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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari fungsi tangan dan penggunaan jari- 

jari tangan sangat penting untuk sebagian besar melakukan berbagai 

aktifitas dan hampir setiap profesi. Cedera tangan merupakan cedera yang 

paling umum. Sebagian besar cedera pada tangan merupakan cedera 

tertutup, cedera ligamen, cedera tendon, dislokasi, dan fraktur (Bowen, 

2012). Cedera tangan yang sering terlewatkan atau dianggap cedera ringan 

dan sering diperlakukan dengan penanganan yang tidak tepat dengan non 

operatif yaitu fraktur phalanx. Fraktur phalanx merupakan cedera yang 

paling sering menyebabkan gangguan fungsional pada tangan (Ahmad, 

2006).  

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas struktural tulang (Solomon, 

2010). Fraktur phalanx adalah terputusnya hubungan tulang jari-jari 

tangan yang disebabkan oleh trauma langsung pada tangan (Helmi, 2013). 

Fraktur dapat terjadi pada semua bagian tubuh. Salah satunya yaitu fraktur 

proximal interphalanx (PIP). Terdapat 408 remaja yang mengalami patah 

tulang disebabkan karena cedera olahraga dengan angka keseluruhan 

kejadian 563/tahun. 84% adalah fraktur ekstermitas atas, fraktur yang 

paling umum adalah fraktur phalanx dengan 28,7%, radius dan ulna 

dengan 23,0%, dan metacarpus 12,7%. Pada bulan Oktober 2001-Maret 
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2010, terdapat 69 pasien dengan 88 patah tulang tangan (phalanx distal, 

phalanx medial, phalanx proximal, dan patah tulang metacarpal). Fraktur 

yang sangat umum terjadi yaitu metacarpal dan phalanx. Terdapat 21 

fraktur phalanx distal, 21 phalanx medial, 32 fraktur phalanx proximal, 

dan 14 fraktur metacarpal. 

Prinsip penanganan fraktur meliputi: (1) Reduksi yaitu 

memperbaiki posisi fragmen yang patah terdiri dari reduksi tertutup yaitu 

tindakan yang dilakukan tanpa operasi dan reduksi terbuka yaitu tindakan 

yang dilakukan dengan operasi, (2) Immobilisasi yaitu suatu tindakan 

untuk mencegah terjadinya pergeseran dengan cara traksi terus-menerus, 

pembebatan dengan gips, fiksasi internal dan fiksasi eksternal, (3) 

Rehabilitasi yaitu memulihkan fungsi agar pasien dapat kembali ke 

aktifitas normal (Kisner, 2007). Dalam kasus ini dilakukan tindakan 

operasi  menggunakan fiksasi internal atau Open Reduction Internal 

Fixation (ORIF) dengan menggunakan Screw.  

Problematika Fisioterapi Post Open Reduction Internal Fixation  

(ORIF) Close Fracture Proximal Interphalanx Digiti IV Dextra meliputi 

impairment, functional limitation, dan disability. Problematika yang 

termasuk impairment meliputi: (1) adanya nyeri dan spasme otot, (2) 

adanya keterbatasan Lingkup Gerak Sendi (LGS) proximal interphalanx, 

(3) adanya penurunan kekuatan otot fleksor dan ekstensor digiti IV. 

Problematika yang termasuk functional limitation adalah keterbatasan 

pasien untuk melakukan aktifitas fungsionalnya dengan melibatkan 
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pergerakan dari sendi Proximal Interphalanx, misalnya menulis dan 

menggenggam. Problematika yang termasuk disability yaitu ketidak 

mampuan pasien untuk bersosialisasi dengan optimal dilingkungan 

masyarakat yang berhubungan dengan hobby dan pekerjaan. 

Fisioterapi dalam mengatasi problematika di atas dapat 

menggunakan modalitas terapi latihan untuk upaya pemulihan dan 

pengembalian kemampuan fungsional. Terapi latihan adalah salah satu 

modalitas Fisioterapi yang dalam pelaksanaannya menggunakan latihan 

gerak pasif dan aktif (Kisner, 2007). Terapi latihan yang dipilih dalam 

kasus ini yaitu: (1) static contraction, (2) passive exercise, (3) active 

resisted exercise, (4) hold relax. Manfaat dari terapi latihan tersebut adalah 

untuk mengurangi nyeri karena luka incisi, mengurangi spasme otot, 

meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) Proximal Interphalanx  dan 

meningkatkan kekuatan otot fleksor dan ekstensor phalanx. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada kasus Post Open 

Reduction Internal Fixation (ORIF) Close Fracture Proximal 

Interphalanx Digiti IV Dextra, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: (1) Apakah static contraction dapat mengurangi nyeri karena luka 

incisi post operasi? (2) Apakah passive exercise dapat menjaga elastisitas 

otot, rileksasi otot? (3) Apakah active resisted exercise dapat 
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meningkatkan kekuatan otot? (4) Apakah hold relax dapat mengurangi 

nyeri dan meningkatkan Lingkup Gerak Sendi Proximal Interphalanx? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah dengan judul 

“Penatalaksanaan Fisioterapi pada Kasus Post Open Reduction Internal 

Fixation Close fracture Proximal Interphalanx Digiti IV Dextra yaitu: (1) 

untuk mengetahui manfaat static contraction terhadap pengurangan nyeri 

karena luka incisi post operasi, (2) untuk mengetahui manfaat passive 

exercise dapat menjaga elastisitas otot, dan rileksasi otot, (3) untuk 

mengetahui manfaat active resisted exercise dapat meningkatkan kekuatan 

otot, (4) untuk mengetahui manfaat hold relax dapat mengurangi nyeri dan 

meningkatkan Lingkup Gerak Sendi proximal interphalanx. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Bagi mahasiswa. 

a. Melatih mahasiswa untuk menyusun hasil pemikiran dan 

penelititan yang telah dilakukan tentang penatalaksanaan 

Fisioterapi pada kasus Post Open Reduction Internal Fixation 

(ORIF) Close Fracture Proximal Interphalanx Digiti IV Dextra. 
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b. Memperluas dan memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang 

penatalaksanaan Fisioterapi pada kasus Post Open Reduction 

Internal Fixation (ORIF) Close Fracture Proximal Interphalanx 

Digiti IV Dextra. 

2. Bagi masyarakat 

       Menambah pengetahuan masyarakat tentang penatalaksanaan 

Fisioterapi pada kasus Post Open Reduction Internal Fixation (ORIF) 

Close Fracture Proximal Interphalanx Digiti IV Dextra. 

 


