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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat Indonesia 

mulai memilih alat transportasi yang praktis, modern, dan tidak membuang 

banyak energi seperti kendaraan bermotor. Faktor inilah yang menyebabkan 

semakin bertumpuknya kendaraan di jalan raya yang mengakibatkan maraknya 

kecelakaan lalu lintas dan cedera yang paling sering terjadi diakibatkan oleh 

kecelakaan lalu lintas adalah fraktur yang lebih dikenal dengan patah tulang. 

Patah tulang atau fraktur merupakan suatu perpatahan pada 

kontinuitas struktur tulang. Patahan tadi mungkin tidak lebih dari suatu retakan 

atau primpilan korteks, biasanya patahan tersebut lengkap dan fragmen tulangnya 

bergeser. Jika kulit di atasnya masih utuh, disebut fraktur tertutup sedangkan jika 

salah satu dari rongga tubuh tertembus disebut fraktur terbuka. 

Patah tulang (fraktur) adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

yang disebabkan karena terjadinya benturan yang keras secara mendadak. 

Umumnya fraktur disebabkan oleh trauma atau aktifitas fisik dimana terdapat 

tekanan yang berlebihan pada tulang. Biasanya saat terjadi kecelakaan dengan 

spontan tangan yang menjadi korban untuk menyangga beban saat jatuh dengan 

posisi tangan sedikit rotasi dan terjadi fraktur radius 1/3 distal dextra (Thomas, 

2011). 
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Fraktur lengan bawah meliputi fraktur corpus (shaft), radii, ulna, atau 

keduanya (antebrachii). Fraktur lengan bawah diklasifikasikan lebih lanjut 

menurut lokasi (fraktur radius 1/3 proximal, 1/3 tengah, 1/3 distal). Pola fraktur 

pada lengan bawah meliputi transversal, oblique, spiral, kominutif, segmental, 

dengan atau tanpa dislokasi, dan angulasi (volar atau dorsal, dan radial atau 

ulnar) (Thomas, 2011). 

Fraktur radius distal merupakan fraktur dengan insiden tertinggi kedua 

pada usia tua selain fraktur pada daerah panggul. Di negara Swedia angka 

kejadian fraktur radius distal adalah 24 per 10.000 orang/tahun. Rasio antara 

perempuan : laki-laki dari tingkat kejadian pada pasien adalah 3 : 1. Kejadian 

pada pasien radius distal dibawah usia 50 tahun (usia muda 16 sampai 50 tahun) 

sekitar 9 per 10.000 orang/tahun tanpa memandang jenis kelamin. Pada pasien 

wanita insiden meningkat tajam dari usia di atas 50 tahun dan hampir dua kali 

lipat dengan setiap interval usia 10 tahun sampai 70 tahun dan mencapai 

puncaknya setelah usia 90 tahun untuk 144 per 10.000 orang/tahun. Di Rumah 

sakit Dr. M. Djamil Padang dijumpai kasus fraktur radius distal sebanyak 122 

kasus dari 612 kasus fraktur. Dari rentang waktu Januari 2011 – Juni 2012 (Edi 

Burhan , 2014) 

Pada kasus ini, fraktur radius 1/3 distal dextra terjadi karena trauma 

akibat kecelakaan saat mengendarai sepeda montor, yang telah mendapatkan 

penanganan post ORIF berupa pinning.. 

Prinsip penanganan fraktur adalah mengembalikan posisi patahan 

tulang ke posisi semula (reposisi), imobilisasi fragmen fraktur untuk proses 



3 

 

penyatuan tulang dan rehabilitasi jaringan lunak dan sendi (Kneale, 2011). Peran 

fisioterapi dalam kasus ini masuk pada proses penyembuhan tulang dan 

rehabilitasi. 

Pada kondisi fraktur radius 1/3 distal dextra akan menimbulkan 

problematika yaitu oedem, nyeri, keterbatasan gerak, dan gangguan aktifitas 

sehari-hari seperti makan, memakai baju, mandi, dll. 

Dari aspek fisioterapi didapatkan hasil dari impairment akan timbul 

bengkak, nyeri, keterbatasan gerak, dan penurunan kekuatan otot, pada fungsional 

limitation ada gangguan aktifitas fungsional yaitu menggerakkan pergelangan 

tangan. Ada juga disability yaitu belum mampu dalam melakukan aktifitas seperti 

makan, memasak, mencuci. 

Modalitas yang akan digunakan melihat kondisi itu dengan infra red 

(IR) dengan modalitas ini dapat merileksasikan otot, dan mengurangi rasa nyeri 

(Singh, 2005). Terapi latihan menggunakan static contracion, hold relax dan 

ressisted active movement. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi bengkak, nyeri, 

meningkatkan keterbatasan gerak, dan meningkatkan kekuatan otot (Kisner, 

2007).  

Peran fisioterapi sangat penting dalam menangani permasalahan pasca 

fraktur, dengan memberikan terapi latihan yaitu static contracion, hold relax dan 

ressisted active movement. Pada latihan ini bertujuan untuk memelihara lingkup 

gerak sendi, mengurangi nyeri, mengurangi bengkak, meningkatkan lingkup gerak 

sendi. Dengan ini pasien dapat mengembalikan aktifitas fungsional sehari-hari dan 

dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang di timbulkan dari fraktur radius 1/3 distal 

dextra. Maka penulis merumuskan masalah: 

a. Apakah Infra Red (IR) dan Terapi Latihan dapat mengurangi rasa nyeri dan 

bengkak? 

b. Apakah Infra Red (IR) dan Terapi Latihan dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui manfaat Infra Red (IR) dan Terapi Latihan dalam 

mengurangi rasa nyeri dan bengkak. 

2. Untuk mengetahui manfaat Infra Red (IR) dan Terapi Latihan dalam 

meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot.. 

D. Manfaat 

Manfaat penelitian ini : 

1. Bagi Penulis 

Manfaat yang diperoleh untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan 

menambaah wawasan tentang kondisi fraktur radius 1/3 distal dextra. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi fraktur radius 1/3 distal dextra. 

3. Bagi Pendidikan 

Dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang  fraktur radius 1/3 distal dextra. 
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4. Bagi Masyarakat 

Menyebarluaskan informasi kepada pembaca maupun masyarakat tentang 

peran fisioterapi pada kasus fraktur radius 1/3 distal dextra. 

 


