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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Fraktur adalah patahan tulang merupakan suatu kondisi terputusnya 

kontinuitas jaringan tulang dan tulang rawan umumnya disebabkan oleh tulang 

patah dapat berupa trauma langsung dan trauma tidak langsung (Sjamsuhidajat, 

2005).  Penyebab fraktur adalah trauma yang dibagi menjadi 3 antara lain: trauma 

langsung, trauma tidak langsung dan trauma ringan. (1) Trauma langsung yaitu 

benturan pada tulang biasanya penderita terjatuh dengan posisi miring dimana 

daerah trohkantor mayor langsung terbentur dengan benda keras (jalanan). (2) 

Trauma tidak langsung  yaitu titik tumpuan benturan dan fraktur berjauhan, 

misalnya jatuh terpleset di kamar mandi. (3) Trauma ringan yaitu keadaaan yang 

dapat menyebabkan fraktur bila tulang itu sendiri sudah rapuh atau underlying 

deases atau patologi ( Sjamsuhidayat & de Jong. 2010). 

  Penderita fraktur collum femur biasanya terjadi pada seorang wanita 

yang cukup aktif hingga pada suatu ketika berjalan terkelincir atau jatuh sampe 

terjadi fraktur. Dalam beberapa minggu sesudah itu ia dapat meninggal karena 

kegagalan jantung, penomunia, hipostastik, penyakit tromboebolik atau semata-

mata akibat hospitalisasi. Sering terjadi osteoporosis tulang di daerah ini dan 

kadang-kadang deposit mestatase neuplasma merupakan predisposisi fraktur ini. 

Angka kejadian fraktur femur keseluruhan adalah 11,3 dalam 1000 per 

tahun.  fraktur pada laki-laki adalah 11,67 dalam 1000 per tahun, sedangkan pada 
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perempuan 10,65 dalam 1000 per tahun. dibeberapa belahan dunia akan berbeda 

status sosiol ekonomi dan metodelogi yang digunakan di area penelitian 

(Mahartha, 2014). 

Fraktur neck femur adalah salah satu jenis fraktur yang sangat 

mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pada kasus ini sering kali diderita pada  

usia lanjut, sedangkan pada usia muda sering kali terjadi karena trauma yang 

cukup besar, dan saat ini angkanya meningkat dengan pesat karena tingginya 

angka trauma yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas ( Sutanto Iwan, 2015). 

Nekrosis avaskular terjadi pada 1,7-40% dari kasus dislokasi sendi 

panggul, dan angka ini meningkat dengan tertundanya reduksi. Jadi apabila 

didapati dislokasisendi panggul harus dilakukan reduksi secepatnya. Pada 

dislokasi lebih dari satu bulan, kaput femur dapat dijerat oleh kapsul sendi, hal ini  

dapat di koreksi hanya dengan operasi, jika reduksi dilakukan dalam 6 jam 

pertamasetelah trauma, kejadian nekrosis avaskuler sekitar 2–10% dan meningkat 

hingga 40% apabila reduksi dilakukan diatas 8 jam. Pada tahun 1993 melaporkan 

tidak di jumpai nekrosis avaskular pada 94 kasus yang diteliti ( Moesbar Nazar, 

2006). 

Fraktur neck  femur juga dilaporkan sebagai salah satu jenis fraktur dengan 

prognosis yang tidak terlalu baik, disebabkan oleh anatomi neck femur itu sendiri, 

vaskularisasinya yang cenderung ikut mengalami cedera pada cedera neck femur, 

serta letaknya yang intrakapsuler menyebabkan gangguan pada proses 

penyembuhan tulang (Sutanto Iwan, 2015). 
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Ada dua metode penanganan fraktur leher femur, yaitu konservatif dan 

operatif. Pada kasus ini metode operasi yang digunakan internal fixasi karena 

dengan metode konservatif sudah tidak mungkin dilakukan, hal ini dikarenakan 

frakmen fraktur sulit untuk menyambung dengan baik. Selain itu, penyambungan 

tulang kontak fragmen langsung lebih baik dari pada tanpa operasi (Apley. A. G. 

and Solomon.L, 2010). 

Perkembangan nekrosis avaskular awalnya asimptomatik lalu berkembang 

seiring dengan waktu, hal ini harus dideteksi hingga 3 tahun  sesudah trauma. 

Nyeri merupakan keluhan utama, jalan pincang, paha mengecil dan tungkai dapat 

memendek 1–2 cm. gerakan terbatas terutama abduksi dan rotasi internal 

( Moesbar Nazar, 2015). 

Oleh karena itu penulisan menganggap perlu untuk mengangkat 

pelaksanaan fisioterapi pasca Operasi pemasangan Austin More Protose (AMP) 

Bipolar Hemiarthoplasty pada fraktur Collum Femur Dextra dengan Modalitas 

Terapi Latihan di RS.Ortopedi Prof.DR.Soeharso Surakarta. Semoga karya tulis 

ini dapat berguna bagi penulis dan pada masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul pada kondisi pasca operasi fraktur collum 

femoris dextra dengan pemasangan Bipolar Hemiarthtoplasty dari tujuan 

fisioterapi cukup komplek. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu modalitas 

fisioterapi yang dapat digunakan adalah terapi latihan dan edukasi. Maka akan 

muncul pertanyaan: 

1. Apakah  aktive ankle exercise dapat mengurangi nyeri dan odema ? 
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2. Apakah latihan statik kontraksi quadrisep dan latihan resisted aktive 

movement dapat meningkatkan kekuatan otot ? 

3. Apakah latihan hold relax dapat meningkatkan LGS knee? 

4. Apakah latihan berjalan dengan menggunakan walker dapat memperbaki 

aktifitas fungsional jalan?  

C. Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah dengan judul 

Penatalaksanaan Terapi Latihan Pada Pasien Operasi Fraktuk Collum Femoris 

Dextra Dengan Pemasangan Bipolar Hemiarthroplasty ini yaitu: 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui proses penatalaksanaan terapi latihan pasca operasi pemasangan 

bipolar hemiarthroplasty pada fraktur collum femur dextra dikalangan 

fisioterapi, medis dan masyarakat. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah pasca operasi 

pemasangan bipolar hemiarthroplasty adalah: Untuk mengetahuai pengaruh 

terapi latihan terhadap pengaruh nyeri, pengurangan oedema, peningkatan 

luas Gerak sendi, peningkatan kekuatan otot dan peningkatan aktivitas 

fungsional. 

D. Manfaat Penulisan  

Penulisan Karya Tulis Ilmiah diharapkan bermanfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di institusi 

pendidikan terutama mengenai penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi 

pasca fraktur collum femur dextra dengan pemasangan bipolar 

hemiarthroplasty dan dapat memperdalam pengetahuan tentang  pelaksanaan 

terapi latihan pada kondisi pasca operasi  fraktur collum femur dextra dengan 

pemasangan bipolar hemiarthroplasty.      

2. Manfaat Praktisi 

Dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk penanganan terapi latihan 

pada kasus pasca operasi fraktur collum femur dengan pemasangan bipolar 

hemiarthroplasty dan memberikan informasi tentang bagaimana terapi latihan 

pada kondisi pasca operasi fraktur collum femur dextra dengan pemsangan 

bipolar hemiarthroplasty. 

    


