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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Insiden kecelakaan merupakan salah satu dari lima masalah kesehatan 

utama  di negara-negara maju, modern dan industri (Depkes RI, 2007). World 

Health of Organisation (WHO) mencatat pada tahun 2009 insiden kecelakaan 

menyebabkan sekitar 7 juta orang meninggal dan sekitar 2 juta orang 

mengalami kecacatan fisik. Dari 20.829 kasus kecelakaan lalu lintas, yang 

mengalami fraktur sebanyak 1.770 orang (8,5%), dari 45.987 peristiwa 

terjatuh yang mengalami fraktur sebanyak 1.775 orang (3,8%), dan dari 

14.127 trauma benda tajam atau tumpul, yang mengalami fraktur sebanyak 

236 orang (1,7%) (Depkes RI, 2007). 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai 

jenis dan luasnya, sebagian besar fraktur dapat disebabkan oleh kekuatan 

yang secara tiba-tiba dan berlebihan yang dapat berupa pemukulan, 

penghancuran, penekukan, pemuntiran atau penarikan (Smeltzer, 2004). 

Salah satu jenis fraktur yang disebabkan oleh pemuntiran/terpuntirnya tubuh 

ketika kaki sedang bertumpu di tanah atau akibat salah langkah yang 

menyebabkan tekanan yang berlebihan (overstressing) pada sendi 

pergelangan kaki disebut dengan fraktur ankle (Sjamsuhidajat, 2005). 
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Fraktur ankle terjadi sebanyak 110 sampai 120 kasus per 100 ribu 

orang dengan berbagai umur dan jenis kelamin dengan 50% mengalami 

tindakan pembedahan (Hoiness, 2002). Dalam kasus ini, penanganan yang 

dilakukan Rumah Sakit terutama dalam bidang ilmu bedah dengan metode 

operatif yaitu suatu bentuk operasi dengan pemasangan Open Reduction 

Internal Fixatie (ORIF) dengan jenis internal fiksasi yang digunakan dalam 

kasus ini berupa plate dan screw. ORIF diterapkan dalam kasus fraktur 

pergelangan kaki karena bagian tulang tersebut dapat direposisi tetapi sulit 

untuk dipertahankan (Reksoprodjo, 2010). 

RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta merupakan Rumah Sakit 

bedah orthopedi di Indonesia yang mencatat sebanyak 6,8% kasus bedah 

fraktur ankle pada bulan Juni 2012 dan adanya tindakan ORIF pada 

fraktur ankle tersebut termasuk ke dalam urutan ke 7 dari 10 besar kasus 

di Instalasi Bedah Sentral. Peneliti menemukan sebuah kasus pada pasien 

dengan kecacatan fisik dan pasca koma pada tahun 1998 yang mengalami 

close fraktur ankle sinistra dan akan dilakukan tindakan ORIF di 

Instalasi Bedah Sentral RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta. 

Dengan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membuat 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan mengangkat judul “Asuhan Keperawatan 

Pada Sdr.Dr dengan Close Fraktur Ankle Sinistra di RSO Prof. DR. R. 

Soeharso Surakarta”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Dalam penulisan KTI ini penulis mengambil rumusan masalah yaitu:  

“Bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada klien pre, intra, dan post 

operasi Close Fraktur Ankle Sinistra di Instalasi Bedah Sentral RSO Prof. 

DR. R. Soeharso Surakarta?” 

C.  Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mendapatkan pengalaman yang nyata tentang “Asuhan Keperawatan Pada 

Sdr.Dr dengan Close Fraktur Ankle Sinistra di Instalasi Bedah Sentral 

RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta”. 

2. Tujuan khusus  

Memperoleh pengalaman nyata tentang tahap proses perawatan pre, intra 

dan post operasi close fraktur ankle sinistra di Instalasi Bedah Sentral 

RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta yang meliputi:  

a. Pengkajian keperawatan pada klien close fraktur ankle sinistra. 

b. Penentuan diagnosa keperawatan. 

c. Membuat perencanaan yang disesuaikan dengan diagnosa keperawatan. 

d. Melaksanakan tindakan yang sudah direncanakan. 

e. Mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah dilaksanakan. 

f. Mendokumentasikan Asuhan keperawatan. 
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D.  Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Bisa menambah referensi dan menjadi pengalaman yang nyata tentang 

asuhan keperawatan close fraktur ankle sinistra sehingga wawasan lebih 

meningkat. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai tambahan informasi dan bahan kepustakaan dalam pemberian 

asuhan keperawatan dengan gangguan muskuloskeletal close fraktur 

ankle sinistra. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai tambahan informasi dalam saran dan evaluasi untuk peningkatan 

mutu pelayanan yang lebih baik kepada pasien yang akan datang. 

4. Bagi Ilmuan Lain dan Masyarakat 

Memberikan pengetahuan tentang asuhan keperawatan close fraktur ankle 

sinistra. 


