
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada 

pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan 

berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, 

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif 

dan norma-norma agama. Indonesia sehat 2010 bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah 

terjadinya resiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta 

berpartisipasi dalam gerakan kesehatan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi 

Indonesia Sehat 2010, ditetapkan 4 visi pembangunan kesehatan yaitu sebagai 

berikut (1) menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, (2) 

mendorong masyarakat hidup sehat secara mandiri, (3) memelihara dan 

meningkatkan kesehatan individu, keluarga beserta lingkungannya (Sampoerna, 

1999).  

Fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan, menyediakan pelayanan 

yang ditujukan kepada perorangan dan masyarakat dengan lingkup pelayanannya 

adalah mengembangkan, memelihara, memulihkan dan memaksimalkan gerak dan 

fungsi. Fisioterapi memberikan pelayanan kepada individu untuk memperbaiki, 

mengembangkan dan memelihara gerak dan kemampuan fungsi yang maksimal 

selama perjalanan kehidupan individu atau kelompok tersebut. Modalitas 

fisioterapi antara lain: (1) manual handling (manual therapy), (2) exercise 
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therapy, (3) electrotherapy, (4) mechanical agents, (5) functional training, (6) 

pengetrapan dan pemberian alat bantu, (7) bimbingan dan konseling, (8) 

dokumentasi, koordinasi dan komunikasi dengan profesi kesehatan lain (WCPT, 

1999). 

Fisioterapi diharapkan akan memberikan layanan terbaik tanpa harus 

menggunakan peralatan berat yang menghabiskan uang banyak. Maka dari itu 

pada karya tulis ini akan dibahas bagaimana penanganan fisioterapi dengan terapi 

latihan pada kasus Burst Fraktur Vertebrae Thorakal XI Frankle E.  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan ditentukan sesuai 

jenis dan luasnya atau ada pula yang mengartikan bahwa fraktur adalah hilangnya 

kontinuitas tulang-tulang rawan sendi, tulang rawan epifisis baik yang bersifat 

total maupun partial. Fraktur vertebra thorakal adalah fraktur yang mengenai 

daerah tulang belakang terutama thorakal. Ada 12 vertebra torakal, kadang-

kadang disebut juga vertebra dorsalis, dan setiap vertebra itu berhubungan dengan 

salah satu dari 12 tulang iga (Thie, 2009). Untuk thorakal 12 adalah vertebra 

torakhal terakhir, merupakan daerah lumbal, tempat lima buah vertebra lumbal, 

L1-L5. Yang terlihat jelas secara umum untuk penderita fraktur vertebra adalah 

bentuk tubuh yang bungkuk, dan biasanya disertai dengan tinggi badan yang 

berkurang belasan sentimeter. Ruas tulang belakang yang mengalami fraktur 

biasanya beberapa tulang yang berdampingan sekaligus, misalnya tulang vertebra 
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lumbal 3,4 dan 5 (L III, L IV, L V), atau vertebra thorakal 12, Lumbal 1 dan 2 (Th 

XII, L I, L II) (Tandra, 2009).  

Trauma yang diakibatkan oleh kecelakaan atau injury dapat menyebabkan 

berbagai cedera antara lain pada tulang belakang, dapat berupa subluxatio, 

dislokasi dan fraktur. Hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan pada columna 

vertebralis. Ketidakstabilan ini bisa berupa gangguan neurology yang akut 

maupun kronis (Kusnanto, 2007). Fraktur sering disebabkan trauma baik trauma 

langsung maupun tidak langsung. Fraktur patologis sering terjadi pada orang tua 

disebabkan oleh osteoporosis, penderita tumor, infeksi. Fraktur stress atau fatique 

fractur disebabkan peningkatan drastis latihan pada atlit atau pada permulaan 

aktivitas baru. Timbulnya fraktur demikian bisa karena jatuh terduduk, atau tanpa 

trauma apapun tapi tubuh tampak semakin bungkuk. Jika mengalami 

osteoporosisnya berat, tulang belakang akan sangat keropos, sehingga bersin atau 

batuk sedikit saja bisa menyebabkan fraktur. Ada 30 % fraktur kompresi atau 

kolaps tulang belakang yang bahkan terjadi ketika berada di tempat tidur. Fraktur 

vertebra biasanya tidak sampai harus dirawat di rumah sakit, tapi menimbulkan 

sakit dan perlu tirah baring terus (Tandra, 2009). Pada trauma yang lebih berat, 

pasien dapat mengalami dislokasi fraktur, fraktur terbuka atau fraktur asimetris 

yang bukan hanya mengenai korpus vertebra tetapi juga elemen posteriornya 

(Harrison, 2008). 

Beberapa komplikasi lain yang bisa terjadi akibat nyeri fraktur vertebra 

dan perubahan bentuk tubuh adalah timbulnya gangguan pencernaan, penekanan 

organ dalam perut, sukar buang air besar, sampai penurunan berat badan. Fraktur  
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vertebra daerah dada bisa mengganggu gerakan nafas, sesak, serta infeksi paru 

yang sukar disembuhkan. Melihat dampak yang besar akibat fraktur biasanya 

orang-orang akan berfikir bahwa perlu perawatan dengan pengeluaran cukup 

besar untuk penyembuhan. Memang untuk sembuh total pada fraktur vertebra 

tidaklah bisa sempurna, melainkan ada beberapa pengobatan dan pencegahannya. 

Pengobatan fraktur vertebra terdapat dua macam cara. Terapi operatif dan non 

operatif. Terapi operatif dilakukan dengan pembedahan tulang vertebra. Terapi 

non operatif dilakukan tanpa operasi biasanya dengan fisioterapi, yaitu memasang 

korset penyangga tulang, melatih gerakan dan berjalan, bahkan jika perlu 

memberikan obat anti nyeri dan pengobatan osteoporosis pada umumnya. 

(Tandra, 2009). 

Fisioterapi memberikan pelayanan kepada individu untuk memperbaiki, 

mengembangkan dan memelihara gerak dan kemampuan fungsi yang maksimal 

selama perjalanan kehidupan individu atau kelompok tersebut. Dalam fisioterapi 

terdapat exercise therapy yang merupakan salah satu pengobatan fisioterapi yang 

didalam pelaksanaannya menggunakan latihan-latihan gerak, baik secara pasif 

ataupun aktif dengan sasaran orang yang sehat maupun sakit. Secara umum tujuan 

terapi latihan meliputi pencegahan disfungsi dengan pengembangan, peningkatan, 

perbaikan atau pemeliharaan dari kekuatan dan daya tahan otot, kemampuan 

cardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas jaringan lunak, stabilitas, rileksasi, 

koordinasi keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kisner, 1996). 

Gerakan aktif atau active movement adalah gerak yang timbul karena kekuatan 

dari otot itu sendiri sedangkan gerakan passive atau passive movement adalah 
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gerak yang timbul karena bantuan dari luar (Luklukaningsih, 2009). Dengan 

teknik terapi latihan ini, bisa membantu pasien fraktur vertebra thorakal dalam 

mengatur keaktifan geraknya.  

 Terapi  latihan yang digunakan disini adalah jenis-jenis terapi latihan yang 

dipergunakan dalam pengobatan fraktur vertebra thorakal frenkle E adalah 

breathing exercise dengan teknik deep breating exercise, passive movement 

dengan teknik  relaxed passive movement, active exercise dengan teknik  free 

active exercise, static contraction, change position dan latihan transfer ambulasi. 

Pelatihan deep breathing exercise adalah untuk meningkatkan expansi thorak, 

memelihara ventilasi, mempertahankan kapasitas vital, mencegah komplikasi paru 

dan rileksasi.Relaxed passive movement adalah untuk membuka gerakan suatu 

sendi dan rileksasi. Free active exercise adalah untuk memperlancar aliran darah 

dan menjaga Lingkup Gerak Sendi (LGS). Static contraction adalah untuk 

mengurangi nyeri pada punggung. Change position adalah untuk mencegah 

terjadinya dekubitus dan mencegah komplikasi paru. Sedangkan latihan transfer 

ambulasi adalah untuk melatih kemampuan aktifitas fungsional sehari-hari pasien.   

 

B. Rumusan Masalah 

 
Adapun rumusan masalah pada kasus fraktur vertebra thorakal frankle E ini 

adalah : 

1. Bagaimanakah penatalaksanaan breathing exercise dengan teknik deep 

breathing exercise terhadap kondisi umum (KU) pasien burst fraktur vertebra 

thorakal XI frankle E? 
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2. Bagaimanakah penatalaksanaan passive exercise dengan teknik relaxed 

passive movement dalam  rileksasi dan pemeliharaan lingkup gerak sendi pada 

kondisi burst fraktur vertebra thorakal XI frankle E? 

3. Bagaimanakah penatalaksanaan active exercise dengan teknik free active 

exercise terhadap pemeliharaan lingkup gerak sendi pada kondisi burst fraktur 

vertebra thorakal  XI frankle E? 

4. Bagaimanakah penatalaksanaan static contraction terhadap pengurangan rasa 

nyeri pada kondisi burst fraktur vertebra thorakal XI frankle E? 

5. Bagaimanakah penatalaksanaan change position dalam mengatasi decubitus 

dan komplikasi paru pada burst fraktur vertebra thorakal XI frankle E? 

6. Bagaimanakah penatalaksanaan transfer ambulasi dalam melatih aktifitas 

fungsional sehari – hari pasien pada kondisi burst fraktur vertebra thorakal XI 

frankle E? 

 
C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan terapi latihan pada Burst Fraktur 

Vertebra Thorakal XI Frankle E di Rumah Sakit Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta, menambah pengetahuan serta menyebarluaskan informasi 

tambahan tentang peran fisioterapi pada kondisi fraktur pada kalangan 

fisioterapi, medis dan masyarakat luas. 

2. Tujuan Khusus 
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a. Untuk mengetahui cara penatalaksanaan breathing exercise dengan teknik 

deep breating exercise terhadap kondisi umum (KU) pasien burst fraktur 

vertebra thorakal XI frankle E. 

b. Untuk mengetahui cara penatalaksanaan passive movement dengan teknik 

relaxed passive movement terhadap rileksasi dan pemeliharan lingkup 

gerak sendi pada kondisi burst fraktur vertebra thorakal XI frankle E.  

c. Untuk mengetahui cara penatalaksanaan active exercise dengan free active 

exercise terhadap pemeliharaan lingkup gerak sendi pada kondisi burst 

fraktur vertebra thorakal XI frankle E. 

d. Untuk mengetahui cara penatalaksanaan change position terhadap 

pencegahan  decubitus dan komplikasi paru pada kondisi burst fraktur 

vertebra thorakal XI frankle E. 

e. Untuk mengetahui cara penatalaksanaan static contraction terhadap 

pengurangan rasa nyeri pada kondisi burst fraktur vertebra thorakal XI 

frankle E. 

f. Untuk mengetahui cara penatalaksanaan latihan transfer ambulasi 

terhadap peningkatan kemampuan aktifitas fungsional sehari – hari pasien 

pada kondisi burst fraktur vertebra thorakal XI frankle E. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah  yang ingin dicapai penulis dengan kondisi 

burst fraktur vertebra thorakal XI frankle E  adalah sebagai berikut: 
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1. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

Untuk pengembangan IPTEK diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan. Yang memberikan 

gambaran bahwa terapi latihan sebagai salah satu modalitas dari fisioterapi 

dapat digunakan sebagai alternatif untuk diterapkan pada pasien dengan 

kondisi burst fraktur vertebra thorakal XI frankle E  untuk menyelesaikan 

problem pada kapasitas fisik dan kemampuan fungsional pasien, dimana 

pelaksanaannya dengan tidak mengindahkan atau tetap mengacu pada 

ketrampilan dasar dari praktek klinik dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi pendidikan sebagai 

sarana pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik di lingkungan 

pendidikan fisioterapi untuk memahami serta melaksanakan proses 

fisioterapi dengan modalitas terrapi latihan pada kondisi burst fraktur 

vertebra thorakal XI frankle E. 

3. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah dan 

memperluas wawasan, serta pengetahuan penulis tentang burst fraktur 

vertebra thorakal XI frankle E dengan modalitas terapi latihan. 

 

 

 


