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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fraktur adalah suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang (Solomon, 

2010). Umumnya fraktur disebabkan oleh trauma atau aktivitas fisik dimana 

terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang. Fraktur lebih sering terjadi 

pada laki-laki daripada perempuan dengan umur dibawah 45 tahun dan sering 

berhubungan dengan olahraga, pekerjaan atau luka yang disebabkan oleh 

kecelakaan kendaraan bermotor. 

Fraktur tibia dan fibula adalah fraktur tulang panjang yang paling sering 

terjadi lebih dari 500.000 kasus setiap tahun (Connor, 2005). Dalam periode 5 

tahun terakhir (1997-2001). Tercatat 244 kasus fraktur shaft tibia. Sebanyak 

24 (9,8%) berkaitan dan terjadi pada pemain sepak bola. Dari jumlah tersebut, 

3 diantaranya merupakan pemain sepak bola profesional dan sisanya 

merupakan pemain amatir denga usia rata-rata 23 tahun. Hampir semua 

cedera fraktur (95,8%) terjadi akibat adanya kontak langsung (Journal Of 

Orthopaedic Surgery and Reseach, 2007). 

Prinsip penanganan pada kondisi fraktur ada tiga, yaitu reduksi, 

immobilisasi, dan rehabilitasi. Reduksi secara konservatif adalah penanganan 

fraktur tanpa adanya suatu tindakan operasi. Sedangkan reduksi secara 

operatif adalah penanganan fraktur dengan membuka bagian yang mengalami 

fraktur dan memasang suatu fiksasi. 
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Pada kondisi post operasi fraktur 1/3 medial tibia dextra dengan 

pemasangan plate and screw akan muncul problematika seperti “impairment” 

berupa 1) oedema di sebelah proksimal dari incisi pada tungkai bawah kanan, 

2) nyeri gerak dan tekan di sekitar oedema pada tungkai bawah kanan, 3) 

keterbatasan Lingkup Gerak Sendi (LGS) ankle joint dextra, 4) penurunan 

kekuatan otot penggerak ankle joint dextra, dan 5) atrophy pada otot-otot 

tungkai bawah kanan. “Functional limitation” berupa keterbatasan dalam 

melakukan aktivitas fungsional sehari-hari seperti berjalan, melakukan 

pekerjaan rumah, naik turun tangga, jongkok, dan melompat.”Disability” 

ketidakmampuan pasien untuk melakukan hobi, pekerjaan dan kegiatan 

sosial. 

Modalitas yang digunakan fisioterapi sebagai upaya pemulihan dan 

pengembalian kemampuan fungsional pada pasien fraktur adalah terapi 

latihan. Terapi latihan adalah suatu modalitas fisioterapi yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan latihan gerak aktif dan pasif (Kisner, 2007). 

Macam dari terapi latihan diantaranya 1) static contraction, 2) passive 

exercise, 3) hold relax, dan 4) active exercise. Terapi latihan ini berfunsi 

untuk 1) mengurangi oedema di sebelah proksimal dari incisi pada tungkai 

bawah kanan, 2) mengurangi nyeri gerak dan tekan di sekitar oedema pada 

tungkai bawah kanan, 3) meningkatkan LGS ankle joint dextra, 4) 

meningkatkan kekuatan otot penggerak ankle joint dextra, dan 5) mengurangi 

atrophy pada otot-otot tungkai bawah kanan. 
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B. Rumusan Masalah 

Karena munculnya masalah-masalah setelah dilakukan ORIF dengan 

pemasangan plate and screw pada fraktur 1/3 medial tibia dextra, maka 

rumusan masalah yang dapat dituliskan oleh penulis adalah  

1) Apakah terapi latihan dapat mengurangi oedema di sebelah 

proksimal dari incisi pada tungkai bawah kanan? 

2) Apakah terapi latihan dapat mengurangi nyeri gerak dan tekan di 

sekitar oedema  pada tungkai bawah kanan? 

3) Apakah terapi latihan dapat meningkatkan Lingkup Gerak Sendi 

(LGS) ankle joint dextra? 

4) Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot penggerak 

ankle joint dextra? 

5) Apakah terapi latihan dapat mengurangi atrophy pada otot-otot 

tungkai bawah kanan? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengurangi oedema di 

sebelah proksimal dari incisi pada tungkai bawah kanan. 

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengurangi nyeri gerak 

dan tekan di sekitar daerah oedema pada tungkai bawah kanan. 

3. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan LGS 

ankle joint dextra. 
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4. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan kekuatan 

otot penggerak ankle joint dextra. 

5. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengurangi atrophy 

pada otot-otot tungkai bawah kanan. 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa 

a. Melatih mahasiswa untuk menyusun hasil pemikiran dan penelitian 

yang telah dilakukan tentang pelaksanaan terapi latihan pada kasus 

post ORIF fraktur 1/3 medial tibia dextra dengan pemasangan plate 

and screw. 

b. Mempeluas dan memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang 

pelaksanaan terapi latihan pada kasus post ORIF fraktur 1/3 medial 

tibia dextra dengan pemasangan plate and screw. 

2. Bagi masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan terapi 

latihan pada kasus post ORIF fraktur 1/3 medial tibia dextra dengan 

pemasangan plate and screw. 


