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PENATALAKSANAAN TERAPI LATIHAN PADA POST OPERASI FRAKTUR 
SHAFT HUMERI SINISTRA DI RS ORTHOPEDI SURAKARTA 

(Tri Handayani, 2013, 59 halaman) 
 
 

ABSTRAK 
 
 

Latar Belakang : fraktur shaft humeri merupakan patahnya tulang humeri 1/3 
medial. Fraktur shaft humeri umumnya dikenal sebagai tulang lengan atas 1/3 
tengah, perpatahan dapat terjadi karena trauma langsung atau pemuntiran pada 
lengan atas dan bisa juga disebabkan jatuh dengan posisi lengan terulur.  
Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan terapi latihan dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS). 
Hasil: Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil adanya pengurangan 
nyeri, peningkatan kekuatan otot dan peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS).  
Nyeri diam pada bahu dan siku kiri dari T0= 1 cm menjadi T6= 0 cm, nyeri tekan 
pada daerah sekitar incisi dari T0= 2 cm menjadi T6= 0 cm, nyeri gerak pada bahu 
dan siku kiri T0=4 cm menjadi T6=1cm. Kekuatan otot penggerak bahu dan siku 
kiri yaitu pada otot fleksor shoulder dari T0= 3 menjadi T6= 4, otot ekstensor 
shoulder dari T0= 3 menjadi T6= 5,abduktor shoulder dari T0= 3 menjadi T6= 5, 
adduktor shoulder dari T0= 3 menjadi T6= 5, fleksor elbow dari T0= 4 menjadi 
T6= 5, ekstensor elbow dari T0= 3 menjadi T6= 5, LGS aktif shoulder sinistra 
pada bidang sagital dari T0= S 35-0-155 menjadi T6= S 50-0-170, shoulder 
sinistra pada bidang frontal dari T0= F T0= 160-0-4-0 menjadi T6= F 170-0-60, 
elbow sinistra pada bidang sagital dari T0= 0-0-140 menjadi S T6= 0-0-150 
Kesimpulan: Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri dan terapi latihan dapat 
meningkatkan kekuatan otot serta Lingkup Gerak Sendi (LGS) akibat fraktur 
humeri. 
 
Kata kunci: fraktur shaft humeri dan terapi latihan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fraktur shaft humeri mewakili 3% dari semua patah tulang yang ada. 

Selain itu fraktur shaft humeri juga mewakili 3% cidera fraktur pada anak 

dibawah umur 16 tahun. Menurut penelitian di Swedia kebanyakan penyebab 

fraktur shaft humeri adalah trauma karena terjatuh.Menurut penelitian fraktur 

ini banyak terjadi pada lansia. Fraktur shaft humeri biasanya disebabkan 

trauma langsung ataupun pemuntiran pada lengan atas, kadang juga 

disebabkan jatuh dengan posisi lengan terulur. Penekukan yang berlebihan 

dapat menyebabkan fraktur transverse pada humeri dan pemuntiran yang 

terlalu kuat dapat menyebabkan fraktur spiral pada humeri. 

Dalam kasus ini diambil tindakan pemasangan plate and screw yang 

diharapkan proses penyambungan tulang ini dapat berlangsung secara 

sempurna. Permasalahan yang dialami pasien setelah operasi adalah timbulnya 

nyeri karena luka incisi sehingga membuat pasien enggan bergerak, 

keterbatasan gerak sendi bahu dan siku, melemahnya otot otot lengan atas, dan 

berkurangnya kemampuan fungsional. Didasari berbagai pertimbangan di atas, 

pemasangan plate and screw bertujuan agar dapat menahan segmen 

perpatahan secara aman sehingga pasien dapat segera beraktifitas pada batas-

batas tertentu. Dengan melakukan mobilitas lebih awal maka permasalahan 

seperti oedem, kekakuan sendi, dan atrofi otot dapat diminimalisir. Oleh sebab 

inilah peran fisioterapi sangat dibutuhkan untuk membantu mobilisasi pasien. 
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Fisioterapi sebagai salah satu profesi yang bertanggung jawab atas 

gerak dan fungsi pada kondisi di atas. Modalitas fisioterapi berupa terapi 

latihan dapat digunakan untuk mengurangi oedem dan nyeri, meningkatkan 

lingkup gerak sendi (LGS), meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan 

fungsional pasien. 

Oleh karena itu penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas terapi 

latihan pada kasus post operasi fraktur shaft humeri akan dikaji dalam KTI ini. 

B. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan KTI ini adalah untuk mengetahui manfaat:  

1) Static contraction dalam mengurangi nyeri,  

2) Active movement  dalam meningkatkan kekuatan otot,  

3) Hold relax dalam  memelihara LGS,  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi 

a. Post operasi pemasangan plate and screw pada fraktur shaft humeri 

Post operasi berasal dari kata post yang berarti setelah dan 

operasi yang berarti membedah. Plate and screw berasal dari kata plate 

yang berarti lempengan baja dan screw yang berarti sekrup yang 

berfungsi sebagai alat fiksasi tulang yang mengalami fraktur. Fraktur 

adalah hilangnya kontinyutas dari tulang (Mac Rae,1994). Shaft 

humeri adalah area tengah dari tulang humeri. Jadi dapat kita 

simpulkan definisi dari post operasi pemasangan plate and screw pada 

fraktur shaft humeri adalah kondisi setelah dilakukannya operasi 

pemasangan fiksasi internal berupa lempengan platina dan sekrup pada 

area tengah tulang humeri. 

b. Terapi Latihan 

Terapi Latihan merupakan suatu usaha penyembuhan dalam 

fisioterapi yang pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh, baik 

secara aktif maupun pasif. (Priatna,1985).  

Dengan memberikan aktivitas fisik berupa terapi latihan maka 

dapat digunakan untuk mengatasi gangguan fungsi tubuh dan gerak, 

mencegah timbulnya komplikasi, mengurangi nyeri pada daerah sekitar 
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incisi seta untuk melatih aktivitas fungsional. Jenis latihan yang 

digunakan dalam kasus ini antara lain : (1)static contraction, (2) active 

movement (3) pasive movement (4) hold relax (Kisner and Colby, 

1996). 

2. Anatomi 

a) Humeri 

Humeri merupakan tulang lengan atas. Ujung atas humerus mempunyai 

caput yang membentuk sekitar 2/3 kepala sendi dan bersendi dengan cavitas 

gleonodalis scapula.  

b) Sendi Bahu 

Sendi bahu mempunyai pergerakan luas dan stabilitas sendi 

memungkinkan melakukan pergerakan ke segala arah. Kekuatan sendi tergantung 

pada tonus otot manset rotator yang lewat di depan, di atas dan di belakang sendi 

yaitu otot subscapularis, otot supraspinatus, otot infraspinatus, dan otot teres 

minor. Bila sendi dalam keadaan abduksi, permukaan bawah caput humeri 

disokong oleh caput longum otot trisep yang menunduk ke bawah karena 

panjangnya sedikit memberi sokongan pada humeri. 

c) Etiologi 

Pada operasi dilakukan incise untuk pemasangan internal fiksasi yang 

berupa plate and screw sehingga akan terjadi kerusakan jaringan pada kulit, 

jaringan lunak dan luka pada otot yang menyebabkan nyeri, keterbatasan LGS, 

dan penurunan kekuatan otot. 
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d) Patologi 

Pada fraktur, proses penyambungan tulang dibagi lima tahap yaitu:  

       (1) Hematoma  

Hematoma adalah suatu proses perdarahan dimana darah pada 

pembuluh darah tidak sampai pada jaringan sehingga osteocyt mati, 

akibatnya terjadi necrose. Stadium ini berlangsung 1 sampai 3 hari 

(Gartland, 1974).  

(2) Proliferasi  

Terjadi pembentukan granulasi jaringan yang banyak mengandung 

pembuluh darah, fibroblast dan osteoblast yang berlangsung 3 hari sampai  

2 minggu (Gartland, 1974). 

(3) Pembentukan callus atau kalsifikasi 

Pembentukan callus atau kalsifikasi adalah proses dimana setelah 

terjadi bentukan cartilago yang kemudian berkembang menjadi fibrous 

callus sehingga tulang akan menjadi sedikit osteoporotik berlangsung 2 

sampai  6 minggu (Gartland,1974). 

(4) Konsolidasi  

Konsolidasi adalah suatu proses dimana terjadi penyatuan pada 

kedua ujung tulang. Callus yang tidak diperlukan mulai diabsorbsi Pada 

tahap ini tulang sudah kuat tapi masih berongga. Fase ini biasanya butuh 

waktu 3 minggu sampai  6 bulan. (Gartland, 1974). 
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(5) Remodeling  

Tulang sudah terbentuk kembali atau tersambung dengan baik. 

Pada tahap ini tulang semakin menguat secara perlahan-lahan terabsorbsi 

dan terbentuk canalis medularis berlangsung selama 6 minggu sampai  1 

tahun (Gartland, 1974). 

(d) Tanda dan gejala 

a.  Nyeri 

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak nyaman, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau 

berpotensi merusak jaringan. 

b. Penurunan kekuatan otot 

Immobilisasi yang terlalu lama maka kontraksi otot akan sangat 

minimal hal ini akan menurunkan jumlah suplai darah ke sel, jaringan 

otot pada sekitar siku. Sehingga nutrisi dan oksigen yang disalurkan 

tidak memadahi untuk proses kontraksi otot dan volume otot menjadi 

menurun. 

c. Keterbatasan lingkup gerak sendi 

 Keterbatasan ini akibat dari immobilisasi lama terjadi 

perlengketan jaringan yang mengakibatkan LGS terbatas 
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BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

 

Dari anamnesis umum terapis memperoleh informasi tentang data 

pasien yang meliputi; Nama: Ny Siti Suhartini, Umur: 25 th, jenis 

kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan; pegawai pabrik, alamat: 

Kemuning, Rt 04 / 08, Sambirejo, Sragen. Pasien mengeluh adanya nyeri 

pada bahu kiri, nyeri meningkat saat digerakkan fleksi-ekstensi shoulder. 

Dalam pemeriksaan palpasi diperoleh nyeri tekan pada daerah sekitar 

incise pada lengan atas, tidak terdapat spasme pada otot disekitar bahu kiri. 

Derajad nyeri dengan Visual Analogue Scale (VAS) sebagai parameternya, 

pengukuran LGS dengan Goneometer dan pengukuran nilai otot dengan 

MMT. Dalam kasus Post operasi fraktur shaft humeri menggunakan 

modalitas Terapi Latihan yang meliputi : metode Static contraction dalam 

penurangan nyeri, Active Movement dalam peningkatan kekuatan otot, dan 

Hold Relax dalam peningkatan LGS. 
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    BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

1. Evaluasi nyeri pada bahu dengan VAS 

Tabel 2.5 
(Nyeri Menggunakan VAS) 

 

No. 
Variabel 

nyeri 
T0 T1 T2 T3 

T4 T5 T6 

1. Nyeri diam  1cm 1cm 0,5cm 0cm 0cm 0cm 0 cm 

2. Nyeri tekan  2cm 2cm 1.5cm 1cm 1cm 0.5cm 0cm 

3. Nyeri gerak  4cm 4cm 3,5cm 3cm 2cm 1,5cm 1cm 

 

2. Evaluasi LGS aktif shoulder dan elbow sinistra 

Tabel 2.6  
(Evaluasi LGS menggunakan Goneometer) 

Terapi  Sendi  Aktif  Pasif  

  T0 Siku  S. 00-0-0 1400 S. 00-00-1450 

Bahu  S. 350-00-1550 

F 160 0-00-400 

S. 400-00-1600 

F. 1650-00-450 

T1 Siku  S. 00-00-1400 S. 00-50-1450 

Bahu  S. 400-00-1600 

F. 1650-00-450 

S. 450-00-1650 

F. 1700-00-500 

T2 Siku  S. 00-00-1400 S. 00-50-1450 

Bahu  S. 400-00-1600 S. 450-00-1650 
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F. 1650-00-450 F. 1700-00-500 

T3 Siku  S. 00-00-1450 S. 00-00-1500 

Bahu  S. 450-00-1650 

F. 1600-00-500 

S. 200-00-1700 

F. 1700-00-550 

T4 Siku  S. 00-00-1450 S. 00-00-1500 

Bahu  S. 450-00-1700 

F. 1700-00-600 

S. 450-00-1700 

F. 1700-00-600 

T5 Siku  S.00-00-1500 S. 00-00-1500 

Bahu  S. 450-00-1700 

F. 1700-00-600 

S. 500-00-1700 

F. 1800-00-600 

T6 Siku  S. 00-00-1500 S. 00-00-1500 

Bahu  S. 500-00-1700 

F. 1700-00-600 

S. 500-00-1700 

F. 1700-00-600 

 

3. Evaluasi kekuatan otot penggerak bahu dan siku kiri 

Tabel 2.7 

 (kekuatan otot menggunakan MMT) 

Group otot T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksor bahu kiri 3 3 3 4 4 4 

Ekstensor bahu kiri 3 3 3 4 4 5 

Abduktor bahu kiri 3 3 4 4 5 5 

Adduktor bahu kiri 3 3 4 4 5 5 

Fleksor siku kiri 4 4 5 5 5 5 

Ekstensor siku kiri 3 3 4 4 5 5 
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B. PEMBAHASAN 

1. Menurunannya nyeri pada bahu 

Pada saat latihan static contraction ada gerakan meregang dan 

merapat yang akan merangsang sirkulasi darah dan  memberikan rileksasi 

otot sehingga akan mudah untuk digerakkan maka nyeri akan 

berkurang.(Kisner, 1996). 

2. Meningkatnya kekuatan otot penggerak bahu dam siku kiri 

Pada saat latihan active movement ada gerakan menekuk dan 

meluruskan secara aktif akan meningkatkan tonus otot yang akan 

merangsang serabut-serabut otot maka timbul kontraksi sehingga kekuatan 

otot meningkat. (Kisner, 2007). 

3. Meningkatnya LGS shoulder dan elbow sinistra 

Pada latihan Hold relax ada gerakan keatas dan kebawah yang 

akan mengurangi perlengketan jaringan akibat mobilisasi sehingga Otot 

yang semula memendek dapat memanjang kembali dan berakibat pada 

kembalinya fungsi otot secara normal maka peningkatan LGS dapat 

terjadi. Juga karena nyeri berkurang sehingga pasien tidak takut untuk 

menggerakkan tanpa ada hambatan.(Apley dan Solomon, 1995) 
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       BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pasca operasi pemasangan plate and screw pada fraktur humeri shaft 

sinistra, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi pada kasus ini 

nyeri pada  lengan atas kiri, keterbatasan LGS siku dan bahu kiri, serta 

penurunan kekuatan otot penggerak siku dan bahu kiri, setelah dilakukan 

terapi latihan dengan teknik static contraction, assisted active movement, dan 

hold relax 

B. Saran  

1) Bagi  pasien  

Disarankan untuk melakukan terapi secara rutin, serta melakukan 

latihan-latihan yang telah diajarkan fisioterapis secara rutin di rumah  

2) Bagi fisioterapis  

Fisioterapis hendaknya meningkatkan ilmu pengetahuan serta 

pemahaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan studi kasus karena 

tidak menutup kemungkinan adanya terobosan baru dalam suatu 

pengobatan yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut. 

3) Bagi masyarakat 

Jika telah terjadi cidera patah tulang maka tindakan yang harus 

dilakukan segera dibawa ke rumah sakit bukan ke alternatif misalnya 

sangkal putung karena dapat terjadi resiko cidera dan komplikasi.
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