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A. APAKAH ITU BUNION? 

Bunion atau Hallux Valgus (hallux abducto valgus) dalam bahasa medis dan dikenal juga hallux 

rigidus (stiff big toe) dalam bahasa inggris. Bunion adalah benjolan yang terdapat pada pangkal 

jempol kaki (hallux). Benjolan ini terbentuk akibat deformitas tulang sendi jempol kaki (metatarsal 

pertama). Ibu jari kaki tumbuh abnormal, yakni miring kearah jari-jari kaki lainnya.  

 

 

Deformitas tulang ini dapat juga terjadi pada tulang sendi kelingking (metatarsal kelima) yang 

disebut dengan bunionette.  

 

 

Bunion maupun bunionette secara garis besar memiliki kesamaan yakni jari-jari terdorong dan 

membentuk benjolan.  

 

B. FAKTOR PENYEBAB 

Kausu bunion disebabkan oleh banyak faktor. Dua faktor yang memiliki potensi dominan dalam 

pembentukan benjolan adalah perilaku dan keturunan.  

1. Faktor Perilaku  yakni dipengaruhi oleh kebiasaan penggunaan sepatu dan aktivitas. 

Penggunaan sepatu merupakan 48% penyebab bunion yakni pemakian sepatu bertumit 

tinggi, sepatu dengan ujung depan menyempit dan pemakaian sepatu pemakaian sepatu yang 

terlalu pas di kaki merupakan penyebab umum terjadinya bunion. Penggunaan sepatu 

tersebut akan menyebabkan jari-jari kaki saling berdesakan yang akhirnya 
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menggangu kondisi keseimbangan sendi jempol dan kelingking kaki, karena dua jari etrsebut 

yang bersentuhan secara langsung dengan sepatu, sehingga keduanya menerima tekanan 

secara langsung. Selain penggunaan sepatu, bunion juga disebabkan oleh aktivitas yang 

menuntut penderita berdiri dalam waktu yang cukup lama, misal penari balet dan guru, hal 

ini akan menyebabkan telapak kaki mengalami gangguan. 

2. Faktor keturunan, bunion tidak diwariskan, meskipun mitos yang berkembang menyatakan 

demikian. Penderita tidak dilahirkan dengan benjolan pada sisi kaki, namun bentuk kaki yang 

diwariskan dapat menjadi potensi terbentuknya kemiringan jari kaki sehingga memiliki 

resiko bunion. Faktor keturunan merupakan 25% penyebab kasus bunion. 

Bentuk-bentuk kaki yang memiliki resiko kasus bunion :  

 

a. Bentuk kaki “grec” yakni kaki dengan jari telunjuknya lebih panjang dari yang lain 

 
 

b. Bentuk kaki “carre” yakni jari-jari kaki sama panjangnya.  Sehingga kaki berbentuk seperti 

persegi panjang. 

 
 

c. Bentuk kaki “égyptien”  

 

d. Bentuk kaki yang memiliki telapak kaki yang terlalu datar. 
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3. Faktor lainnya :  

 Disfungsi neuromuskuler 

 Hipermobilitas / kelemahan ligamen 

 Stress pada kaki  

 Faktor biomekanis (pronasi), lihat gambar :  

 
 

 

C. GEJALA DAN DETEKSI 

Deteksi bunion perlu dilakukan agar dapat mencegah semakin buruknya benjolan karena bunion 

tidak bisa hilang.  

1. Periksalah kehadiran penderita hallux valgus dalam keluarga anda, terutama jalur ibu, 

karena 72% kasus bunion diwariskan dari jalur ibu. Jika dalam keluarga anda terdapat 

beberapa penderita hallux valgus, anda memiliki potensi terjangkit juga sehingga perlu 

dilakukan pemeriksaan kaki ke podiatris (ahli penyakit kaki) untuk pencegahan dini.  

2. Bunion merupakan penyakit progresif. Benjolan pada kaki terjadi dalam 4 tahap. Masing-

masing penderita memliki kecepatan berbeda pada tingkat kemiringan. Deformitas tulang 

lebih banyak dimulai pada awal usia 40’an dan 50’an. Oleh karenanya 90% kasus bunion 

ditemui pada wanita paruh baya. Namun tidak berarti usia muda terbebas dari kasus 

bunion. 2% kasus bunion terjadi pada wanita muda karena deformitas tulang mulai terjadi 

diawal usia 10 tahun. Disamping faktor keturunan, kasus ini dapat disebabkan oleh kondisi 

penderita ketika balita yakni pemakaian sepatu yang tidak pas dan akibat posisi kaki ketika 

fase belajar jalan, artinya tekanan yang ditimbulkan oleh berat badan tidak merata dimana 

sendi ibu jari kaki menerima banyak beban. Kondisi ini karena badan condong kedepan. 

Kasus bunion muda mulai ditemukan pada anak usia 14 tahun.  

3. Munculnya kapalan pada telapak kaki depan 

 

4. Gejala yang perlu diwaspadai adalah :  
 Nyeri atau kekakuan sendi ibu jari kaki 
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 Pembengkakan pada sendi ibu jari kaki 
 Kesulitan menggerakkan jempol kaki 
 Terbentuknya benjolan pada sisi luar jempol kaki.  

 
 
D. JENIS-JENIS BUNION  

Jenis bunion ditentukan oleh derajat kemiringan dan kerumitannya.  

1. Bunion ringan yakni ketika kemiringan jempol kaki tidak melebihi 20° 

 
 

2. Bunion sedang yakni ketika kemiringan jempol kaki mencapai 20° - 40° 

3. Bunion parah yakni ketika kemiringan jempol kaki lebih dari 40° 

 

4. Bunion komplek yakni dengan tingkat kerumitan yang tinggi, dapat disebabkan oleh 
tumbuhnya benjolan pada beberapa bagian kaki, juga karena adanya kelainan mekanis kaki.  
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E. EFFEK  

Bunion tidak menyebabkan kematian, namun rasa sakit dan nyeri yang ditimbulkan dapat membuat 

penderita sangat tersiksa, misalnya sensasi rasa terbakar, bengkak dan luka pada benjolan, dan 

gangguan telapak kaki yang menyebabkan ketidakseimbangan ketika berjalan.  

 

F. PENGOBATAN  

Bunion tidak dapat disembuhkan namun dapat dilakukan “koreksi” untuk menormalkan kembali 

posisi kaki. Secara garis besar terdapat dua alternative :  

1. Tanda bedah : 

 

 Menggunakan alat bantu untuk meluruskan kembali posisi jempol kaki. Alat ini akan efektif 

untuk bunion ringan. Harga alat-alat ini berkisar antara 19€ - 40€ 

 

 

 Menggunakan bantalan kaki, yakni untuk mengurangi gesekan pada benjolan kaki. 

 

 

 Merubah gaya bersepatu, dengan sepatu yang lebih berdaptasi dengan kondisi kaki.  Misal 

sepatu yang dibuat khusus untuk penderita bunion.  
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 Mengurangi aktivitas yang menyebabkan benjolan menimbulkan rasa sakit. 

 Kortikosteriod yaitu suntikan kortikosteroid mungkin bermanfaat dalam mengobati 

radang bursa (kantong berisi cairan yang terletak di sekitar sendi) yang kadang-kadang 

muncul bersama bunion. Namun pengobatan jenis ini jarang dilakukan 

 

2. Pembedahan  

 Yakni operasi untuk menghilangkan benjolan dan sekaligus membetulkan struktur tulang.  

 Untuk proses operasi dapat dibaca pada Bunion (episode 2) 

 

BERSAMBUNG KE OPERASI HALLUX VALGUS 

Sumber informasi dan sumber gambar :  

 http://www.drcoillard.fr/maladies_pied.php 

 http://duniafitnes.com/health/cegah-kaki-anda-dari-bunion.html 

 http://www.halluxvalgus.com/formes_usuelles/index.shtml 

 http://www.ameli-sante.fr/hallux-valgus-oignon/hallux-valgus-symptomes-causes-et-

evolution.html 

 http://www.halluxvalgus.fr/?moyens-preventifs-de-lutter-contre-lhallux-valgus,5  

 http://french.alibaba.com/product-free/bespoke-pumps-shoes-for-hallux-valgus-

125704071.html  
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