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VEMICO, NIM:J100100062 

“PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS FRACTURE CLAVICULA 1/3 

TENGAH DEXTRA DENGAN PEMASANGAN OPEN REDUCTION INTERNAL FIXATIE 

DENGAN MODALITAS INFRA RED DAN TERAPI LATIHAN” 

(pembimbing: Umi budi rahayu SST.Ft.M.kes) 

Terdiri dari: V BAB, 53 Halaman, 9 Gambar, 10 Tabel, 2 Lampiran. 

Latar Belakang : Fracture Clavicula 1/3 tenggah dextra dengan pemasangan Orif merupakan 

gangguan papa bahu dan tulang Clavicula itu sendiri yang menimbulkan nyeri, oedema, 

keterbatasan lingkup gerak sendi, penurunan kekuatan otot-otot bahu dan penurunan aktifitas 

fungsional. Gangguan tersebut dapat diatasi dengan Infra Red dan Terapi Latihan. Infra Red dan 

Terapi Latihan merupakan modalitas yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki 

disfungsi sendi bahu dan kemampuan gangguan fungsional seseorang, karena dapat 

merileksasikan otot-otot sekitar sendi bahu 

. 

Tujuan: untuk mengetahui pengaruh Infra Red dan Terapi Latihan pada kasus fracture Clavicula 

1/3 tengah dextra dengan mengurangi nyeri dan penurunan kemampuan fungsional. 

 

Metode: Eksperimen semu dengan desain one grup pre and post test design. Alat ukur 

kemampuan fungsional yang digunakan adalah Disability Index. 

 

Hasil Analisis: Hasil uji statistik menunjukkan bahwa setelah diberikan terapi dengan modalitas 

Infra Red dan Terapi Latihan berupa assisted active exercise,free active excercise,resisted active 

excercise,  didapatkan hasil yang membaik. 

 

Kesimpulan: kemampuan Fungsional pada pasien fracture Clavicula 1/3 Tenggah dextra dapat 

ditingkatkan dengan Infra Red dan Terapi Latihan. 

 

Kata Kunci: Fracture Clavicula 1/3 Tenggah Dextra, Infra Red, Terapi Latihan, Kemampuan 

fungsional 
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ABSTRACT 

 

HEALTH SCIENCE FACULTY 

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 

SCIENTIFIC PAPER, JULY 2014 

 

 

VEMICO, NIM: J100100062  

"PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN CASE CLAVICLE FRACTURE THIRD DEXTRA 

CENTRAL WITH INSTALLATION WITH OPEN REDUCTION INTERNAL FIXATIE 

MODALITIES INFRA RED AND EXERCISE THERAPY"  

(supervisor: Umi budi rahayu SST.Ft.M.kes)  

Consists of: Chapter V, Page 53, Figure 9, Table 10, Appendix 2. 

 

Background: Fracture clavicle third middle dextra mounting Orif dextra with an interference 

papa shoulder and clavicle bone itself that causes pain, edema, limited range of motion, 

decreased strength of muscles of the shoulder and a decrease in functional activity. The disorder 

can be overcome with Infra Red and Therapeutic Exercise. Infra Red and Exercise Therapy is a 

modality that is used to reduce pain and improve shoulder joint dysfunction and impaired 

functional ability of a person, because it can merileksasikan muscles around the shoulder joint. 

 

Purpose: To know the effect of Infra Red and Therapeutic Exercises in the case of fracture 

clavicle third middle dextra with reduced pain and decreased functional ability 

 

Method: The research is quasi-experimental one with pre-and-posttest design. Functional 

capability is measured by Disability Index. 

 

Results of the Research: Statistical test results showed that after a given modality therapy with 

Infra Red and Exercise Therapy in the form of active assisted exercise, free active excercise, 

excercise active resisted, showed improved 

 

Conclusions: Functional ability in patients with clavicle fracture third the middle dextra can be 

enhanced with Infra Red and Therapeutic Exercise. 

 

Key words: Fracture clavicle third middle Dextra, Infra Red, Therapeutic Exercise, Functional 

Capabilities 
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PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Balakang Masalah 

 Patah tulang atau fraktur didefinisikan sebagai suatu perpatahan pada 

continuitas struktur tulang yang diakibatkan oleh trauma langsung atau tidak 

langsung. Dapat juga disebabkan penekanan yang berulang-ulang atau akibat 

patologik tulang itu sendiri (Apley, 2000). Sebagian besar fraktur disebabkan oleh 

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

penghancuran, penekukan, pemuntiran atau penarikan (Appley, 2000).  

Fraktur merupakan masalah kesehatan yang menimbulkan kecacatan 

paling tinggi dari semua trauma kecelakaan kendaraan bermotor. Salah satu 

contoh dari fraktur tersebut adalah fraktur clavicula. Fraktur ini dapat terjadi 

karena trauma langsung maupun tidak langsung. Jika kulit di atasnya masih utuh 

disebut fraktur tertutup, sedangkan jika salah satu dari rongga tubuh tertembus 

disebut fraktur terbuka (Appley, 2000).  

Pada sebagian kasus fraktur tindakan yang biasa dilakukan adalah metode 

konservatif atau operatif. Pada kasus fraktur clavicula metode konservatif 

biasanya menggunakan ransel verban. Sedangkan untuk metode operatif yang 

dilakukan berupa pemasangan 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. Tindakan pembedahan ini dapat menimbulkan permasalahan yang 
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kompleks. Pada seseorang yang pasca dilakukan operasi dapat mengalami 

berbagai macam gangguan yaitu impairment seperti bengkak, nyeri hingga 

menyebabkan keterbatasan lingkup gerak sendi. Dampak lebih lanjut adalah 

adanya gangguan fungsi atau keterbatasan fungsi pada bahu. Disamping itu timbul 

juga adanya ketidakmampuan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitarnya yang disebut disability.  

Salah satu peran dari fisioterapi, yaitu dengan penerapan teknologi 

fisioterapi dengan menggunakan metode Terapi Latihan. Terapi Latihan tersebut 

ditujukan untuk mengatasi gangguan fungsi dan gerak, serta mencegah komplikasi 

yang mungkin timbul, sehingga pasien akan dapat beraktifitas kembali seperti 

sedia kala. Terapi latihan tersebut diantaranya, (1) assisted active excercise, (2) 

free active excercise, (3) resisted active excercise, Terapi latihan ini bermanfaat 

dalam mengurangi nyeri, mengurangi oedema pada daerah sekitar fraktur, 

mempertahankan, menambah atau memelihara luas gerak pada bahu kanan, 

meningkatkan kekuatan otot dan menjaga aktifitas fungsional pasien. Sedangkan 

manfaat infra merah untuk mengurangi nyeri pada Fracture Clavicula 1/3 Tengah 

Dextra. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul pada Fracture Clavicula 1/3 Tengah Dextra.  

ditinjau dari segi fisioterapi sangat kompleks. Dengan permasalahan-

permasalahan tersebut rumusan masalah yang dapat dikemukakan penulis adalah 

(1) bagaimana assisted active excercise dapat mengurangi oedema sehingga nyeri 

dapat berkurang? (2) bagaimana free active excercise dan resisted active excercise 
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dapat meningkatkan lingkup gerak sendi siku kanan, meningkatkan kekuatan otot-

otot,serta menjaga aktifitas fungsional pada pasien dengan kasus Fracture 

Clavicula 1/3 Tengah Dextra. (3) bagaimana infra merah dapat mengurangi nyeri 

pada pasien Fracture Clavicula 1/3 Tengah Dextra. 

C. Tujuan penulisan 

Tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah  (1) untuk mengetahui 

manfaat assisted active excercise untuk mengurangi oedem sehingga nyeri dapat 

berkurang, (2) untuk mengetahui manfaat free active excercise dan resisted 

active excercise dalam meningkatkan lingkup gerak sendi siku kanan, 

meningkatkan kekuatan otot-otot serta menjaga aktifitas fungsional pada pasien 

dengan kasus Fracture Clavicula 1/3 Tengah Dextra (3) untuk mengetahui 

manfaat infra merah untuk mengurangi nyeri pada pasien Fracture Clavicula 1/3 

Tengah Dextra. 

D.Manfaat penulisan  

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam memberikan solusi pemecahan 

masalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan fungsional yang lebih 

efektif dan efisien pada kasus fraktur clavicula 1/3 tengah dextra 

2. Bagi responden 

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada responden akan 

manfaat infra merah dan terapi latihan terhadap Fracture Clavicula 1/3 
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Tengah Dextra dengan adanya odema, keterbatasan lingkup gerak sendi 

siku dan nyeri agar tidak lagi mengganggu aktivitas kemampuan fungsional 

sehari-hari. 

3. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat memberitahukan serta memerikan informasi kepada 

masyarakat tentang pengaruh infra merah dan terapi latihan pada nyeri bahu 

atau Fracture Clavicula 1/3 Tengah Dextra dan permasalahannya sertai 

mengetahui program fisioterapi 

4. Bagi Institusi Fisioterapi 

Sebagai bahan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan serta acuan 

adalam pengembangan ilmu fisioterapi yang berkalitan dengan infra merah 

dan terapi latihan terhadap Fracture Clavicula 1/3 Tengah Dextra. 

 
TINJAUAN PUSTAKA  

 
A. Deskripsi kasus 

 
1. Definisi  

Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

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

penyebab fraktur adalah adanya tekanan atau hantaman yang sangat keras dan 

diterima secara langsung oleh tulang. 

2. Anatomi Fungsional 

a. Tulang clavicula 

Tulang ini sepasang berbentuk seperti huruf S dan pada pada 

bagian medial berhubungan dengan sternum dan pada bagian sebelah 
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lateral berhubungan dengan scapula. Tulang ini mempunyai 2 ujung, ujung 

medial disebut extremitas sternalis yang bersendi dengan incissura 

clavicularis menubrium sterni, ujung lateral disebut extremitas acromialis 

yang bersendi dengan facies articularis acromialis. Pada dataran atas 

disebut facies superior, sedangkan bagian dataran bawah disebut facies 

inferior. Tulang ini membulat dan di tepi medialnya punya dataran sendi 

yang disebut facies articularis sternalis, sedang pada ujung lateral 

mempunyai dataran sendi berbentuk bujur telur yang disebut facies 

articularis acromialis. 

3. Etiologi  

Etiologi adalah suatu penyebab penyakit. Etiologi fraktur dapat terjadi 

akibat: 

a. Trauma mendadak yang disebabkan oleh kekerasan langsung atau tidak 

langsung. Kekerasan langsung terjadi bila tenaga traumatik diberikan 

langsung pada tulang, selain tulang, jaringan lunak juga pasti rusak. 

Sedangkan kekerasan tidak langsung dapat berupa pemuntiran, penekukan, 

penekanan atau penarikan, yang bisa menyebabkan tulang mengalami 

fraktur, kerusakan jaringan lunak mungkin tidak ada. 

b. Kelelahan pada tulang akibat aktivitas yang berlebihan. 

c. Keadaan patologis misalkan kelemahan pada tulang akibat adanya tumor, 

kanker, osteoporosis (Appley, 2000). 
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4. Patologi             

Patologi adalah perjalanan klinis suatu penyakit dari awal sampai dengan 

akhir. Apabila tulang mengalami fraktur maka akan timbul kerusakan hebat pada 

struktur jaringan lunak yang mengelilinginya. Untuk pengembalian secara cepat 

maka perlu tindakan operasi (Appley, 2000). Pada tindakan operasi akan 

dilakukan incisi sehingga akan terjadi kerusakan jeringan lunak dibawah kulit 

maupun pembuluh darah, cairan limfe dan exudat  akan menumpuk dan terjadi 

oedem pada jaringan tersebut yang mana akan meningkatkan tekanan intra seluler. 

Nociseptor akan tertekan sehingga akan menimbulkan nyeri (Low, 2000). Adanya 

nyeri pasien enggan bergerak, hal ini mengakibatkan menurunnya lingkup gerak 

sendi dan kekuatan otot, yang pada akhirnya kemampuan aktivitas fungsional juga 

menurun. 

 Waktu penyembuhan tulang pada fraktur sangat bervariasi dari individu 

satu ke individu yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan fraktur 

antara lain usia pasien, jenis fraktur, lokasi fraktur, pasokan darah pada daerah 

fraktur dan kondisi medis yang menyertainya (Garrison, 2001). 

5. Tanda dan gejala  

Tanda dan gejala yang biasa muncul pada fraktur antara lain: 

 a. Adanya nyeri. 

 b. Adanya oedema. 

 c. Keterbatasan LGS. 

 d. Penurunan kekuatan otot. 

 e. Penurunan kemampuan aktivitas fungsional. 
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6. Komplikasi 

a. Mal-union  

 Mal-union adalah suatu proses penyambungan tulang yang terjadi tidak 

pada posisinya Mal-union akan selalu meninggalkan suatu benjolan; pada anak, 

benjolan itu selalu hilang pada waktunya, dan pada orang dewasa biasanya hilang. 

Seseorang yang sangat ingin memperoleh hasil kosmetik yang baik dengan cepat 

dapat menjalani terapi yang lebih drastis: fraktur biasanya direduksi dibawah 

anestesi dan dipertahankan reduksinya dengan gips yang mengelilingi dada 

(cuirass) (Apley, 2000). 

b. Kekakuan 

 Kekakuan bahu sering ditemukan tetapi hanya sementara; ini akibat rasa 

takut untuk menggerakkan suatu fraktur. Jari juga akan kaku dan memerlukan 

waktu berbulan-bulan untuk memperoleh kembali gerakan,kecuali kalau jari itu 

diberi latihan (Apley, 2000). 

c. Non-union 

 Non-union adalah suatu proses dimana penyambungan tulang terganggu. 

Non-union sering terjadi kecuali  kalau ahli bedah cukup tak bijaksana dalam 

melakukan operasi pada fraktur. Ini dapat diterapi dengan fiksasi internal dan 

pencangkokan tulang yang aman (Apley, 2000).  

7. Prognosis 

Prognosis adalah perkiraan atau ramalan suatu penyakit. Prognosis pada 

penderita fraktur clavicula dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: 
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 a. Quo ad vitam adalah mengenai hidup dan matinya penderita. Quo ad 

vitam baik apabila keadaan yang ditimbulkan fraktur dan tindakan setelah operasi 

tidak mengancam jiwa manusia.  

b. Quo ad sanam adalah mengenai penyembuhan. Quo ad sanam baik 

apabila pada proses penyembuhan tidak terjadi komplikasi.  

c. Quo ad fungsionam adalah menyangkut kemampuan fungsional 

penderita. Quo ad fungsionam baik apabila mendapat penanganan fisioterapi 

secara tepat dan benar.  

d.  Quo ad cosmeticam adalah ditinjau dari segi kosmetik, akan baik 

apabila setelah penanganan operasi tidak terjadi deformitas sehingga tidak 

mengganggu penampilan penderita. 

PELAKSANAAN STUDI KASUS 

Pasien yang meliputi; nama: Tn Pitayo Umur: 19 th, jenis kelamin: Laki-

laki, agama: Islam, pekerjaan; Belum bekerja, alamat: Comlong Surakarta jateng, 

dengan diagnosa fracture clavicula 1/3 tenggah dextra terpasang Orif. Pasien 

mengeluh adanya nyeri pada  daerah incisi saat di gerakkan, nyeri meningkat 

ketika lengan kanan digerakan. Dari hasil pemeriksan inspeksi statis dapat 

diketahui Pasien tampak  memakai orif dan tampak  luka belum kering di daerah 

incisi, pasien kelihatan menahan nyeri saat berjalan, tampak bahu tidak simetris 

dan lebih tinggi sebelah kanan/ sisi yang sakit, wajah pasien tampak menahan 

sakit, dinamis diketahui pasien merasa nyeri saat menggerakkan tanggan kanannya 

dan ada nya keterbatasan gerak pada bahu semua gerakan. 
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Dari palpasi diperoleh adanya nyeri tekan pada incisi, suhu lengan atas 

kanan dan kiri normal, ada spasme pada otot disekitar bahu, adanya nyeri tekan 

pada bahu dan lengan kanan atas, adanya oedema didaerah incise. Parameter yang 

digunakan untuk mengukur nyeri adalah Verbal Descriptive Scale (VDS),  

Pemeriksaan LGS dilakukan dengan goniometer. Untuk mendokumentasikan hasil 

pengukuran LGS menggunakan metode Sagital Frontal Tranversal Rotasi (SFTR) 

(Russe and Colby, 1975). Pada pemeriksaan pasien belum mampu bersisir dengan 

tangan kanan, mandi secara mandiri, mengancingkan baju , membawa gelas ke 

mulut. usaha untuk menentukan atau mengetahui kemampuan seseorang dalam 

mengkontraksikan otot/grup ototnya secara sadar/ volunter. Adapun parameter 

yang dipakai adalah dengan menggunakan manual muscle testing (MMT). Dalam 

kasus ini penatalaksanaan yang diberikan yaitu dengan  infra red,  dan terapi 

latihan. 

PEMBAHASAN HASIL 

Sdr. Pitayo , 19 tahun dengan kondisi fracture clavicula 1/3 tengah dextra dengan 

terpasang Open Reduction Internal Fixation setelah dilakukan terapi sebanyak 6 

kali berupa pemberian Infra merah dan terapi latihan dengan teknik free active 

movement, Resisted active movement, mempunyai perkembangan sebagai berikut: 
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1. Pengukuran nyeri  

Tabel 3.6 Hasil pengukuran nyeri dengan VDS 

Nyeri  Nilai  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Diam   3  3 3 3 4 4 4 
gerak  5  5 5 5 6 6 6 
Tekan  5  5 5 5 6 6 6 
 

2. Lingkup gerak sendi bahu 

Tabel 4.1 Hasil pengukuran LGS siku dengan Geneometer 
Gerakan  Nilai  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksi   130  130 134 135 135 137 138 

Ektensi 40  40 42 43 43 44 45 

adbduksi 140  140 143 143 145 145 147 

Eksorotasi 90  90 93 93 94 95 97 

Endorotasi 60  60 63 63 64 65 67   

 

3. Kekuatan otot shuolder 

Tabel 4.2 Hasil Kekuatan Otot MMT 

Golongan otot  nilai  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksor  4  4 4 4 4 4 4 

Ektensor  3  3 3 4 4 4 4 

Abduksi  4  4 4 4 4 4 4 

Adduksi  3  3 3 4 4 4 4 

Eksorotasi  3  3 3 4 4 4 4 

Endortasi  4  4 4 4 4 4 4 
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4. Kemampuan fungsional dengan Disability Index 

Tabel 4.3 Hasil pengukuran Kemampuan Fungsional Dengan Disability 

Index 

Jenis Aktifitas    T1  T3  T6 

 Mencuci rambut   5  4  3 

Menggosok punggung   7  7  6 

Memakai dan melepas kaos  3  3  3 

Memakai kemeja berkancing  0  0  0 

Memakai celana    4  4  4 

Mengambil benda di atas  6  6  5 

Mengangkat benda yang berat 8  7  7 

Mengambil benda disaku belakang 5  5  4 

Jumlah      38  36  32 

Nilai SPADI  Total Nilai/130 x 100 =     % 49,4%  46,8%  41,6% 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Pasien bernama Sdr. P 19 tahun dengan diagnosa fracture clavikula 1/3 

tengah kanan dengan terpasang Open Reduction Internal Fixation. setelah 

dilakukan tindakan terapi berupa (infra merah dan terapi latihan) selama 6 kali 

terapi dan hasil kesimpulan: 1) nyeri pada daerah incisi sedikit berkurang, 2) ada 

peningkatan lingkup gerak sendi bahu kanan, 3) ada peningkatan kekuatan otot 

biseps dan triseps, kanan 4) ada sedikit peningkatan kemampuan fungsional  
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B. Saran 

Setelah melakukan proses fisioterapi yaitu dengan terapi latihan pada 

pasien fraktur clavikula 1/3 tengah dextra dengan terpasang Open Reduction 

Internal Fixation, maka penulis akan memberikan saran kepada : 1) bagi  pasien 

Disarankan untuk melakukan terapi secara rutin, serta melakukan latihan-latihan 

yang telah diajarkan fisioterapis secara rutin di rumah 2) bagi fisioterapis 

Hendaknya benar-benar melakukan tugasnya secara profesional, yaitu melakukan 

pemeriksaan dengan teliti sehingga dapat menegakkan diagnosa, menentukan 

problematik, menentukan tujuan terapi yang tepat, untuk menentukan jenis 

modalitas fisioterapi yang tepat dan efektif buat penderita, 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 umum untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas 

kerja yang mempunyai resiko untuk terjadinya trauma atau cidera. Disamping itu, 

jika telah terjadi cidera yang dicurigai terjadi patah tulang maka tindakan yang 

harus dilakukan adalah segera membawa pasien ke rumah sakit bukan ke alternatif 

misalnya sangkal putung karena dapat terjadi resiko cidera dan komplikasi yang 

lebih. 

 

  



13 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
   
Apley, A. Graham, Louis Solomon; Terjemahan Ortopedi dan Fraktur Sistem 

Apley ; edisi ke-7, Widya Medika, Jakarta, 2000, hal. 287. 

Basmajian, John V; Therapeutic Exercise; 3rd edition; The William and Wilkins 
Baltimore, Ontario, 2000. 

 
Daniel, L and Worthingham, 1995;  Muscle Testing Technique of Manual 

Examination; Sixth edition, Saunders Company, Philadelpia, 2000, hal 4-
6. 

Dorland; Kamus Kedokteran; Edisi ke 29, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2002, 
hal 842. 

 
Garrison, S. J; Dasar-dasar terapi dan Rehabilitasi Fisik; Hipokrates, Jakarta, 

2001, hal 154-158. 
 
Gartland; Fundamentals of Orthopedics; WB Saunders company, Philadelphia, 

2001. 

Hudaya Prasetya; Dokumentasi Persiapan Praktek Profesional Fisioterapi; 
Politeknik Kesehatan Surakarta Jurusan Fisioterapi, Surakarta, 2002. 

Kapandji, I. A; The Physiologi of the Joint; Fifth edition, Churchill Livingstone, 
Melbourne dan New York, 2000, hal 2-14, 64-72. 

 

Kisner, Carolyne and Lyyn, Colby; Therapeutic Exercise Foundation and 
Techniques; 3rd edition, F. A. Davis Company, Philadelphia, 2000. 

Low, John et all; Electrotherapy Explained, 3rd edition, Oxford Aukland Boston 
Johaneburg, Melbourne dan New Delhi, 2000. 

 
Parjoto, Slamet; Terapi Listrik Untuk Modulasi Nyeri, IFI Semarang, Semarang, 

2006, hal. 33-43, 21-23. 
 
RSUD Dr. Soetomo, 2003; Pasien Orthopedi Korban Lalu Lintas; Diakses tanggal 

5 / 3 / 03 , dari http://www. kompas. com / kompas – cetak / 0303 / 05/ 
jayim / 163843.htm. 

 
 
R. Putz and R. Pabst; Atlas Anatomi Manusia Sobota Anatomi, Edisi 2, Buku 

Kedokteran EGC, Jakarta, 2000. 
 



14 

 

Sjamsuhidajat R, Wim de Jong; Buku Ajar Ilmu Bedah; edisi kedua, Penerbit 
Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004. hal. 840. 

 
Sujatno, dkk; Sumber Fisis, Surakarta: Akademi Fisioterapi Depkes Surakarta, 


