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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI  TERAPI LATIHAN PADA 
PENDERITA POS  FRAKTUR TROCHANTOR MAYOR  

 DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

ABSTRAK 

(Dani Sabudin,2013) 

Latar Belakang : Fraktur adalah setiap retak atau patah pada tulang yang utuh. 
Kebanyakan fraktur disebabkan oleh trauma dimana terdapat tekanan yang berlebihan 
pada tulang, baik berupa trauma langsung dan trauma tidak langsung (Sjamsuhidajat 
& Jong, 2005). 

Rumusan masalah : Apakah ada manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 
post fraktur trochantormayor dextra dalam menurunkan nyeri, meningkatkan LGS, 
meningkatkan kekuatan otot dan aktivitas fungsional? 

TUJUAN: Untuk mengetahui tentang manfaat  penatalaksanaan fisioterapi pada 
kondisi post fraktur trochantor mayor Dextra dengan Terapi Latihan. 

Hasil : setelah Pasien dengan diagnosa paska operasi fraktur trochantor mayor dextra 
setelah mendapatkan penganganan fisioterapi sebanyak 6 kali dengan modalitas terapi 
latihan berupa static contraction, relaxed pasif, active movement, dan ressited active 
movement yang dioidifikasi serta latihan transfer dan ambulansi, dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
Terjadi penurunan nyeri tekan gerak dan hilangnya nyeri diam, Terjadi peningkatan  
Lingkup Serak Sendi HIP,Terjadi penurunan oedem, Terjadi peningkatan kekuatan 
otot, terjadi peningkatan pada aktivitas fungsional 
 

Kesimpulan :Terapi latihan dapat mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, 
meningkatkan LGS knee dan meningkatkan kemampuan fungsional. 

Kata kunci :Fraktur Trochantor Mayor,Terapi Latihan 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fraktur adalah setiap retak atau patah pada tulang yang utuh. Kebanyakan fraktur 

disebabkan oleh trauma dimana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang, baik 

berupa trauma langsung dan trauma tidak langsung (Sjamsuhidajat & Jong, 2005). 

Fraktur lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan dengan umur dibawah 

45 tahun dan sering berhubungan dengan olah-raga, pekerjaan, atau luka yang 

disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor. Sedangkan pada orang tua, wanita 

lebih sering mengalami fraktur daripada laki-laki yang berhubungan dengan 

meningkatnya insiden osteoporosis yang terkait dengan perubahan hormon pada 

monopouse (Reeves, Roux, Lockhart, 2001). 

Menurut (Tanra, 2007 dalam Akbar, 2009), jumlah penderita mengalami fraktur 

di Amerika Serikat sekitar 25 juta orang pertahun. Dari jumlah ini, mayoritas mereka 

masih menderita nyeri karena pengelolaannya yang belum adekuat. Pengelolaan nyeri 

fraktur, bukan saja merupakan upaya mengurangi penderitaan klien, tetapi juga 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

       Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang 

umumnya disebabkan oleh ruda paksa (Sjamsuhidajat, 2004). Salah satu penyebab 

fraktur adalah adanya tekanan atau hantaman yang sangat keras dan diterima secara 

langsung oleh tulang. 



       Tekanan tersebut disebabkan oleh kekuatan yang tiba-tiba dan berlebihan, yang 

dapat berupa pemukulan, penghancuran, penekukan, pemuntiran atau penarikan. Jika 

kulit diatasnya masih utuh disebut fraktur tertutup, sedangkan jika salah satu dari 

rongga tubuh tertembus disebut fraktur terbuka (Apley, 1995). Pada sebagian kasus 

fraktur terutama di rumah sakit, tindakan yang biasa dilakukan adalah pembedahan 

atau operasi. Pada kasus ini metode operasi yang digunakan yaitu dengan Open 

Reduction Internal Fixation ( ORIF ). Metode ini merupakan metode yang paling 

sering digunakan yaitu dengan melakukan pembedahan dan pemasangan internal 

fiksasi berupa Plate and Screw atau Intra Medullary Nail. Bentuk internal fiksasi 

yang sering digunakan pada fraktur trochantor mayor  yaitu plate and screw. Bentuk 

internal fiksasi ini berupa lempengan platina dan sekrup yang berfungsi untuk 

memfiksasi struktur tulang yang mengalami perpatahan. Plate and screw biasanya 

digunakan pada jenis perpatahan ringan seperti oblique. Metode ini digunakan karena 

mempunyai beberapa keunggulan dari pada metode secara konservatif. Dengan 

menggunakan metode operasiproses penyambungan lebih cepat sehingga pasien tidak 

kehilangan banyak waktu dan dapat meninggalkan rumah sakit dengan cepat setelah 

luka sembuh (Apley, 1995), selain itu kemungkinan terjadi komplikasi relatif kecil. 

Tingkat kesembuhan dengan metode operasi akan lebih tinggi apabila fisioterapi ikut 

berperan dalam memberikan kontribusi berupa terapi latihan. Dengan terapi latihan 

tersebut dapat membantu dalam mempercepat pemulihan bahkan penyembuhan. 

       Tindakan pembedahan di atas tidak hanya memberikan keuntungan tetapi juga 

dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks. Pada pasien pasca operasi 



khususnya fraktur trochantor mayordapat mengalami gangguan impairment berupa 

timbulnya oedema, rasa nyeri, keterbatasan lingkup gerak sendi dan penurunan 

kekuatan otot, sedangkan functional limitation berupa gangguan aktivitas transfer dan 

ambulasi serta participation restriction yaitu ketidakmampuan melaksanakan 

kegiatan bersosialisasi yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Dari latar belakang tersebut maka penulis dapat membuat rumusan masalah yaitu 

: (1) Apakah static contrction dapat mengurangi nyeri pada fraktur trochantor mayor 

dextra post ORIF? (2) Apakah relaxed pasif movement dapat mengurangi oedema 

pada kasus fraktur trochantor mayor dextra post ORIF? (3) Apakah active movemen 

tdapat meningkatkan LGS pada kasus fraktur trochantor mayor dextra post ORIF? 

(4) Apakah ressisted active movement bisa meningkatkan kekuatan otot pada fraktur 

trochantor mayor dextra post ORIF? 

 

 

 

 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi 

a. Fraktur trochantor mayor 

Fraktur adalah suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang (appley,1995).  

Fraktur Trochantor mayor adalah suatu patahan pada leher femur yang mengenai 

bagian proksimaldari lateral femur. (drKurniawanspot.blogspot.com) 

1. Anatomi Fungsional Sendi Panggul 

Sendi panggul di bentuk oleh caput femoris dan fossa acetabuli.stuktur femur 

terdiri dari caput, collum shaft yang mempunyai katrol penggetungan. Collul femur 

membentuk sudut 125 dengan shaft dan membentuk sudut  10 hingga 30  dengan bidang 

frontal acetabulum merupakan pertemuan dari tulang-tulang coxae dan dilapisi oleh tulang 

rawan yang berbentuk tapal kuda. Ditepi acetabulum terdapat jaringan fibrocartilago yang 

berfungsi menambah dalamnya cekungan pada acetabulilum hingga caputfemoris masuk ke 

dalam acetabulum sebanyak 2/3 bagian (kapandji,1987). Gerakan yang terjadi pada sendi 

panggul adalah fleksi,ekstensi medial rotasi lateral rotasi adduksi,dan abduksi caput femoris 

merupakan perpotongan tiga aksisyaitu horizontal,vertikal dan antroposterior(kapandji1987). 

Ostekinematika gerakan fleksi dan ekstensi adalah pada sagital (s), lingkup gerak 

sendi (LGS) pada gerakan fleksi sendi panggul 90, apabila poisis lutut fleksi penuh bisa 

mencapai 120. Sedangkan LGS panggul pada gerakan ekstensi adalah 20, jika dengan lutut 

fleksi maka akan menjadi lebih rendah yaitu 10.  Hal ini disebabkan oleh karena kelompok 



hamstring terliminir sehingga kerja otot ekstensor tidak cukup kuat. Sedangkan 

osteikinematika pada gerakan adduksi dan abduksi adalah pada bidang frontal (f) LGS pada 

saat adduksi berkisar 15 sampai 20,  sedangkan LGS pada saat abduksi adalah 45.  Untuk 

gerakan rotasi, jika tidur tengkurap dan lutut fleksi 90,  maka LGS pada medial rotasi 

berkisar 30 sampai 40 dan LGS pada saat lateral rotasi adalah 60.jika duduk ditepi 

meja/bed dengan lutut fleksi, maka LGS untuk medial rotasi adalah 30, sedangkan LGS 

untuk lateral rotasi adalah 60 (kapandji, 1987). 

Pada artrokinematika (tanpa menumpuberat badan) caput femur yang berbentuk 

konvek  slide kearah acetabulum yang berbentuk konkaf pada arah yang berlawanan dari 

shatfemur. Pada gerakan fleksi caput femor slide ke posterior dan inferior pada acetabulum 

saat condylus medialis gerakan ekstensi, caput femur slide ke anterior dan superior. Pada 

gerakan medial rotasi, caputfemur slide ke posterior pada acetabulum . pada gerakan lateral 

rotasi, caput femur slide ke anterior. Pada gerakan abduksi caput femur slide ke inferior. 

Pada gerakan adduksi, caputfemur slide ke posterior (Norkin, 1995). 

 

2. Etiologo 

Mekanisme terjadinya fraktur dapat diakibatan oleh: (1) peristiwa trauma 

tunggal, (2) tekanan yang berulang-ulang, (3) kelemahan abnormal pada tulang. 

Dalam  kasus fraktur trochantor mayor kemungkinan mekanisme yang terjadi melalui 

2 cara yaitu: (1) trauma langsung, yang sering ditemukan pada kecelakaan lalu lintas, 

(2) tekanan berulang yang mengakibatkan stres pada permukaan bagian lateral  

femur. 



BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

 

Pasien yang bernama Bp Sriantoro. , umur 45 tahun, agama: islam, 

Pekerjaan: buruh, alamat:  tegal lempuyangan Rt 03/01. Dengan diagnosa post fraktur 

trochantor mayor dextra. Mengeluhkan pangkal paha kanan masih kaku dan nyeri 

saat digerakan 

Pengukuran derajat nyeri dengan VAS, . Dari pemeriksaan gerak aktif 

didapatkan pasien dapat menggerakkan sendi HIP kanan ke segala arah, tapi pada 

masing-masing gerakan terdapat keterbatasan ROM/tidak full ROM oleh karena 

adanya nyeri pada akhir gerakan. Pada pemeriksaan gerak pasif sendi HIP kanan 

gerak flexi, extensi, abduksi, adduksi, endorotasi dan eksorotasi sendi HIP kanan 

terdapat keterbatasan gerak karena adanya rasa nyeri. 

Dalam kasus ini modalitas yang digunakan adalah terapi lahihan. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Seorang pasien laki-laki dengan umur 45  tahun dengan diagnosa post fraktur 

trochantor mayor dextra yang menimbulkan masalah adanya rasa nyeri, adanya  

oedem penurunan LGS serta penurunan oedema dan  penurunan kekuatan otot 

dan penurunan aktifitas fungsional. Setelah mendapatkan penanganan fisioterapi 

dengan menggunakan terapi latihan sebanyak 6 kali diperoleh perkembangan 

positif yaitu adanya pengurangan rasa nyeri,  penurunan oedema peningkatan 

LGS, serta peningkatan kekuatan otot dan peningkatan aktifitas fungsional  

2. Evaluasi Nyeri dengan VAS 

Tabe 3.8.EvaluasiNyeridengaN VAS 

Terapi T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Nyeri diam 1 1 1 0 0 0 
Nyeri tekan 4 4 3 3 2 2 
Nyeri gerak 8 8 7 7 6 6 

 

3. Evaluasi LGS HIP dengan Goniometer 

Tabel 3.9 Evaluasi LGS HIP dengan Goniometer 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
S:5-0-10 S:10-0-15 S:15-0-30 S:20-0-35 S:25-0-40 S:30-0-45 
F:15-0-5 F:20-0-10 F:25-0-10 F:30-0-15 F:35-0-20 F:40-0-25 

 

 



4. Evaluasi Oedema dengan Midline 

Tabel 3.10 Evaluasi Oedema dengan Midline 

Titik SIAS T1 T2 T3 T4 T5 T6 
SIAS 15cm 
kedistal 

59cm 59cm 58cm 57cm 57cm 56cm 

SIAS 20cm 
ke distal 

57cm 57cm 57cm 56cm 55cm 54cm 

SIAS 25cm 
ke distal 

54cm 54cm 53cm 53cm 53cm 52cm 

 

5. Evaluasi Kekuatan Otot HIP dengan MMT 

Tabel 3.11Evaluasi Kekuatan Otot HIP dengan MMT 

GERAKAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Fleksor-
ekstensor 

HIP 

3 3 3 4 4 4 

Abduksi-
addduksi 

HIP 

3 3 3 4 4 4 

 
6. Evaluasi Indeks Kenny Self Core 

Tabel 3.12Evaluasi indeks kenny self core 

a. Aktifitas di tempat 
tidur 
.bergeser di bed 
.bangun dari duduk 

T1 
 

3 
2 

T2 
 

3 
2 

T3 
 

3 
2 

T4 
 

3 
3 

T5 
 

4 
3 

T6 
 

4 
3 

b. Transfer dalam 
posisi 
.duduk  
.Berdiri 
Penggunaan toileting 

 
 

2 
1 
0 

 
 

2 
1 
0 

 
 

2 
2 
0 

 
 

2 
2 
0 

 
 

3 
2 
0 

 
 

3 
3 
0 

c. Ambulansi 
.berjalan 
.naik turun tangga 
.penggunaan trunk 

 
1 
1 
 

2 

 
1 
0 
 
2 

 
1 
0 
 
2 

 
1 
0 
 
3 

 
2 
0 
 

3 

 
2 
0 
 
3 



d. Berpakaian 
.anggota atas & 
trunk bagian atas 
.anggota bawah & 
trunk bagian bawah 

 
1 
 
 

1 

 
1 
 
 
1 

 
1 
 
 
1 

 
2 
 
 
2 

 
2 
 
 

2 

 
2 
 
 
2 

e. Higine 
.wajah rambut 
lengan 
.anggota bawah 
.bladder & bowel 

 
3 
 

3 
 

1 

 
3 
 
3 
 
1 

 
3 
 
3 
 
1 

 
3 
 
3 
 
1 

 
3 
 

3 
 

1 

 
3 
 
3 
 
1 

f. Makan  3 3 3 3 3 3 
 

 

Hasil : Perlu Bantuan Min/Pengawasan 

Keterangan : 

0: Ketergantungan Penuh 

1:perlu bantuan penuh 

2:perlu bantuan sedang 

3:perlu bantuan sedang 

4:mandiri penuh 

 

 

  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pasien dengan diagnosa paska operasi fraktur trochantor mayor dextra 

setelah mendapatkan penganganan fisioterapi sebanyak 6 kali dengan modalitas 

terapi latihan berupa static contraction, relaxed pasif, active movement, dan 

ressited active movement yang dioidifikasi serta latihan transfer dan ambulansi, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terjadi penurunan nyeri tekan gerak dan hilangnya nyeri diam 

2. Terjadi peningkatan  Lingkup Serak Sendi HIP 

3. Terjadi penurunan oedema 

4. Terjadi peningkatan kekuatan otot 

5. terjadi peningkatan pada aktivitas fungsional 

 
B. Saran 

Setelah dilakukan proses fisioterapi pada pasien dengan diagnosa operasi 

fraktur trochantor mayor dextra, maka penulisan akan memberikan saran kepada: 

1)bagi pasien diharapkan melakukan latihan-latihan seperti yang telah diajarkan 

oleh terapis, karena bagaimanapun juga waktu latihan dengan terapis sangat 

terbatas sehingga proses rehabilitasi pasien akan lebih baik jika pasien mau 

melakukan latihan-latihan pada waktu luangnya. 



Disamping itu setelah nanti pasien pulang, pasien diharapkan menjalani 

terapui dengan fisioterapi yang didaerahnya, karena proses rehabilitasi untuk 

mengembaklikan kemampuan fungsional pasien semaksimal mungkin. 2) bagi 

piha fisioterapi hendaknya selalu meningkatkan kemampuan diri baik secara teori 

maupun praktek dalamn menamgani pasien-pasien fraktur pasca operasi maupun 

dengan kasus-kasus yang lain untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin 

maju hal itu termasuk juga untuk penulisa sendiri 

Di lihat pengaruh pemberian terapi latihan yaitu nyeri berkurang, karena 

adanya proses peradangan akut yang pada proses tersebut akan dihasilkan zat-zat 

kimiawi yang membuat nyeri seperi histemine,bardikin maupun prostagladin 

.efek panas yang dihasilkan menyebabkan terjadinya vasodilatasi sehingga terjadi 

peningkatan aliran darah pada jaringan lunak yang terdapat penumpukan sisa-sisa 

hasil metabolisme akan membantu mengalirkan sisa-sisa hasil metabolisme 

termasuk zat “P” (histamin, bradikinin, dan prostaglandin) dimana zat tersebut 

merupakan mediator nyeri sehingga nyeri dapat berkurang. Selain itu, efek panas 

menurunkan aktivitas serabut gamma motor neuron sehingga menurunkan 

eksibilitas serabut otot dan menimbulkan relaksasi otot sehingga mengurangi 

nyeri. Pemberian Terapi Latihan dapat menghilangkan perlengketan, mengurangi 

nyeri, peningkatan LGS serta peningkatan kekuatan otot. 
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