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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Abad 21 merupakan era milenium ke-3 yang ditandai dengan 

perkembangan yang semakin pesat di berbagai bidang. Perkembangan ini 

merupakan tuntutan jaman yang akan memulai era globalisasi dan pasar bebas. 

Semua aspek kehidupan berlomba-lomba unluk meningkatkan kualitas agar dapat 

bersaing dalam suatu kompetisi yang ketat, salah satunya adalah di bidang 

kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU 

No 23, 1992). 

Upaya pelayanan kesehatan yang semula hanya berupa penyembuhan 

penderita sekarang secara berangsur-angsur berkembang mencakup peningkatan 

(promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan upaya pemulihan 

(rehabilitasi), yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesihambungan. 

Fisioterapi merupakan salah satu tim yang memberikan pelayanan kesehatan yang 

ditujukan perorangan dan masyarakat yang  meliputi  pengembangan,  

pemeliharaan, dan pemulihan maksimalisasi gerak dan kemampuan fungsional 

(WCPT, 1999). 

Fisioterapi ikut berperan aktif didalam usaha peningkatan kesehatan, 

terutama dalam mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah 

gerak, fungsi gerak yang dialami oleh pcnderita sehingga diharapkan penderita 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Sebagian besar fraktur pada usia lanjut disebabkan kecelakaan di dalam 

rumah. Cidera ini sering terjadi akibat terjatuh. Adanya tekanan dari lantai saat 

jatuh merupakan sebagai penyebab fraktur. Diantara berbagai fraktur yang terjadi 

pada usia lanjut, salah satunya adalah fraktur pada collum femoris. Menurut 

kejadiannya pada wanita tiga kali lebih besar dibanding pria. Wanita dengan 

osteoporosis merupakan faktor predisposisi yang utama (Darmojo, 2000). 

Fraktur collum femoris pada usia lanjut, terjadi karena proses penurunan 

tensile strength dan stiffness jaringan kolagen yang menyebabkan instabilitas 

persendian. Selain itu, berkurangnya jaringan dan ukuran tulang secara 

keseluruhan yang akan menyebabkan kekuatan dan kekakuan tulang menurun 

(Nordin, 1998). Sehingga pada lanjut usia mudah terjadi trauma yang 

menyebabkan patah tulang. 

Fraktur pada collum femoris merupakan masalah kesehatan yang penting 

pada usia lanjut dan sering kali merubah hidup seorang lansia menjadi buruk. 

Tindakan operasi hampir harus dilakukan pada kasus ini karena fraktur yang 

bergeser tidak  akan menyatu tanpa adanya fiksasi. Maka dalam menangani 

fraktur collum femoris diperlukan teknologi kesehatan yang canggih, apabila tidak 

mendapatkan penanganan yang tepat dan segera akan menyebabkan nekrosis 

collum femoris. Namun pada saat ini kemajuan teknologi kesehatan sudah dapat 

mengganti collum femoris yang nekrosis dengan prothesis atau dikenal dengan 

replacement yaitu tepatnya dengan Austin Moore Prothesis yang biasanya 

dilakukan pada penderita diatas usia 60 tahun. Dalam menggunakan prothesis ini 

terdapat permasalahan yang menyangkut kapasitas salah satunya adalah terapi 
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latihan. Menurut Kisner (1996) terapi latihan yang dapat dipergunakan adalah:   

(1) Breathing exersice untuk mencegah  komplikasi pernapasan, (2) Latihan gerak 

aktif untuk pengurangan nyeri karena luka incisi pasca operasi dan meningkatkaan 

kekuatan otot, (3) Statik kontraksi untuk mengurangi oedema, (4) Latihan gerak 

pasif untuk peningkatan lingkup gerak sendi. 

Oleh sebab itu, penulis menganggap penting untuk mengangkat 

permasalahan pada fraktur collum femoris dengan pemasangan Austin Moore 

Prothesis sebagai studi kasus dalam menyelesaikan permasalahan - permasalahan 

yang timbul akibat dari fraktur collum femoris. 

 
B. Rumusan Permasalahan 

Pada kondisi post operasi fraktur collum femur dengan pemasangan Austin 

Moore Prothesis terdapat berbagai permasalahan, yaitu mengenai kapasitas fisik 

dan kemampuan fungsional. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain: 

1. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap pencegahan komplikasi 

pernapasan pada kondisi post operasi fraktur collum femur dextra? 

2. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap penurunan nyeri pada kondisi 

post operasi fraktur collum femur dextra? 

3. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap penurunan spasme otot pada 

kondisi post operasi fraktur collum femur dextra? 

4. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap penurunan oedema pada kondisi 

post operasi fraktur collum femur dextra? 

5. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan lingkup gerak sendi 

panggul dan lutut pada kondisi post operasi fraktur collum femur dextra? 

6. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan kekuatan otot pada 
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kondisi post operasi fraktur collum femur dextra? 

7. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan aktivitas fungsional 

(ADL) pada kondisi post operasi fraktur collum femur dextra? 

 
C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum: 

 Menyebarluaskan pengetahuan tentang peranan fisioterapi pada post 

operasi fraktur collum femur dextra dengan pemasangan Austin Moore Prothesis 

(AMP). 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam mengurangi nyeri dan 

oedema pada tungkai kanan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam mengurangi spasme otot 

pada tungkai kanan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam mengurangi oedema 

pada tungkai kanan. 

d. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan lingkup 

gerak sendi panggul dan lutut. 

e. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan kekuatan 

otot. 

f. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan transfer 

ambulasi serta aktifitas fungsional (ADL). 
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D. Manfaat Penulisan 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat mengembangkan ilmu pcngetahuan yang ada di institusi pendidikan 

terutama mengenai penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi post operasi 

fraktur collum femoris dengan pemasangan AMP. 

2. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Dapat bertukar inforrnasi dengan pihak rumah sakit tentang penatalaksanaan 

terapi latihan pada kondisi post operasi fraktur collum femoris dengan 

pemasangan AMP. 

3. Bagi Penulis 

Dapat memperdalam pengetahuan tentang penatalaksanaan terapi latihan pada 

kondisi post operasi fraktur collum femoris dengan pemasangan AMP. 

4. Bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Dapat digunakan sebagai acuan atau tolak ukur keberhasilan yang telah 

dicapai oleh para ilmuwan untuk dapat lebih maju terutama dalam teknologi 

kedokteran dari disiplin ilmu lainnya. 

5. Bagi Masyarakat Umum 

a. Dapat memberikan informasi tentang latihan yang tepat pada pasien 

dengan kondisi post operasi fraktur collum femoris dengan pemasangan 

AMP.  

b. Dapat memperluas informasi tentang latihan yang tepat baik kepada orang 

orang yang potensial mengalami fraktur collum femoris maupun kepada 

masyarakat luas. 




