
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang, lempeng epiphyseal 

atau permukaan rawan sendi. Karena tulang dikelilingi oleh struktur jaringan 

lunak, tekanan fisik yang menyebabkan terjadinya fraktur, dan tekanan fisik 

juga menimbulkan pergeseran mendadak pada fragmen fraktur yang selalu 

menghasilkan cedera jaringan lunak disekitarnya. Hal ini bisa disebabkan 

karena : trauma tunggal, trauma yang berulang- ulang, kelemahan pada tulang 

atau fraktur patologik (Hardisman dan Riski, 2014). 

Menurut Muttaqin, (2011) Fraktur humerus adalah terputusnya 

hubungan tulang humerus disertai kerusakan jaringan lunak (otot, kulit, 

jaringan saraf, pembuluh darah) sehingga memungkinkan terjadinya 

hubungan atara fragmen tulang yang patah dengan udara luar yang 

disebabkan oleh cedera dari trauma langsung yang mengenai lengan atas. 

Menurut Lukman dan Nurna, (2011) Penanganan untuk fraktur dibagi 

menjadi dua yaitu secara operatif dan konservatif. Reduksi operatif dilakukan 

dengan alat fiksasi internal (ORIF) dalam bentuk pin, kawat, sekrup, plat 

paku, atau batangan logam ataupun dengan fiksasi eksternal (OREF) yang 

digunakan untuk mempertahankan fragmen tulang dalam posisinya sampai 

penyembuhan tulang yang solid terjadi. Menurut letak dan kerusakan jaringan 

yang berbeda pada masing-masing fraktur sehingga menghadirkan suatu 
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bentuk masalah berlainan pula. Seperti pada fraktur Humeri yang dilakukan 

pemasangan ORIF (Open Reduction Internal Fixation). Berupa plate 

(lempengan) and screw (sekrup), fraktur didaerah ini, dapat terjadi 

komplikasi-komplikasi tertentu, seperti kekakuan sendi shoulder.  

Tingkat gangguan akibat terjadinya kekakuan sendi shoulder dapat 

digolongkan ke dalam berbagai tingkat dari impairment atau sebatas 

kelemahan yang dirasakan misalnya adanya nyeri dan keterbatasan Lingkup 

Gerak Sendi (LGS). Dampak selanjutnya functional limitation atau fungsi 

yang terbatas, misalnya keterbatasan fungsi dari lengan atas untuk menekuk, 

berpakaian dan makan serta aktifitas sehari-hari seperti aktifitas  perawatan 

diri yang meliputi memakai baju, mandi, ke toilet dan sebagainya (Lukman 

dan Nurna, 2011). 

 Kekakuan sendi shoulder akan menimbulkan beberapa gangguan 

yaitu adanya nyeri dan keterbatasan lingkup gerak sendi bahu. Dalam hal ini 

fisioterapis berperan dalam memelihara, memperbaiki, dan mengembalikan 

kemampuan fungsional penderita seperti semula. Untuk mengatasi hal 

tersebut banyak teknologi fisioterapi antara lain : hidroterapi, elektroterapi, 

dan terapi latihan, dalam hal ini penulis mengambil modalitas fisioterapi yaitu 

dengan sinar infra merah dan terapi latihan (Lukman dan Nurna, 2011). 

Infra merah pada kasus ini adalah untuk mengurangi rasa nyeri. Efek 

thermal dari Infra merah mampu mempengaruhi syaraf sensoris. Pemanasan 

tersebut akan bersifat sedatif bagi ujung-ujung syaraf sensoris, sehingga 

mengurangi rasa nyerinya. Rasa nyeri dapat timbul karena adanya akumulasi 
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sisa-sisa hasil metabolisme yang disebut zat ”P” yang menumpuk dijaringan. 

Penyinaran menggunakan sinar infra merah yang mempunyai efek panas yang 

dapat memperlancar peredaran darah sehingga pemberian nutrisi dan 

kebutuhan jaringan akan O2 terpenuhi dengan baik dan pembuangan zat “P” 

akan lancar sehingga rasa nyeri berkurang atau hilang (Usman, 2012). 

Terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot dengan 

dilakukannya rutin latihan aktif resisted.  Tujuan latihan ini adalah untuk 

meningkatkan kekuatan otot, memelihara lingkup gerak sendi, memelihara 

koordinasi dan ketrampilan motorik untuk aktivitas fungsional pada sendi bahu 

(Garisson, 2004).  

Terapi latihan dapat meningkatkan Lingkup Gerak Sendi karena dengan 

adanya latihan free active movement mencegah proses perlengketan jaringan 

untuk memelihara kebebasan gerak sendi, meningkatkan lingkup gerak sendi, 

memelihara ekstensibilitas otot dan mencegah pemendekan otot, 

memperlancar sirkulasi darah, dan rileksasi (Garisson, 2004). 

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan menjelaskan tentang  

penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi post fraktur 1/3 proksimal Humerus 

sinistra dengan modalitas Infra merah dan Terapi Latihan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan pada kondisi post Fraktur 1/3 proksimal 

humerus sinistra ini, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: 
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1. erah dapat mengurangi nyeri pada 

kondisi post fraktur 1/3 proksimal Humerus sinistra ? 

2. Apakah  Terapi La

Apakah  modalitas Infra m

tihan dapat meningkatkan LGS dan kekuatan 

otot Shoulder sinistra? 

C. Tujuan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya 

Tulis Ilm

getahui manfaat modalitas Infra merah untuk 

mengurangi nyeri pada

han untuk meningkatkan 

LGS dan kekuatan otot s

D. Manfaat 

a. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam menyusun 

penatalaksanaan Fisioterapi ktur 1/3 proksimal 

Humerus sinistra dengan m

istra. 

 

 

 

iah ini adalah: 

1. Untuk men

 kondisi post fraktur 1/3 proksimal 

Humerus sinistra. 

2. Untuk mengetahui manfaat Terapi Lati

houlder sinistra. 

1. Bagi Penulis 

 pada kondisi post fra

odalitas Infra merah dan Terapi latihan. 

b. Meningkatkan kemampuan aplikasi Fisioterapi dalam memberikan 

modalitas Infra merah dan Terapi latihan pada kondisi post fraktur 

1/3 proksimal Humerus sin

 



 
 

 

enambah wawasan masyarakat tentang peran Fisioterapi 

pada kasus post fraktur 1/3 proksimal Humerus sinistra dengan 

modalitas Infra merah dan Terapi Latihan. 

b. Dapat mengubah pemikiran masyarakat tentang penanganan fraktur 

yang tidak lagi membawanya kedukun atau sangkal putung. 

Bagi Pendidikan (Fisioterapi) 

Dapat memberikan kritik dan m

rensi kasus fraktur didunia pendidikan terutama 

untuk bidang Fisioterapi.  
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2. Bagi Masyarakat 

a. Dapat m

3. 

a. asukan tentang penatalaksanaan 

Fisioterapi pada kondisi post fraktur 1/3 proksimal Humerus sinistra 

dengan modalitas Infra merah dan Terapi Latihan. 

b. Menambah refe

 


