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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan konsep yang sangat individual dan 

subyektif, setiap orang memiliki arti sehat masing-masing. Berdasarkan 

arti sehat tersebut, dimensi kesehatan dibedakan menjadi empat, yaitu 

kesehatan fisik, kesehatan sosial, kesehatan mental, dan kesehatan 

spiritual. Keempat dimensi ini harus selalu dalam keadaan yang seimbang 

karena jika salah satu bermasalah maka dapat mempengaruhi 

keseimbangan pada dimensi yang lain (Kneale, 2011).Menjadi sehat 

merupakan cerminan dari setiap individu,dalam kesehatan yang 

berhubungan dengan kasus muskuloskeletal terdapat dua sifat, yaitu kronis 

dan akut dengan kemungkinan memiliki efek adanya rasa nyeri, 

deformitas, kekakuan, dan pembengkakan (Kneale, 2011). 

Fisioterapi adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan kepada 

individu atau kelompok masyarakat  yang mengalami gangguan gerak dan 

fungsi normal tubuh sebagai akibat  pertambahan usia,  sakit atau cidera.   

Gerak dan fungsi tubuh yang normal dan sehat adalah inti dari hidup sehat 

(Nursanto, 2010). Dalam penanganan pada kasus fraktur collum femur 

fisioterapi berperan dalam mengurangi rasa nyeri, menambah lingkup 

gerak sendi (LGS), meningkatkan kekuatan otot dengan menggunakan 

modalitas Infra Red (IR) dan terapi latihan (Singh, 2005).  
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Sinar Infra Red (IR) memiliki pancaran gelombang elektromagnet 

dengan panjang gelombang 7700-4jt A
0
. Klasifikasi panjang gelombang 

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu gelombang panjang dan 

gelombang pendek. Gelombang panjang (non penetrating) memiliki 

panjang gelombang >12000 A
0
 – 150000 A

0
, penetrasinya pada lapisan 

superfisial epidermis sekitar 0,5 mm. Sedangkan  untuk gelombang 

pendek (penetrasi) memiliki panjang gelombang 7700 A
0
 – 12000 A

0
, 

penetrasinya sampai sub cutan. Secara mekanisme kerja Infra Red (IR) 

terbagi menjadi dua jenis yaitu non luminous dan luminous (Kurniawati, 

2012). Efek terapiutik yang dihasilkan dari Infra Red (IR) diantaranya: 

mengurangi rasa sakit, relaksi otot, meningkatkan suplai darah, 

menghilangkan sisa-sisa metabolise (Singh, 2005). 

Terapi latihan merupakan salah satu jenis pelaksanaan fisioterapi 

yang menggunakan latihan-latihan tubuh baik secara aktif maupun secara 

pasif (Kisner dan Colby, 2007). Menurut Apley dan Solomon salah satu 

prinsip penanganan pada kasus post orif yaitu untuk memulihkan fungsi, 

mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS), dan 

memulihkan kekuatan otot. Adapun jenis-jenis terapi latihan yang 

diberikan oleh terapis berupa: latihan kontraksi statik (static contraction), 

latihan gerak pasif (passive excercise), latihan gerak aktif (active exercise), 

latihan jalan dengan pola weight bearingdan strengthening(Kisner dan 

Colby, 2007). 
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Fraktur merupakan suatu kondisi hilangnya kontinuitas dari 

tulang.Secara umum keadaan patah tulang dapat diklasifikasikan menjadi 

3 yaitu fraktur terbuka (Open fracture),fraktur tertutup (Close fracture),  

dan fraktur dengan komlpikasi (Complicated fracture) (Helmi, 

2012).Fraktur collum femur merupakan fraktur yang terjadi disebelah 

proksimal linea intertrochanterika pada daerah intrakapsular sendi 

panggul. Penanganan pada fraktur collum femur dapat dilakukan secara 

konservatif dan operasi sesuai dengan tingkat keparahan fraktur dan 

terutama sikap mental dari kesiapan pasien (Apley dan Solomon, 1995).  

Operasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan alat 

maupun dengan tenaga seorang ahli bedah yang dapat menimbulkan luka 

incisi. Dengan munculnya luka incisi akan terjadi kerusakan pada jaringan 

lunak dibawah kulit maupun pembuluh darah yang akan diikuti keluarnya 

cairan limphe dan darah yang menyebabkan terjadinya radang sehingga 

menimbulkan oedema (bengkak). Bengkan akan menekan nociceptor 

sehingga merangsang timbulnya rasa nyeri. Nyeri akan menyebabkan 

pasien enggan bergerak dan dapat menyebabkan luas gerak sendi (LGS) 

menurun kemudian akan diikuti penurunan kekuatan otot karena otot tidak 

digunakan untuk beraktivitas dalam waktu yang lama dan akhirnya 

menyebabkan penurunan aktifitas fungsional (Dorland, 1994) 

Berdasarkan wacana diatas penulis berniat untuk mengetahui dan 

mendalami manfaat dari sinar infra red dan terapi latihan dalam 

menangani masalah yang timbul pada kasus fraktur collum femur dengan 
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mengangkat karya tulis ilmiah berjudul “PENATALAKSANAAN 

FISIOTERAPI PADA KASUS POST OPERASI 

ARTHROPLASTYFRAKTUR COLLUM  FEMUR DEXTRA DI RSUD 

PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL” 

 

B. Rumusan Masalah 

Pada karya tulis ilmiah ini, rumusan masalah yang diajukan sesuai 

dengan masalah adalah sebagai berikut:  

1. Apakah sinar infra red dan terapi latihan dapat mengurangi rasa nyeri 

gerak dan nyeri tekan pada daerah incisi? 

2. Apakah terapi latihan dapat menambah lingkup gerak sendi (LGS) 

hipdextra? 

3. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot fleksor-

ekstensor-adduktor-abduktor-endorotator-eksorotator?  

4. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan fungsi sendi 

hipdextraseoptimal mungkin? 

 

C. Tujuan  

Tujuan penulis menyusun karya tulis ilmiah adalah 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Diploma 

IIIFisioterapi. 
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b. Untuk mendapatkan gambaran manfaat sinarinfra red dan terapi 

latihan dalam mengurangi nyeri gerak dan nyeri tekan pada daerah 

incisi, menambah lingkup gerak sendi (LGS) hip, meningkatkan 

kekuatan otot fleksor-ekstensor-adduktor-abduktor-endorotator-

eksorotator, dan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan 

fungsi pada sendi hipdextra. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui manfaat sinar infra red (IR) dan terapi latihan   

terhadap penurunan rasa nyerigerak dan nyeri tekan pada daerah incisi, 

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) hip, dan meningkatkan 

kekuatan otot penggerak fleksi-ekstensi-adduksi-abduksi-endorotasi-

eksorotasi. 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di institusi 

pendidikan terutama mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi post operasi arthroplastyfraktur collum femur dextra. 
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2. Bagi institusi Rumah Sakit 

Dapat bertukar informasi dengan pihak rumah sakit tentang 

penatalaksanaan fisioterapi dengan kondisi post operasi 

arthroplastyfraktur collum femur dextra. 

3. Bagi Penulis 

Dapat memperdalam pengetahuan tentang penatalaksanaan 

fisioterapi pada kasus post operasi arthroplastyfraktur collum femur 

dextra. 

4. Bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Dapat digunakan sebagai acuan atau tolak ukur keberhasilan 

yang telah dicapai oleh para ilmuan untuk dapat lebih maju terutama 

dalam teknologi kedokteran dari disiplin ilmu lainnya. 

5. Bagi Masyarakat Umum 

a. Dapat memberikan informasi tentang latihan yang tepat kepada 

pasien dengan kondisi post operasi arthroplastyfraktur collum 

femur dextra. 

b. Dapat memperluas informasi tentang latihan yang tepat bagi orang-

orang yang potensial mengalami fraktur collum femur dextra 

maupun kepada masya rakat luas. 

 


