

atau mengubah garis resultanta tarikan

harus dihilangkan. 

 Tubuh pasien harus dalam keadaan sejajar

dengan pusat tempat tidur ketika traksi

dipasang. 

 Pemberat harus tergantung bebas dan tidak

boleh terletak pada tempat tidur atau lantai. 
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