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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang berusaha untuk 

memajukan pembangunan dibidang kesehatan. Dalam pembukaan UUD 1945 

alinea 4 disebutkan tujuan Pembangunan Nasional adalah tercapainya 

kesejahteraan umum yang berarti mewujudkan masyarakat makmur dan 

berkeadilan sosial. Kriteria kesejahteraan umum dikatakan berhasil jika derajat 

kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.  

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, 

diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 

(promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) 

yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (UU Kes 

No.23, 1992). 

  Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan 

gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan 

komunikasi (Kepmenkes No.1363,2001 dikutip Majalah Fisioterapi Indonesia, 

2006). 
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A. Latar Belakang Masalah  

 

Dewasa ini, kehidupan masyarakat telah berubah seiring perkembangan 

IPTEK yang pesat. Begitu juga pembangunan dibidang transportasi yang semakin 

maju dan canggih sehingga menimbulkan meningkatnya aktifitas dan mobilitas 

manusia. Meningkatnya aktifitas manusia diikuti juga dengan meningkatnya 

kendaraan bermotor. Insiden kecelakaan lalu lintas sering disebabkan karena 

pengguna kendaraan bermotor tidak tertib mematuhi peraturan dalam berlalu-

lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan fraktur atau biasa disebut patah 

tulang, yaitu suatu perpatahan pada kontinuitas stuktur tulang. Jika kulit diatasnya 

masih utuh, disebut fraktur tertutup sedangkan jika salah satu dari rongga tubuh 

tertembus disebut fraktur terbuka (Apley, 1995). 

Macam atau penampilan fraktur dapat sangat bervariasi seperti fraktur 

lengkap dan fraktur tak lengkap. Fraktur lengkap jika tulang-tulang patah menjadi 

dua fragmen atau lebih. Terdiri dari fraktur bersifat melintang, fragmen itu 

biasanya tetap di tempatnya setelah direduksi. Kalau bersifat oblik atau spiral, 

fraktur cenderung bergeser dan berpindah lagi sekalipun tulang itu dibebat. 

Fraktur Impaksi fragmen-fragmen terikat erat bersama-sama dan garis fraktur itu 

tak jelas. Fraktur kominutif adalah fraktur dengan lebih dari dua fragmen karena 

ikatan sambungan pada permukaan fraktur tidak baik. Sedangkan fraktur tak 

langsung jika tulang terpisah secara tak lengkap dan periosteum tetap menyatu. 

Terdiri dari fraktur greenstick tulang bengkok atau melengkung, reduksi biasanya 
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mudah dan penyembuhannya cepat. Fraktur kompresi terjadi bila tulang yang 

berespon mengerut ( Apley, 1995). 

Fraktur biasanya terjadi karena adanya trauma mendadak yang disebabkan 

oleh kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut 

penyebabnya fraktur dibedakan menjadi 3 yaitu (1) fraktur yang disebabkan oleh 

trauma, baik langsung maupun tak langsung, (2) fraktur yang disebabkan oleh 

kelelahan pada tulang, (3) fraktur karena keadaan patologi (Apley,1995). 

Pada kasus fraktur, dapat ditangani dengan cara konservatif atau 

penanganan tanpa dilakukan operasi, seperti pembebatan, gips, bracing, dll. Dapat 

pula dilakukan dengan operatif atau tindakan dengan operasi, menggunakan 

fiksasi internal (ORIF) ataupun fiksasi eksternal (OREF). Pada kasus ini 

menggunakan metode operasi dengan Open Reduction Internal Fixation (ORIF). 

Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan yaitu dengan 

melakukan pembedahan dan pemasangan internal fiksasi berupa Plate and Screw 

atau Intra Medullary Nail. Bentuk internal fiksasi yang sering digunakan pada 

fraktur cruris 1/3 distal yaitu plate and screw. Bentuk internal fiksasi ini berupa 

lempengan platina dan sekrup yang berfungsi untuk memfiksasi struktur tulang 

yang mengalami perpatahan. Plate and screw biasanya digunakan pada jenis 

perpatahan ringan seperti oblik. Metode ini digunakan karena mempunyai 

beberapa keunggulan dari pada metode secara konservatif. 

Pada kasus fraktur terutama post operasi ORIF fraktur cruris 1/3 distal 

akan menimbulkan problematik seperti (1) oedema, (2) nyeri, (3) keterbatasan 
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lingkup gerak sendi, (4) penurunan kekuatan otot, (5) gangguan aktifitas 

fungsional dalam melakukan aktifitas sehari-hari seperti berjalan. 

Pada permasalahan tersebut peranan fisioterapi sangat penting untuk 

mengatasi gangguan fungsi dan gerak serta mencegah komplikasi yang mungkin 

terjadi. Peranan fisioterapi yang diberikan pada kasus paska operasi ORIF fraktur 

cruris 1/3 distal adalah dengan terapi latihan. Jenis terapi latihan tersebut yaitu (1) 

static contraction (2) passive exercise (3) active exercise (4) Resisted active 

movement, (5) latihan tranfer dan ambulasi untuk meningkatkan aktivitas 

fungsional berjalan secara bertahap. 

 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang muncul pada post operasi ORIF fraktur cruris 1/3 

distal dextra adalah : 

1. Bagaimana penatalaksanaan static contraction dapat mengurangi nyeri? 

2. Bagaimana penatalaksanaan passive exercise dapat mengembalikan luas 

gerak sendi lutut dan ankle? 

3. Bagaimana penatalaksanaan resisted active movement dapat meningkatkan 

kekuatan otot? 

4. Bagaimana penatalaksanaan latihan transfer dan ambulasi dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional? 

5. Bagaimana penatalaksanaan latihan static contraction  dapat mengurangi 

oedema? 
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C.  Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 
 

Mengetahui proses penatalaksanaan fisioterapi, menambah pengetahuan, 

dan menyebarluaskan peran fisioterapi pada kondisi paska operasi ORIF 

fraktur cruris 1/3 distal dekstra pada kalangan fisioterapi, medis, dan 

masyarakat. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan dari penulisan ini adalah : 

1.) Untuk mengetahui manfaat static contraction terhadap pengurangan 

nyeri. 

2.) Untuk mengetahui manfaat passive exercise terhadap pengembalian 

luas gerak sendi lutut dan ankle. 

3.) Untuk mengetahui manfaat resisted active movement terhadap 

peningkatan kekuatan otot. 

4.) Untuk mengetahui manfaat latihan transfer dan ambulasi terhadap 

peningkatan kemampuan aktifitas fungsional. 

5.) Untuk mengetahui manfaat latihan static contraction  terhadap 

pengurangan oedema. 

 

D. Manfaat Penulisan 

 
Manfaat penulisan karya ilmiah pada kondisi paska operasi ORIF fraktur 

cruris 1/3 distal dekstra adalah : 
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1. Bagi penulis 

a. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang kondisi paska operasi 

ORIF fraktur cruris 1/3 distal dekstra dan bentuk�bentuk terapinya, 

b. Menambah informasi pada fisioterapi (khususnya) dan kepada tenaga 

kesehatan (umumnya), bahwa pemberian terapi latihan dapat 

meningkatkan aktifitas fungsional pada kondisi paska operasi ORIF 

fraktur cruris 1/3 distal dekstra. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang dapat 

diaplikasikan kepada pasien paska operasi ORIF fraktur cruris 1/3 distal 

dekstra sehingga dapat ditangani secara optimal. 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan dan memahami lebih dalam tentang kondisi 

paska operasi ORIF fraktur cruris 1/3 distal dekstra serta mengetahui cara 

penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi tersebut. 

 


