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ABSTRACT 

 

Background : Fractures of the femur 1/3 left distal is interruption of continuity 

femoral shaft in 1/3 left distal of femur caused by trauma or pathological states. 

Fractures of the femur can be given some treatment, that is in operative with fixing 

plate and screw. Treatment of physiotherapy in condition post ORIF fractures of 

the femur 1/3 left distal is to maintenance and rehabilitation motion of the body 

throughout life make use of handling manually or with equipment for example 

infra red. 

Purpose : To find out treatment of physiotherapy in reducing pain, lower edema, 

increase range of motion and increase muscle strength in condition post ORIF 

fractures of the femur 1/3 left distal by using Infra Red (IR) and exercise therapy 

(ET). 

Result : After treatment for six times therapeutic obtained the following result, for 

tenderness T1 : 4 while of T6 : 1, for the pain motion T1 : 8 while for T6 : 5, for 

lowering edema T1 : 45 cm while for T6 ; 41 cm, for increase range of motion, 

active motion for T1 : S : 10
0
 – 0

0
 – 35

0
 while for T6 : S : 10

0
 – 0

0
 – 90

0
, for 

increase muscle strength of the flexor muscles left knee for T1 : 3 while for T6 : 

3+. 

Conclusion : Infra Red (IR) can reducing pain and edema in left knee in condition 

post ORIF fractures of the femur 1/3 left distal. Exercise therapy (ET) can increase 

range of motion and increase muscle strength in condition post ORIF fractures of 

the femur 1/3 left distal. 

Key : Fractures of the femur 1/3 left distal, Infra Red (IR) and Exercise therapy 

(ET)  

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa 

perubahan ke arah perkembangan di bidang industri yang lebih maju. Hal 

ini ditandai dengan munculnya industri-industri baru yang didukung 

dengan teknologi yang serba canggih. Hasil dari adanya perkembangan 

dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah 

terjadi peningkatan jumlah alat transportasi.  

Trauma yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas memiliki banyak 

bentuk, tergantung dari organ apa yang dikenai. Trauma semacam ini, 

secara lazim, disebut sebagai trauma benda tumpul. Ada tiga trauma yang 

paling sering terjadi dalam peristiwa ini, yaitu trauma kepala, fraktur 

(patah tulang) dan trauma dada (Amrizal,2007).  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah IR dapat menurunkan nyeri dan oedem pada daerah sekitar 

incisi karena pemasangan plate and screw? 



 
 

2. Apakah terapi latihan dapat mengembalikan keterbatasan gerak dan 

meningkatkan kekuatan otot anggota gerak bawah bagian sinistra 

setelah pemasangan plate and screw pada pasien? 

3. Apakah setelah mendapatkan program fisioterapi berupa IR dan terapi 

latihan dapat meningkatkan kemampuan fungsional pasien? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui manfaat IR dalam menurunkan nyeri dan oedem 

pada daerah sekitar incisi karena pemasangan plate and screw. 

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengembalikan 

keterbatasan gerak dan meningkatkan kekuatan otot anggota gerak 

bawah bagian sinistra setelah pemasangan plate and screw pada 

pasien. 

3. Untuk mengetahui manfaat program fisioterapi berupa IR dan terapi 

latihan dalam meningkatkan kemampuan fungsional pasien. 

 



 
 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diskripsi Kasus 

1. Anatomi Fungsional 

a. OS Femur 

Tulang femur merupakan tulang panjang yang bersendi keatas 

dengan acetabulum dan ke bawah dengan tulang tibia. Tulang femur 

terdiri dari epiphysis proximal, diaphysis, dan epiphysis distalis. 

Epiphysis merupakan sepasang bulatan yang disebut condilus 

lateralis dan medialis. Di bagian proximal tonjolan tersebut terdapat 

bulatan kecil yang disebut epycondilus lateralis dan medialis. 

Di lihat dari depan, terdapat dataran sendi–sendi yang melebar 

ke lateral yang disebut facies patellaris yang nantinya bersendi 

dengan tulang patella. Dan di lihat dari belakang, diantara condylus 

femoralis lateralis dan condylus lateralis medialis terdapat cekungan 

disebut fossa intercondyloidea yang bagian proximalnya terdapat 

garis yang disebut linea intercondyloidea. 

b. Sistem Otot 

Otot yang akan dibahas hanya berhubungan dengan kondisi 

pasien post open reduction internal fixation (ORIF) fraktur femur 1/3 

distal sinistra dengan pemasangan plate and screw adalah otot yang 



 
 

berfungsi ke segala arah seperti regio hip untuk gerakan fleksi-

ekstensi, abduksi-adduksi dan eksternal rotasi-internal rotasi. Dan 

regio knee untuk gerakan fleksi-ekstensi. 

c. Sistem Sendi 

Sendi adalah suatu hubungan antara dua tulang atau lebih yang 

terbentuk secara fisiologis (Pearce, 2009), dalam kondisi pasien post 

ORIF fraktur femur 1/3 distal sinistra dengan pemasangan plate and 

screw sendi yang terlibat meliputi sistem sendi lutut. 

2. Biomekanik 

Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari mekanisme atau 

gaya yang bekerja pada otot, tulang dan sendi. Pada tubuh manusia 

terdapat 3 bidang gerak yaitu : 

1) Bidang sagital, adalah bidang ventral yang membagi tubuh 

menjadi dua bagian kanan dan kiri. 

2) Bidang frontal, adalah bidang yang membagi tubuh menjadi depan 

dan belakang. 

3) Bidang horizontal atau bidang transversal, adalah bidang yang 

membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. 

(Kapandji,1990). 

 

 



 
 

3. Fraktur 1/3 Distal Radius 

a.  Definisi  

Fraktur adalah patahan kontinuitas struktur tulang. Patahan 

tadi mungkin tak lebih dari suatu retakan, suatu pengisutan atau 

perimpilan korteks, biasanya patahan itu lengkap dengan fragmen 

tulang bergeser. Kalau kulit diatasnya masih utuh, keadaan ini 

disebut fraktur tertutup atau sederhana, kalau kulit atau salah satu 

dari rongga tubuh tertembus, keadaan ini disebut fraktur terbuka atau 

compound, yang cenderung mengalami kontaminasi dan infeksi 

(Appley, 1995). 

b. Etiologi  

1) Kekerasan langsung 

Kekerasan langsung menyebabkan patah tulang pada titik 

terjadinya kekerasan. Fraktur demikian demikian sering bersifat 

fraktur terbuka dengan garis patah melintang atau miring (Appley, 

1995). 

a) Kekerasan tidak langsung 

Kekerasan tidak langsung menyebabkan patah tulang 

ditempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan. Yang patah 

biasanya adalah bagian yang paling lemah dalam jalur hantaran 

vektor kekerasan (Appley, 1995). 

b) Kekerasan akibat tarikan otot 



 
 

Patah tulang akibat tarikan otot sangat jarang terjadi. 

Kekuatan dapat berupa pemuntiran, penekukan, penekukan dan 

penekanan, kombinasi dari ketiganya, dan penarikan (Appley, 1995). 

c) Fraktur patologik 

Fraktur yang terjadi pada tulang disebabkan oleh melelehnya 

struktur tulang akibat proses patologik. Proses patologik dapat 

disebabkan oleh kurangnya zat-zat nutrisi seperti vitamin D, 

kaslsium, fosfor, ferum. Factor lain yang menyebabkan proses 

patologik adalah akibat dari proses penyembuhan yang lambat pada 

penyembuhan fraktur atau dapat terjadi akibat keganasan (Appley, 

1995). 

4. Patofisiologi 

Mekanisme terjadinya fraktur dapat terjadi akibat: 

a. Peristiwa trauma tunggal.  

b. Tekanan yang berulang tulang. 

c. Kelemahan abnormal pada tulang. 

Dalam kondisi post ORIF fraktur femur 1/3 distal sinistra 

kemungkinan mekanisme terjadinya fraktur ada dua cara, yaitu 

karena trauma maupun kecelakaan langsung yang mengenai tungkai 

atas pada batang femur, sehingga mengakibatkan perubahan posisi 

pada fragmen tulang. 



 
 

Tulang bersifat terlalu rapuh, namun cukup mempunyai 

kekuatan dan daya tahan pegas untuk menahan tekanan, tapi apabila 

tekanan ekternal yang dating lebih besar dari yang dapat diserap 

tulang, maka terjadilah trauma pada tulang yang mengakibatkan 

rusaknya atau terputusnya kontinuitas tulang. Setelah terjadi fraktur, 

periosteum dan pembuluh darah serta saraf dalam korteks, bone 

marrow, dan jaringan lunak yang membungkus tulang rusak. Fraktur 

adalah suatu permasalahan yang kompleks karena pada fraktur 

tersebut tidak dilukai luka terbuka, sehingga dalam mereposisi 

fraktur tersebut perlu pertimbangan dengan fiksasi yang baik agar 

tidak timbul komplikasi selama reposisi. Penggunaan fiksasi yang 

tepat yaitu dengan internal fiksasi jenis plate and screw. Dilakukan 

operasi terhadap tulang ini bertujuan mengembalikan posisi tulang 

yang patah ke normal atau posisi tulang sudah dalam keadaan sejajar 

sehingga akan terjadi proses penyambungan tulang. (Appley, 1995). 

 

5. Perbaikan fraktur   

a. Hematoma 

Tulang patah mengenai pembuluh darah, terbentuk hematoma di 

sekitar pepatahan, hematoma dibentuk jaringan lunak di sekitarnya, 

permukaan tulang yang patah tidak mendapatkan supplay,berlangsung 

selama 24 jam setelah terjadi patahan. 

 



 
 

b. Proliferasi 

Sel-sel periosteum dan endosteum paling menonjol pada tahap 

proliferasi,proliferasi dari sel-sel dalam periosteum yang menutupi 

fraktur, sel-sel ini merupakan tumbuhnya osteoblast, berlangsung 

selama 3-4 hari. 

c. Kalsifikasi 

Jaringan seluler yang keluar dari masing-masing fragmen yang sudah 

matang, condoblast membentuk callus yang belum masak dan 

membentuk tonjolan, adanya rigiditas pada fraktur. Berlangsung 

selama 6 - 12 minggu. 

d. Konsolidasi 

Callus yang belum masak akan membentuk callus, berlangsung 

bertahap dan berubah-ubah, adanya aktivitas osteoblast menjadi tulang 

lebih kuat dan masa strukturnya berlapis-lapis, berlangsung setelah 12 

- 14 minggu. 

e. Remodeling 

Tulang menyambung atau membentuk baik dari luar maupun dari 

dalam canalis medularis, osteoblast mengabsorbsi pembentukan 

tulang, berlangsung selama 24 minggu sampai 1 tahun. 

 



 
 

PROSES FISIOTERAPI 

 

A. Diagnosa Fisioterapi 

1. Impaiment  

a) Terdapat rasa nyeri tekan dan nyeri gerak pada knee sinistra saat 

dilakukan fleksi knee. 

b)  Terdapat oedem pada 1/3 distal femur sinistra. 

c)  Terdapat keterbatasan LGS pada gerakan fleksi knee sinistra. 

d) Terdapat penurunan kekuatan otot fleksor knee sinistra. 

2. Functional limitation  

Adanya nyeri, oedem, keterbatasan LGS dan penurunan kekuatan 

otot fleksor dan ekstensi knee, sehingga mengakibatkan pasien mengalami 

penurunan kemampuan fungsionalnya seperti jongkok, mandi, dan 

toileting. 

3. Disability 

 Adanya rasa nyeri knee sinistra saat digerakkan fleksi sehingga 

mengganggu pasien dalam melakukan aktifitas sosial di lingkungan sekitar 

tempat tinggal pasien, seperti gotong royong dan aktifitas sosial lainnya. 

 

 



 
 

B. Penatalaksanaan fisioterapi  

1. Infra Red (IR) 

a) Tindakan 

(1) Posisikan Infra Red tegak lurus dengan area diterapi. 

(2) Nyalakan Infra Red.  

(3) Dosis : 

Type  : Infra Red non luminous 150 watt. 

Time  : 10 menit. 

Intensitas : Sampai pasien merasa hangat. 

Frekuensi : 3x seminggu. 

(4) Periksa kondisi pasien setiap 5 menit, apakah ada keringat atau 

merah, jika ada dikeringkan dengan handuk kering, menanyakan 

pada pasiern apakah ada keluhan (terlalu panas, pusing, mual). 

 

2. Terapi latihan 

a.  Rellxed Passive Exercise 

Posisi pasien relax, terapis berada sejajar pada knee yang 

dilatih. Satu tangan terapis memfiksasi pada pergelangan kaki, 

tangan yang lain memegang lutut. Lalu gerakkan lutut pasien 

secara perlahan-lahan ke arah fleksi knee sinistra sampai batas 

maksimal pasien merasakan nyeri kemudian ekstensikan atau 

luruskan kembali. Gerakan ini dilakukan 5 - 10 kali hitungan dan 

dilakukan 4 kali pengulangan. 



 
 

b. Free Active Exercise 

Posisi awal pasien tidur terlentang sementara terapis di 

samping bed. Gerakan dilakukan secara aktif oleh pasien, 

Fisioterapis memerintahkan kepada pasien untuk menggerakkan 

kakinya ke arah fleksi dan ekstensi knee sinistra secara bebas 

melakukan gerakan sendiri tanpa bantuan. Gerakan ini dilakukan 

5-10 kali hitungan dan dilakukan 4 kali pengulangan. 

c.  Assisted Active Exercise 

Posisi awal pasien tidur terlentang gerakan dilakukan oleh 

pasien secara aktif fleksi dan ekstensi knee sinistra sementara 

Fisioterapis memfasilitasi gerakan yang dilakukan oleh pasien. 

Gerakan dilakukan pasien secara bebas dan dilakukan 5 - 10 kali 

hitungan dan dilakukan 4 kali pengulangan. 

d. Resisted Active Exercise 

Posisi awal pasien tidur terlentang gerakan fleksi dan 

ekstensi knee sinistra dilakukan oleh pasien secara aktif sementara 

Fisioterapis memberikan tahanan minimal saat gerakan dilukukan 

oleh pasien. Gerakan ini dilakukan 5 - 10 kali hitungan dan 

dilakukan 4 kali 

 

 



 
 

e. Hold Relax 

Posisi awal pasien tidur terlentang dengan kaki lurus, 

pasien pasien diminta melakukan gerakan fleksi knee sinistra 

sementara Fisioterapis menahannya ke arah ekstensi, tahan lalu 

rileks. Saat rileks Fisioterapis menggerakkan sendi kearah gerakan 

yang diinginkan sampai semaksimal mungkin. Instruksi 

Fisioterapis yaitu tarik kuat, rileks, diulangi sampai batas toleransi 

pasien. Gerakan ini dilakukan 2 x 8 hitungan tiap gerakan. 

f. Sitting balance exercise dan Sitting exercise 

Pasien diminta untuk bangun dari posisi tidur dengan cara 

miring sisi sinistra terlebih dahulu, menurunkan tungkai yang sakit 

dan bangun secara perlahan dengan tumpuan tangan sisi 

berlawanan dari tungkai yang sakit. Sementara pasien melakukan 

gerakan tersebut fisioterapis memfasilitasi pasien agar tetap 

seimbang pada posisi duduknya. Ganjal tungkai yang sakit dengan 

kursi agar tungkai tetap pada posisi lurus dan posisikan tungkai 

yang sehat menggantung pada sisi bed. Minta pasien tetap menjaga 

keseimbangan duduknya dan tanyakan apakah ada keluhan pusing 

atau lelah. 

g. Standing balance exercise dan Standing exercise 

Sebelum pasien diberikan latihan berjalan diawali dengan 

latihan keseimbangan berdiri yaitu dengan menumpu berat badan 



 
 

pasien ke kaki yang sehat, tangan pasien berpegang pada crutch 

agar tidak terjatuh. 

h. Walking exercise dengan NWB (Non Weight Bearing) 

Fase berjalan yang digunakan ialah fase berjalan Non 

Weight Bearing karena keadaan pasien belum cukup 

memungkinkan untuk diberikan sebagian pembebanan dari berat 

badan pasien pada tungkai yang sakit. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil   

Seorang pasien perempuan bernama Ny. Jumirah umur 64 tahun, 

beralamat di Bantul Karang RT 04 RW 17 Ringinharjo Bantul, dengan 

diagnosa medis post ORIF fraktur femur 1/3 distsal sinistra yang 

mempunyai problematik adanya nyeri pada knee joint sinistra pada saat 

digerakan fleksi, oedem pada 1/3 distal femur sinistra, penurunan LGS 

pada knee joint sinistra, dan penurunan kekuatan otot penggerak fleksi dan 

ekstensi knee joint sinistra. Telah mendapatkan penanganan fisioterapi 

dengan modalitas Infra Red (IR) dan Terapi Latihan (TL). Telah 

memberikan pengaruh pada penurunan nyeri pada knee joint sinistra, 

penurunan oedem pada 1/3 distal femur sinistra, peningkatan LGS pada 

knee joint sinistra dan peningkatan otot penggerak fleksi dan ekstensi knee 

joint sinistra. 

 

B. Pembahasan 

1. Terdapat penurunan nyeri tekan dan nyeri gerak. 

2. Terdapat penurunan oedem. 

3. Terdapat peningkatan LGS knee sinistra. 

4. Terdapat peningkatan kekuatan otot fkeksor dan ekstensor knee sinistra 

 

 



 
 

 



 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penanganan fisioterapi selama 6 kali terapi di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul dapat diambil kesimpulan bahwa pasien 

yang bernama Ny. Jumirah, 64 thn, alamat Bantul Karang RT 04 RW 17 

Ringinharjo Bantul, dengan diagnosa medis post ORIF fraktur femur 1/3 

distsal sinistra diperoleh hasil melalui evaluasi berupa adanya penurunan 

intensitas nyeri dari T0 – T 6 pada nyeri tekan dan nyeri gerak, adanya 

penurunan oedem pada 1/3 distal femur sinistra dari T0 – T6, adanya 

peningkatan LGS dari T0 – T6 gerakan fleksi – ekstensi knee joint sinistra 

secara aktif, adanya peningkatan kekuatan otot dari T0 – T6 pada otot 

fleksor knee sinistra dan juga adanya peningkatan kemampuan fungsional 

berjalan dengan bantuan kruk menggunakan metode Non Weight Bearing 

(NWB) 

B. Saran 

Sebagai penutup pada akhir Karya Tulis Ilmiah ini, penulis ingin 

memberikan saran - saran kepada beberapa pihak, dimana penulis berharap 

saran-saran ini dapat bermanfaat dalam menangani kondisi post ORIF 

fraktur femur 1/3 distsal sinistra. 

Kepada pasien diberi pengertian agar tetap rutin latihan di rumah 

seperti yang di ajarkan fisioterapi di rumah sakit. Pasien diberi pengertian 

untuk kontrol ke rumah sakit setiap bulannya. Pasien sebaiknya mengikuti 

program fisioterapi di poliklinik fisioterapi selanjutnya . 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Amrizal. 2007. Trauma Pada Kecelakaan Lalu Lintas. Last modified on September 5, 

2007 at 10.54 pm. 

 

Apley, A , Graham, Solomon Luis, 1995.Ortopedi dan Fraktur Sistem Apley. 

Ahli Bahasa Edi Nugroho, Edisi ke-7 Jakarta : EGC. 

 

Kapandji LA, 1995 ; The pgysiology of the Joint ; Vol Two Lower Limb Fifth 

Edition, churchil Livingstone, Edinburg, London, Melbourne, and New 

York. 

 

Pearce, C, Evelyn, 2009. Anatomi dan fisiologi untuk paramedis, Jakarta : 

Gramedia. 

 

 


