
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang berada dalam 

taraf halusinasi menuju industrialisasi yang tentunya akan mempengaruhi 

peningkatan mobilisasi masyarakat, mobilitas masyarakat yang meningkat 

otomatisasi akan terjadi peningkatan penggunaan alat-alat transportasi 

kendaraan bermotor khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kota, sehingga 

menambah kepadatan arus lalu lintas. Arus lalu lintas yang tidak teratur dapat 

meningkatkan kecenderungan terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor. 

Kecelakaan tersebut sering kali menyebabkan cidera tulang atau disebut 

fraktur (Sudirman, 2011). 

Berdasarkan hasil riset oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, di Indonesia terjadi 

kasus fraktur yang disebabkan oleh cedera antara lain karena jatuh, kecelakaan 

lalu lintas dan trauma benda tajam atau tumpul. Dari 45.987 peristiwa terjatuh 

yang mengalami fraktur sebanyak 1.775 orang atau 3,8%, dari 20.829 kasus 

kecelakaan lalu lintas, yang mengalami fraktur sebanyak 1.770 orang atau 

8,5%, dari 14.127 trauma benda tajam/tumpul yang mengalami fraktur 

sebanyak 236 orang atau 1,7% (Juniartha, 2007). 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai 

jenis dan luasnya. Fraktur terjadi jika tulang dikenai stress yang lebih besar 
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dari yang dapat diabsorpsinya. Fraktur dapat disebabkan oleh pukulan 

langsung, gaya meremuk, gerakan puntir mendadak dan bahkan kontraksi otot 

ekstrim (Mansjoer, 2003). 

Pasien dengan fraktur, khususnya fraktur femur perlu mendapatkan 

pertolongan dan pelayanan kesehatan dengan segera, karena hal ini dapat 

meminimalkan komplikasi lanjut seperti syok hipovolemik. Sehingga sebagai 

perawat diharuskan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola 

dan merawat klien dengan fraktur femur agar resiko komplikasi dapat 

diminimalkan (Smeltzer, 2004). 

Dalam kasus ini, penanganan yang dilakukan Rumah Sakit (RS) 

terutama dalam bidang ilmu bedah, adalah dengan metode operatif yaitu suatu 

bentuk operasi dengan pemasangan Open Reduction of Internal Fixation 

(ORIF) dimana jenis internal fiksasi yang digunakan dalam kasus ini berupa 

plate dan screw. Pada kasus ini metode operasi yang digunakan adalah 

internal fiksasi karena dengan metode konservatif sudah tidak mungkin dapat 

dilakukan, hal ini dikarenakan fragmen fraktur sulit untuk menyambung 

dengan baik (Appley, 2005). 

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh penulis dari rekam medis 

dalam hal 10 besar kasus pada bulan Juni 2012 di ruang Instalasi Bedah 

Sentral (IBS) RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, kasus fraktur femur 

dengan tindakan ORIF menempati urutan nomor 3 dengan jumlah 90 kasus 

atau 23,5% setelah kasus herniartioplasti dan kasus rekonstruksi mal-union, 

non-union. 
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Berdasarkan data-data tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan asuhan keperawatan dengan judul “Asuhan keperawatan pada Sdr. 

A dengan close fraktur femur 1/3 tengah sinistra di RSO Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan 

masalah “Bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada Sdr. A dengan 

close fraktur femur 1/3 tengah sinistra di RSO Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta?”. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengatahui gambaran “Asuhan keperawatan pada Sdr. A dengan 

close fraktur femur 1/3 tengah sinistra di RSO Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta”. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran pengkajian keperawatan pada klien 

dengan close fraktur femur 1/3 tengah sinistra. 

b. Untuk mengetahui daftar diagnosa keperawatan pada klien dengan close 

fraktur femur 1/3 tengah sinistra yang meliputi tiga tahap yaitu: pre 

operasi, intra operasi dan post operasi. 
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c. Untuk mengetahui intervensi keperawatan pada klien dengan close 

fraktur femur 1/3 tengah sinistra yang meliputi tiga tahap yaitu: pre 

operasi, intra operasi dan post operasi. 

d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan sesuai dengan intervensi 

keperawatan pada klien dengan close fraktur femur 1/3 tengah sinistra. 

e. Untuk mengetahui evaluasi keperawatan pada klien dengan close 

fraktur femur 1/3 tengah sinistra dengan tindakan. 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat Bagi Penulis 

Memberikan pengalaman dan menambah referensi tentang asuhan 

keperawatan pada klien dengan close fraktur femur 1/3 tengah sinistra. 

2. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Memberikan tambahan informasi dan bahan kepustakaan dalam pemberian 

asuhan keperawatan pada klien dengan close fraktur femur 1/3 tengah 

sinistra. 

3. Bagi Ilmuan Lain dan Masyarakat 

Memberikan pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan 

close fraktur femur 1/3 tengah sinistra. 


