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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya 

untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. 

Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan dapat 

melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerjaan dikatakan aman jika 

apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, resiko yang mungkin muncul dapat 

dihindari. Pekerjaan dikatakan nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat 

melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah, sehingga tidak mudah 

capek. 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan 

tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan 

menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan 

tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan 

yang tinggi. Disamping itu keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan 

untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Jadi, 

unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor 

fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi.  

Meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur 

sedemikian rupa, tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Begitu 

banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja 

seperti faktor manusia, lingkungan dan psikologis. Masih banyak perusahaan yang 
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tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu banyak berita 

kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan.  

       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.Salah satu diantara pelayanan kesehatan tersebut 

adalah fisioterapi. Fisioterapi adalah bentuk  pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis  dan mekanik, pelatihan fungsi komunikasi (Kepmenkes No. 

376/Menkes/III/2007). 

 

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). 
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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 
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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 pasive movement dapat 

mengurangi oedema pada kasus fraktur trochantor mayor dextra post ORIF? (3) 

Apakahactive movementdapat meningkatkan LGS pada kasus fraktur trochantor 
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mayor dextra post ORIF? (4) Apakah ressisted active movementbisa 

meningkatkan kekuatan otot pada fraktur trochantor mayor dextra post ORIF? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan menyusun proposal karya tulis ilmiah adalah. 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dengan terapi latihan pada 

pemasangan ORIF pasca operasi fraktur trochantor mayor dextra 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi pemasangan 

ORIF pasca operasi fraktur trochantor mayor terhadap: (1) penurunan nyeri, 

(2) pengurangan oedema, (3) peningkatan lingkup gerak sendi (LGS), (4) 

peningkatan kekuatan otot 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Menambah dan memperluas pengetahuan tentang kondisi fraktur trochantor 

mayor post ORIF 

2. Bagi Fisioterapi 

Menambahkan informasi kepada fisioterapi khususnya dan kepada tenaga 

kesehatan pada umumnya, bahwa modalitas fisioterapi berupa Terapi Latihan 
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dalam penanganan terhadap kondisi fraktur trcohantor mayordextra post 

ORIF dalam upaya mengurangi nyeri, mengurangi oedema, meningktkan 

lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang dapat 

diaplikasikan kepada pasien dengan kondisi fraktur trochantor mayor dextra 

post ORIF, sehingga dapat ditangani secara optimal 

4. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan lebih dalam tenetang kondisi fraktur trochantor 

mayor dextra serta mengetahui manfaat dan penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi fraktur trochantor mayor dextra post ORIF 


