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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Spinal cord injury( SCI) adalah trauma yang menyebabkan kerusakan pada 

spinal cord sehingga menyebabkan menurunnya atau menghilangnya fungsi 

motorik maupun sensoris. Di Amerika sekitar 8000 kasus spinal cord injury (SCI) 

didiagnosis setiap tahunnya, dan lebih dari 80 % adalah laki – laki berusia sekitar 

16 sampai 30 tahun. Trauma ini disebabkan oleh kecelakaan lalulintas 36 %, 

karena kekerasan 28,9 %, dan jatuh dari ketinggian 21,2 %, jumlah paraplegi lebih 

banyak dari pada tetraplegi dan sekitar 450.000 penduduk di Amerika hidup 

dengan SCI (The National Spinal Cord Injury, 2001).  

Kemungkinan untuk bertahan dan sembuh pada kasus SCI, tergantung 

pada lokasi serta derajat kerusakan akibat trauma, dan juga kecepatan mendapat 

perawatan medis setelah trauma. Trauma pada cervical dapat mengakibatkan 

seseorang mengalami penurunan kemampuan bernafas dan kelemahan pada 

lengan, tungkai dan trunk atau yang disebut tetraplegi. Trauma pada bagian 

bawah dari vertebra dapat menyebabkan hilang atau berkurangnya fungsi motorik 

serta sensoris pada tungkai dan bagian bawah dari tubuh disebut paraplegi. Pada 

kasus trauma yang berat, kesembuhan tergantung pada luasnya derajat kerusakan, 

prognosis akan semakin baik bila pasien mampu melakukan gerakan yang disadari 

atau dapat merasakan sensasi dalam waktu yang singkat.  
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Rehabilitasi sangat diperlukan segera setelah trauma tertangani, 

rehabilitasi oleh fisioterap bekerja bersama pasien untuk mencapai fungsi 

mobilitas yang maksimal dan mandiri melalui latihan-latihan; re-edukasi pada 

lingkungan yang berbeda. Peningkatan kemampuan fungsional terus berlanjut 

hingga 6 bulan, bila dalam jangka waktu tersebut tidak ada perubahan maka 

kecacatan akan bersifat permanent. Kecacatan yang permanen membutuhkan 

program latihan yang lama dan intensif, rehabilitasi dapat memaksimalkan 

kemampuan fungsional dan membantu seseorang beradaptasi, mandiri dan 

mempunyai kehidupan yang produktif dengan kecacatannya. Perawatan lanjutan 

sangat diperlukan termasuk ahli nutrisi dan konseling psikologi. 

 

B. Rumusan masalah 

1. Apakah ada pengaruh Breathing Exercise dengan teknik Deep breating 

exercise terhadap kondisi umum ( KU ) pasien pada kondisi Post Fraktur 

Kompresi vertebra Cervical V Dengan Frankle A ? 

2. Apakah change position tiap 2 jam sekali dapat mencegah dan mengatasi 

resiko decubitus Post Fraktur Kompresi vertebra Cervical V Dengan Frankle 

A ? 

3. Apakah latihan gerak aktif berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot, 

mengurangi oedem pada wrist kanan dan mengurangi rasa nyeri didaerah 

bahu kanan pada kondisi Post Fraktur Kompresi vertebra Cervical V Dengan 

Frankle A ? 
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4. Apakah terapi latihan pasif dapat mempertahankan lingkup gerak sendi pada 

Post Fraktur Kompresi vertebra Cervical V Dengan Frankle A ? 

5. Apakah bladder dan bowel training dapat mengembalikan fungsi dari 

kemampuan blader dan bowel Post Fraktur Kompresi vertebra Cervical V 

Dengan Frankle A? 

 

C. Tujuan Penulisan 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Penatalaksanaan Terapi Latihan pada Post Fraktur 

Kompresi vertebra Cervical V Dengan Frankle A Di RS ORTOPEDI Prof Dr 

Soeharso Surakarta, menambah pengetahuan serta menyebarluaskan informasi 

tambahan tentang peran fisioterapi pada kondisi fraktur pada kalangan 

fisioterapi, medis dan masyarakat luas. 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh Breathing Exercise dengan teknik Deep 

breating exercise terhadap kondisi umum (KU) pasien pada kondisi Post 

Fraktur Kompresi Cervikal V Dengan Frankle A. 

2. Untuk mengetahui pengaruh change position dapat mencegah terjadinya 

decubitus Post Fraktur Kompresi vertebra Cervical V Dengan Frankle A. 

3. Untuk mengetahui pengaruh latihan aktif movemen terhadap kekuatan otot 

dan mengurangi rasa nyeri Post Fraktur Kompresi vertebra Cervical V 

Dengan Frankle A. 



4 
 

4. Untuk mengetahui pengaruh latihan pasif dapat mempertahankan lingkup 

gerak sendi pada Post Fraktur Kompresi vertebra Cervical V Dengan 

Frankle A. 

5. Untuk mengetahui pengaruh latihan blader dan bowel training dapat 

mengembalikan fungsi dari kemampuan blader dan bowel Post Fraktur 

Kompresi vertebra Cervical V Dengan Frankle A. 

 

D. Manfaat penelitian 

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yaitu : 

1. Penulis 

Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu 

pengetahuan serta pengalaman penulis mengenai kasus dengan kondisi Post 

Fraktur Kompresi vertebra Cervical V Dengan Frankle A dengan 

menggunakan modalitas terapi latihan. 

2. Bagi Instansi 

Dapat bermanfaat bagi institusi-institusi kesehatan agar dapat lebih 

memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kasus-kasus 

Fraktur Kompresi vertebra Cervical V Dengan Frankle A sehingga diharpkan 

bila menjumpai kasus-kasus tersebut dapat memberikan penanganan yang baik 

dan benar. 
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3. Bagi penidikan 

Memberikan dan juga menyebar luaskan informasi kasus0kasus tentang 

Fraktur Kompresi Vertebra Cervical V Dengan Frankle A dan mengenalkan 

peran fisioterapi dalam penanganan kasus tersebut, sehingga diharapkan dalam 

ilmu pendidikan dapat mengetahui dan memberikan tindakan yang tepat saat 

menjumpai kasus-kasus tersebut. 

4. Bagi pembaca 

Memberikan dan juga menyebarluaskan informasi tentang kasuskasus 

Fraktur Kompresi Fraktur Kompresi Vertebra Cervical V Frankle A dan 

mengetahui program fisioterapi dalam penanganan kasus tersebut. 

 

 

 

 

 


