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MANAGEMENT IN THE CASE OF FRACTURE THIRD PROXIMAL
PHYSIOTHERAPY DEXTRAMODALTIES INFRA RED, AND
EXERCISE THERAPY IN HOSPITALS AL DR.RAMELAN SURABAYA
(Alfianti Nurul Fadlilah, 2014, 14 page)
Abstract
Background: Fracture is a disturbance of the integrity of the bone, including
injury to the bone marrow, periosteum, and the tissue around it.
Objective: To determine the implementation of physiotherapy in reducing
oedema, pain,increase muscle strength, increase range of motion, and improves
functional activity in the case of fracture of the tibia third proximal using
modalities, infra-red (IR), exercise therapy .
Methods: The intervention consisted of a given infra red (IR) for 15 minutes, and
exercise therapy for functional movements performed leg movement 8x each
repetition. Evaluation included pain, range of motion, anthropometry, and muscle
strength values.
Results: After therapy for 6 times the results obtained following assessment
tenderness T1: 5 to T6: 4, T1 motion pain: 7 to T6: 6, an increase in range of
motion S: T1: 0-0-100 to S: T6 : 0-0-110, R: T1: 10-0-15 to R: T6: 15-0-15,
anthropometric lower extremity of the tibia tubercle 0 cm: T1: 41 cm to T6: 39
cm, 10 cm: T1 : 43 cm to T6: 42 cm, 20 cm: T1: 30 cm to T6: 20 cm, 30 cm: T1:
27 cm to T6: 27 cm, 0 cm from the lateral malleolus: T1: 30.5 cm to T6: 30 cm, 5
cm: T1: 27.5 cm to T6: 27 cm, 10 cm: T1: 27 cm into: T6: 26 cm, 15 cm: T1: 27
cm to T6: 26 cm, an increase in knee flexor muscle strength T1: 3 + to T6: 4 -,
knee extensor T1: 3 + to T6: 4, dorsal flexor T1: 3 + to T6: 4, plantar flexor T1: 3
+ to T6: 4, T1 inversion: 3 to T6: 3 +, eversion T1: 3 to T6: 3 +.
Conclusion:Infra Red (IR) can reduce pain and edema in cases of fracture of the
tibia third proximal and Exercise Therapy (TL) can improve muscle strength,
maintain range of motion, and improves functional activity in the case of fracture
of the tibia third proximal.
Keywords: Fractures tibia 1/3 proximal, Infra Red (IR), Exercise Therapy (TL).

A. PENDAHULUAN
Fraktur didefinisikan sebagai adanya gangguan integritas dari tulang,
termasuk cereda pada sumsum tulang, periosteum, dan jaringan yang ada
disekitarnya (Putu, 2012).
Dalam latar belakang yang dikemukakan penulis diatas dapat
dirumuskan masalahnya yaitu: Apakah ada manfaat penatalaksanaan
fisioterapi pada kasus fraktur tibia 1/3 proximal terhadap penurunan nyeri,
keterbatasan lingkup gerak sendi

dan meningkanya kemampuan

fungsional?
Untuk mengetahui apakah manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada
kasus fraktur tibia 1/3 proximal terhadap penurunan nyeri, lingkup gerak
sendi dan meningkatnya kemampuan fungsional.
B. Deskripsi Kasus
1. Deskripsi Kasus
a. Definisi
Fraktur adalah hilangnya kontinuitas tulang atau patah tulang
akibat trauma atau tenaga fisik (Helmi, 2012). Fraktur tibia adalah
fraktur yang terjadi akibat trauma langsung dari arah samping lutut
dengan kaki yang masih terfiksasi ketanah (Mansjoer, 2005).
b. Anatomi
Anatomi mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagianbagiannya satu sama lain. Tulang yang menyusun tulang tibiayaitu

Tulang patella, Tulang tibia, Tulang fibula, Tulang talus, Tulang
calcaneus( pearce, 2002).
a. Tulang patella merupakan tulang sesamoid terbesar dalam tubuh
manusia tulang tibia berbentuk gepeng dan segitiga.
b. Tulang tibia dibedakan menjadi tiga bagian yaitu, bagian ujung
proximal, corpus dan ujung distal.
c. Tulang fibula dibagi menjadi tiga bagian yaitu ujung proximal,
corpus, dan ujung distal.
d. Tulang talus dibagi menjadi tiga yaitu caput tali, collum tali,
corpus tali, pada bagian caput tali terdapat facies articularis
navicularis yang bersendi dengan naviculare pedis.
e. Tulang calcaneus dibagi menjadi dua yaitu facies articularis
talares anterior et media dan facies talares posterior.
c. Etiologi
Menurut long (1996) dan reeves (2001), faktor-faktor yang
dapat menyebabkan fraktur tibia 1/3 proximal adalah benturan dan
cidera (jatuh pada kecelakaan). Fraktur disebabkan oleh trauma
dimana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang. Fraktur
sering berhubungan dengan olahraga, pekerjaan atau luka yang
disebabkan kecelakaan kendaraan motor.
d. Patologi

Pada tindakan operasi ORIF fraktur tibia 1/3 proximal akan
terjadi gangguan berupa: (1) Nyeri paska operasi merupakan

sebuahtanda peringatan terhadap organisma untuk berhenti atau
menghindar dari aktifitas yang merusak dan membiarkan proses
regenerasi berlangsung (Garrison, 1995), (2) Oedem adalah hasil
dari peningkatan cairan di jaringan, dan cairan itu sendiri di sebut
dengan exudate (Low et all, 2000), (3) Penyebab utama dari
keterbatasan gerak adalah oedem dan nyeri.
2. Problematik Fisioterapi
a. Nyeri
Nyeri adalah suatu rasa yang tidak nyaman yang
berhubungan dengan kerusakan dari stimulus saraf-saraf
sensorisdan. Nyeri dibagi menjadi beberapa macam seperti
nyeri akut yaitu nyeri yang baru terjadi dan masih terdapat
inflamasi, nyeri kronis yaitu nyeri yang bertahan selama
minimal enam bulan dan sudah tidak menyisakan tanda-tanda
inflamasi ( Rospond, 2008)
b. Keterbatasan lingkup gerak sendi
Adanya nyeri pada bahu menyebabkan keterbatasan gerak
sendi untuk gerakan ke segala arah .Evaluasi untuk
mengetahui

adanya

keterbatasan

gerak

sendi

dapat

menggunakan goneometri untuk menggukurnya.
c. Adanya oedema
Adanya oedem karena ada trauma yang mengakibatkan
terjadinya

proses

peradangan

selanjutnya

akan

terjadi

peningkatan permiabilitas yang mengakibatkan plasma protein
keluar dari pembuluh darah dan menempati ruangan
interstitial. Adanya penumpukan di jaringan mengakibatkan
oedem.
d. Adanya penurunan kekuatan otot
Adanya penurunan kekuatan otot dapat terjadi karena nyeri
sehingga

menyebabkan

immobilisasi

pada

otot

yang

menyebabkan otot menjadi disuse dan lemah.
3. Teknologi terpilih
a. Infra Red
Infra Red adalah gelombang elektromagnetik dengan
panjang gelombang sekitar 7700-4 juta, Infra Reddibedakan
menjadi gelombang panjang dan gelombang pendek, gelombang
pendek dibagi menjadi 2 yaitu luminous dan non luminous (
Singh,2005).
b. Terapi Latihan
Terapi latihan yang diberikan kepada pasien adalah static
contractoin, relaxxed passive exercise, free active exercise,
resisted active exercise, hold relax, dan latihan jalan. Tujuan
dari terapi latihan tersebut adalah pencegahan disfungsi dengan
pengembangan, peningkatan, perbaikan, atau pemeliharaan dari
kekuatan dan daya tahan otot. Kemampuan kardiovaskuler,
mobilitas dan flexibilitas jaringan lunak, stabilitas, rileksasi,

koordinasi, keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kisner,
1996).
C. PELAKSANAAN STUDI KASUS
1. Anamnesis
Hasil anamnesis ini diperoleh, Pasien dengan nama Tn. Marto
Suroto, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki Agama islam. Pekerjaan
sebagai purnawirawan, alamatJl.ikan mungsing 12 no.04, Surabaya.
1. Keluhan utama Keluhan utama yang dirasakan pasien ini adalah

nyeri pada sekitar luka, pasien mengeluh adanya bengkak pada
pergelangan kaki.
2. Riwayat penyakit sekarang
Pasien pernah mengalami kecelakaan sepeda motor pada bulan
September 2013 saat hendak berangkat untuk melaksanakan sholat
jum’at di kalimantan, lalu pasien dibawa kesalah satu rumah sakit di
kalimantan lalu dirontgen didapat patah tulang pada tungkai bawah
dan dilakukan pemasangan gips, setelah itu tanggal 23 desember
2013 pasien ke Surabaya dan melakukan operasi di RSAL Dr.
Ramelan Surabaya, dilakukan operasi pemasangan ORIF dengan plat
and screw. Pada saat ini pasien mengeluh nyeri pada saat
pergelangan kaki kanan digerakkan, bengkak ditungkai dan
pergelangan kaki kanan serta keterbatasan gerak tungkai bawah dan
pergelangan kaki kanan. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2014

pasien dirujuk ke poliklinik Rehabilitasi Medis untuk mendapat
layanan Fisioterapi.
2. Pemeriksaan fisioterapi
1. Pemeriksaan spesifik
Pemeriksaan vital sign yang dapat diperoleh dari pemeriksaan
pada tanggal : (1) tekanan darah : 120/90 mmHg, (2) denyut nadi :
74 kali/menit, (3) pernafasan : 24 kali/menit, (4) temperatur : 37 C,
(5) tinggi badan : 169 cm, (6) berat badan : 70 kg.
2. Inspeksi
Inspeksi statis :adanya bengkak pada pergelangan kaki serta
kaki kanan, tampak deformitas pada tungkai bawah, adanya
perubahan warna biru (tropic change), pasien tidak tampak
menahan nyeri. Sedangkan dari hasil pengamatan atau inspeksi
secara dinamis diperoleh data: pasien menggunakan alat bantu
kruk, pasien mengalami kesulitan mengerakan pergelangan kaki,
pasien merasa nyeri saat berjalan.
3. Palpasi
Nyeri tekan pada daerah incisi dan tuberositas tibia, spasme
pada tungkai bawah, terdapat pitting oedem pada tungkai bawah
kanan, teraba adanya perbedaan suhu kanan dan kiri (kanan lebih
hangat).

3. Pemeriksan khusus
a. Pemeriksaan nyeri
Pemeriksaan nyeri menggunakan VAS didapatkan hasil nyeri tekan
5, nyeri gerak flexi7, nyeri gerak ekstensi5.
b. Pemeriksaan gerak sendi
Pemeriksaan LGS : Gerak aktifpada knee S : 0o-0-100o, Gerak
aktif pada ankle S :10o-0-15o, R : 10o-0-15oGerak pasif pada knee: S
: 5o-0-15o, Gerak pasif pada angkleS : 20o-0-20o , R : 15o-0-20o.
c. Tes sensibilitas
Pemeriksaan sensibilitas dilakukan pada daerah sekitarlutut yang
sakit, didapatkan hasil untuk tes panas-dingin: normal, tajam-tumpul:
normal.
4. Modalitas terpilih
Modalitas yang dipilih oleh penulis adalah Infra Red, dan Terapi
Latihan.
5. Edukasi
Setelah diberikan latihan pasien juga diberikan pengetahuan tentang
apa yang harus dikerjakan di rumah untuk menunjang terapi yang
sudah diberikan di rumah sakit. Edukasi yang diberikan berupa:
a. Untuk mengurangi bengkak, pasien diminta untuk memberikan
massage atau pijatan pada kaki kanan. Yaitu dengan memberikan
tekanan yang tidak terlalu keras dari ujung jari menuju ke proximal
atau ke atas.

b. Pasien diminta untuk melakukan latihan-latihan sesuai yang
diajarkan terapis terutama gerakan pada pergelangan kaki dan jarijari kaki kanan.
c. Pasien dianjurkan untuk rajin berlatih berjalan dengan menggunakan
metode partial weight bearing agar dapat kembali ke aktifitas
semula.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil
Sesuai studi kasus yang dilakukan kepada pasien dengan diagnose
fraktur tibia 1/3 proximal di RSO Dr. Soeharso Surakarta yang mulai
mendapatkan penanganan fisioterapi selama enam kali terapi, mulai
tanggal 07Februari 2014 sampai dengan tanggal 24Februari 2014.
Setelah dilakukan penatalaksanaan fisioterapi pada pasien ini ternyata
didapatkan hasil yang cukup baik dibandingkan dengan saat sebelum
dilakukan tindakan fisioterapi.Dengan pemberian infrared, dan terapi
latihan.
2. Pembahasan
Terapi pada kasusFrozen Shoulder, setelah diberikan modalitas
fisioterapi berupa Infra red dapat menggurangi spasme otot dan nyeri
karena pemberian modalitas termal akan memberikan efek sedative
pada suerfisial ujung-ujung saraf sensoris. Setelah nyeri berkurang akan
mengakibatkan penambahan pada luas gerak sendi, kekuatan otot,dan
kemampuan fungsional.

karena keterbatasan

luas gerak sendi

dikarenakan oleh adanya nyeri, apabila nyeri berkurang maka luas
gerak sendi, kekuatan otot dan kemampuan fungsional akan bisa
bertambah .
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Pada kondisi fraktur tibia 1/3 proximal,setelah dilakukan terapi
sebanyak 6 kali dengan menggunakan interverensi fisioterapi berupa
infrared, dan terapi latihan disimpulkan sebagai berikut :
a. Terdapat pengurangan nyeri tekan, nyeri gerak
b. Terdapat peningkatan LGS pada tungkai bawah dan pergelangan
kaki
c. Adanya peningkatan kekuatan otot pada tungkai bawah
d. Mengembalkan kemampuan aktifitas fungsional
2. Saran
Sebagai salah satu tim medis fisioterapi yang ikut bertanggung jawab
terhadap

pelayanan

kesehatan,

hendaknya

selalu

melakukan

pemeriksaan yang lebih cermat, serta mendapatkan diagnosis yang
tepat.Diharapkan kepada masyarakat apabila menjumpai kasus seperti
ini segera diperiksakan dan mendapatkan penanganan, sehingga
memperkecil faktor resiko yang akan timbul.
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