
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trauma sistem muskuloskeletal sering ditemukan pada zaman kendaraan

berkecepatan tinggi seperti sekarang ini. Selain ltu insidensi trauma

muskuloskeletal meningkat, sebagian besar disebabkan adanya peningkatan

latihan fisik secara rutin pada masyarakat seperti joging, lari dan aktivitas olah

raga lainnya. Trauma bisa akut akibat kejadian traumatik tunggal atau bisa kronis

akibat efek kumulatif episode trauma ringan berulang. Trauma muskuloskeletal

bermacam-macam, dari tekanan ringan pada otot sampai fraktur dengan

kerusakan jaringan. Sekitar 80 persen praktek umum ortopedi diakibatkan oleh

trauma sistem muskuloskeletal. Proses penuaan juga mempunyai kontribusi yang

cukup tinggi terhadap insidensi fraktur. Peningkatan umur menyebabkan

penurunan masa tulang atau tulang menjadi rapuh. Tulang yang rapuh akan

mudah patah ketika jatuh. Fraktur adalah putusnya kesinambungan suatu tulang,

akan tetapi trauma yang cukup untuk menyebabkan fraktur hampir tak dapat

dielakkan juga menyebabkan trauma pada jaringan lunak sehingga fraktur juga

bisa diartikan sebagai rupturnya jaringan ikat atau jaringan kulit dan merupakan

lebih dari sekedar patahnya tulang (Sobiston & David C, 1994)

Semua fraktur dapat menyebabkan penurunan fungsi persyarapan.

Misalnya pada fraktur tulang belakang dapat terjadi karena memar (kontusio) atau
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kompresi (fraktur, dislokasi, luksasi, hematom) sehingga menyebabkan gangguan

yang permanen atau dapat juga karena edema temporer (komosio) yang

menimbulkan gangguan sernentara yang kemudian pulih dan dapat pula menetap.

Selain karena fraktur itu sendiri, defisit neurologis tersebut akan menyebabkan

pasien mengalami keterbatasan dalam aktivitas dasar sehari-hari (Bloch, 1998).

Hal akan berakibat pasien menjadi ketergantungan kepada keluarga ataupun

perawat.

Ketergantungan adalah berkurangnya kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan untuk mandiri. Tingkat ketergantungan pasien fraktur

dengan immobilitas berbeda-beda tergantung pada keparahan penyakitnya dan

letak bagian tubuh yang mengalami cedera. Tipe-tipe pasien menurut tingkat

ketergantunganya ada tiga macam, yaitu: 1) Pasien dengan tingkat ketergantungan

minimal atau mandiri. dimana pasien bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi

kebutuhan sendiri. 2) Klien dengan tingkat ketergantungan intermediet atau

sedang, dimana pasien bisa melakukan aktivitasnya tetapi tidak sepenuhnya

leluasa seperti ketika sehat termasuk karena adanya alat bantu kesehatan, yang

ada di tubuhnya sehingga memerlukan bantuan perawat. 3) Klien dengan tingkat

ketergantungan total atau penuh, pasien ini tidak mampu melakukan aktivitas

sama sekali atau memerlukan bantuan penuh. Keterbatasan kemampuan atau

ketergantungan ini merupakan suatu stresor tersendiri bagi klien (Wallace, 1998).

Stresor tersebut akan menimbul stress bagi pasien. Stres dapat dipandang

dalam dua cara yaitu sebagai stres adaptif dan stres maladaptive Stres yang baik
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disebut sebagai stres positif apabila stres dianggap sebuah motifasi positif yang

menguntungkan. Apabila melebihi point optimal yang menguntungkan ini, stres

ternyata membawa keburukan daripada kebaikan. Untuk mengatasi stres secara

efektif tidak peduli besar maupun kecil masalah tersebut, diperlukan sebuah

strategi koping, baik yang efektif sampai coping yang tidak efektif. Strategi

koping yang berhasil mengatasi stres harus memiliki empat komponen yaitu :

peningkatan kesadaran terhadap masalah, pengolahan informasi, pengubahan

perilaku dan resolusi damai ( Palupi, 2004)

Menurut WHO (2006) bahwa ditahun 2003 terjadi kecelakaan lalu lintas

sekitar 36000 tiap tahun. Hampir sepertiga dari 127000 kematian akibat

kecelakaan lalu lintas tiap tahun di wilayah Eropa. 250000 (10%) dari 2,4 milyar

penderita mengalami kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan dari

Solo Pos tertaggal 29 Mei 2006 dalam bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006

di DIY dan Jawa Tengah yang mengakibatkan banyak korban yang mengalami

patah tulang berkisar 1233 jiwa yang tersebar di rumah sakit se-Surakarta.

Hampir semua pasien dilakukan operasi untuk  dilakukan immobilisasikan dengan

pemasangan implant dengan tehnik ORIF, closed reduction maupun pemasangan

gips. Berdasarkan data dari rekam medis RSO Orthopaedi Surakarta tahun 2005

jumlah kasus bedah orthopaedi sebanyak 3500 orang. Pada bulan januari-juni

2006 sebanyak 1500 orang. Berdasarkan data yang diperoleh di RSUI Kustati

Surakarta jumlah kasus bedah orthopaedi sejumlah 3000 orang  (tahun 2005) dari

bulan Januari-Juni 20006 sebanyak 1200 orang.
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Hasil penelitian Haryanti di RSO Prof. Dr. Soeharso surakarta (2002)

diperoleh data ketergantungan ADL pada pasien fraktur femur sebagai berikut.

Pada hari kedua, pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi sebanyak 17 orang

(56,7 %), pasien dengan tingkat ketergantungan sedang sebanyak 13 orang (43,3

%), dan tidak terdapat pasien dengan tingkat ketegantungan rendah. Pada hari

kelima diperoleh data tingkat ketergantungan tinggi sebanyak 6 orang ( 20 %),

tingkat ketergantungan sedang sebanyak 17 orang (56,7 %), dan pasien dengan

tingkat ketergantungan rendah sebanyak 7 orang (23,31). Disinilah seseorang

terpapar stressor dan dia akan berespon untuk beradaptasi dengan kondisi

tersebut. Ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik,

emosional dan spiritual manusia yang suatu saat dapat mempengaruhi kesehatan

fisik dan mental manusia tersebut. Respon tubuh untuk menghindari atau

menghadapi untuk mengelakkan konflik yang disebut strategi coping. Salah satu

masalah yang sering berhubungan dengan pasien yang mengalami immobilisasi

adalah kehilangan kemampuan. Pasien tersebut mengalami keterbatasan dalam

melaksanakan aktivitas sehari-harinya, seperti kemampuan untuk mandi,

BAK/BAB, sikat gigi ganti pakaian, makan minum, ataupun kemampuan untuk

berpindah tempat. Keterbatasan kemampuan ini berhubungan dengan

menurunnya tonus otot, adanya keterbatasan gerak dan menurunnya kekuatan

otot. Kondisi tersebut pasien menjadi tergantung kepada orang lain khususnya

kepada perawat. Oleh karena banyaknya kasus kejadian fraktur dengan

immobilitas dan ketergantungan tinggi banyak dijumpai di rumah sakit, maka

peneliti tertarik untuk mengangakat judul  “Hubungan tingkat ketergantungan

pada pasien fraktur dengan immobilisasi  dengan strategi koping di ruang Az-

zaitun RSUI Kustati Surakarta.”
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis

merumuskan masalah : "Adakah hubungan tingkat ketergantungan pada pasien

fraktur dengan immobilisasi dengan strategi koping di Ruang Az-Zaitun RSU

Islam Kustati Surakarta."

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat

ketergantungan pada pasien fraktur dengan immobilisasi dengan strategi

koping di ruang Az-Zaitun RSU Islam Kustati Surakarta.

2. Tujuan Khusus

2.1.Mengetahui tingkat ketergantungan pada pasien fraktur dengan

immobilisai di ruang Az-Zaitun RSU Islam Kustati Surakarta.

2.2.Mengetahui strategi koping pada pasien fraktur dengan immobilisasi di

ruang Az-Zaitun RSU Islam Kustati Surakarta.

2.3.Mengetahui hubungan tingkat ketergantungan pada pasien fraktur dengan

immobilisasi dengan strategi koping di ruang Az-Zaitun RSU Islam

Kustati Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1.     Bagi rumah sakit

Mengetahui hubungan  strategi koping pasien fraktur yang mengalami

immobilisasi serta sebagai bahan pertimbangan untuk memfasilitasi strategi
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koping yang efektif bagi pasien, sehingga dapat meningkatkan mutu

pelayanan Rumah Sakit.

2.     Bagi Institusi pendidikan

Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada berbagai

kalangan pendidikan mengenai hubungan strategi koping pasien fraktur

dengan immobilisasi dengan tingkat ketergantungan.

3. Bagi perawat

Menambah pengetahuan mengenai hubungan strategi koping pasien

fraktur yang mengalami immobilisasi dengan ketergantungan tingkat rendah,

sedang, dan tinggi  serta sebagai bahan pertimbangan untuk memfaslitasi

strategi koping yang efektif

4.  Bagi Peneliti

Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian serta

mengembangkan wawasan penulis dalam bidang penelitian di  rumah sakit.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2002) dengan judul “Tingkat

ketergantungan aktivitas dasar sehari-sehari (ADS) pada pasien fraktur femur di

bangsal rawat inap RSO Prof Dr. Soeharso Surakarta”. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif dengan rancangan cross sectional. Subjek

penelitian adalah pasien dengan fraktur femur vang sedang atau mulai mondok di

RSO Prof Dr. R Soeharso Surakarta. Analisis data menggunakan analisis
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kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum tingkat

ketergantungan pasien terhadap orang lain dalam aktivitas sehari-hari yang diteliti

pada hari kedua dan hari kelima mengalami penurunan. Pasien mengalami

kemajuan dalam hal kemandirian melaksanakan aktivitas dasar sehari hari.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel penelitian, tempat penelitian,

dan metode yang digunakan.


