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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Berkembangnya pembangunan di bidang industri yang sangat maju 

yang di iringi kemajuan yang sangat pesat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi menyebabkan masyarakat untuk berfikir praktis. Misalnya ketika 

hendak berpergian masyarakat tidak lagi berjalan kaki tetapi lebih memilih 

untuk mengendarai sepada motor maupun mobil. Dengan adanya 

kemudahan transportasi ini tentu masyarakat lebih terasa nyamn serta 

efektif dan efesien. Namun di samping adanya keuntungan seperti diatas 

adanya transportasi juga menimbulkan banyak kerugian salah satunya 

terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas 

dapat menyebabkan kematian dan terjadi patah tulang. 

Kecelakaan yang sering terjadi merupakan kesalahan manusia yang 

di dasari dari sikap manusia ketidak hati – hatian dari pengendara. Selain 

itu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak di tunjang oleh 

kelayakan jalan raya menjadi sebab terjadi kecalakaan ini. Kecalakaan 

tersebut dapat menyebabkan banyak kematian dan banyaknya patah tulang 

yang sering di sebut fraktur. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang di tujukan 

kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan fungsi gerak tubuh sepanjang daur kehidupan dengan 
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penanganan seacara manual, peningkatan gerak dan peralatan (fisik, 

elektroterapeutik, dan mekanisme), pelatihan fungsi dan komunikasi. 

(kepmenkes No. 1363,2001di kutip majalah fisioterapi Indonesia 2006). 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas pada stuktur tulang, patahan 

tadi mungkin tidak lebih suatu retakan, biasanya patahan tulang tersebut 

lengkap dengan fragmen – fragmen tulangnya bergeser. Jika kulit di 

atasnya masih utuh di sebut fraktur tertutup sedangkan salah satu rongga 

tubuh tertembus di sebut fraktur tertbuka. Salah satu penyebab fraktur 

adalah adanya tekanan atau hantaman yang sangat keras dan di terima 

secara langsung oleh tulang ( Appley,1995). 

Fraktur colles adalah fraktur transversal radius distal yang letaknya 

kurang dari 2,5 cm dari sendi pergelangan tangan dan biasanya di sertai 

fraktur stiloideus ulna. Fragmen distal radialis bergeser kea rah dorsal, 

radial dan impaksi (Appley, 1995). Atau keretakan dari radius atau tulang 

hasta yang lainnya, atau keduanya mungkin terjadi sebagai akibat trauma 

langsung. Tetapi tulang radius adalah tulang penyangga sebagian besar 

beban di antara tangan dan lengan, keretakan dari radius lebih lazim dari 

pada tulang hasta. 

Dengan adanya fraktur colles ada beberapa gangguan seperti 

adanya nyeri tekan, keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) pada 

pergelangan tangan. Untuk mengatasi hal tersebut adanya fisioterapi 

seperti hidroterapi, aktinoterapi, massage. Berdasarkan manfaat penulis 

fisioterapi mengambil ultra sound,TENS dan terapi latihan. 
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Berdasarkan uraian tersebut penulis mempunyai keinginan untuk 

memperoleh gambaran mengenai ultra sound, TENS dan terapi latihan 

dalam mengatasi post fraktur colles sinistra. Dengan mengangkat karya 

tulis ilmiah berjudul PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA 

KONDISI POST FRAKTUR COLLES SINISTRA  DI POLIKLINIK 

FISIOTERAPI RSO.Prof.DR. R. Soeharso Surakarta. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan masalah pada kondisi post fraktur colles sinistra, 

maka penulis dapat merumuskan masalah antara lain : 

1)  Apakah ultra sonic,TENS dan terapi latihan dapat berpengaruh 

terhadap pengurangan nyeri ? 

2)  Apakah Ultra Sound, TENS dan Terapi latihan dapat meningkatkan 

LGS ?  

3)  Apakah Ultra Sound, TENS dan Terapi latihan dapat meningkatkan 

kekuatan otot ? 

 

C. TUJUAN  PENULIS 

Tujuan penulis menyusun karya tulis ilmiah sebagai berikut : 

1) Tujuan umum 

Untuk memenuhi persyaratan akademik pendidikan DIII fisioterapi 

2) Tujuan khusus 

a) Untuk mengetahui manfaat ultra sonic dan TENS terhadap 

pengurangan nyeri pada post fraktur colles  
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b) Untuk mengetahui manfaat terapi latihan terhadap pengkatkan 

LGS pada post fraktur colles  

c) Untuk mengetahu manfaat terapi latuhan terhadap peningkatkan 

kekuatan otot. 

 

D. MANFAAT 

1) Manfaat Bagi penulis 

Di harapkan dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat menambah 

pengetahuan penulis dengan kondisi post fraktur colles. 

2) Manfaat bagi instusi rumah sakit 

Di harapkan dapat bermanfaat bagi institusi kesehatan agar dapat lebih 

mengenali dan menambah pengetahuan dengan kasus post fraktur 

colles  sehingga penanganannya dapat di tangani secara optimal dan 

cepat. 

3) Bagi masyarakat 

Di harapkan dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan 

informasi bagi masyarakat dengan kasus post fraktur colles sehingga 

masyarakat dapat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan serta 

mengetahui peranan fisioterapi pada kondisi tersebut. 

 


