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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

yang umumnya disebabkan oleh tekanan pada fragmen tulang. Fraktur dibagi 

menjadi 2 yaitu fraktur terbuka, yaitu jika patahan tulang itu menembus kulit 

sehingga berhubungan dengan udara luar, dan fraktur tertutup, yaitu jika 

fragmen tulang tidak berhubungan dengan dunia luar. 

Memisahkan fraktur kedalam pada keadaan yang serupa akan 

membawa keuntungan untuk memberikan informasi tentang fraktur untuk 

diberikan kepada orang lain dalam satu kelompok (menyangkut prognosis atau 

pengobatan ) dan memfasilitasi dialog umum antara ahli bedah dan yang lain 

yang terlibat dalam perawatan cedera tersebut. (apley & Solomon 2010 ) 

Badan kesehatan dunia (WHO) mencatat di tahun 2011 terdapat lebih 

dari 5,6 juta orang meninggal dikarenakan insiden kecelakaan dan sekitar 1.3 

juta orang mengalami kecacatan fisik. Salah satu insiden kecelakaan yang 

memiliki prevalensi cukup tinggi yaitu insiden fraktur ekstrimitas bawah 

sekitar 40% dari insiden kecelakaan yang terjadi. Fraktur merupakan suatu 

keadaan dimana terjadi diintegritas pada tulang. Penyebab terbanyaknya adalah 

insiden kecelakaan, tetapi factor lain seperti proses degeneratif dan 
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osteoporosis juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya fraktur (Depkes RI, 

2011).  

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja merupakan suatu keadaan 

yang tidak di inginkan yang terjadi pada semua usia dan secara mendadak. 

Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di kota Semarang sepanjang tahun 2011 

mencapai 217 kasus, dengan korban meninggal 28 orang, luka berat 40 orang, 

dan luka ringan sejumlah 480 orang ( Polda Jateng, 2011). 

Fraktur untuk alasan praktisi di bagi menjadi beberapa jenis. Fraktur 

complet dan fraktur incomplete fraktur complet yaitu fraktur yang dimana 

tulang terpisah menjadi dua atau lebih fragmen,  fraktur incomplete yaitu 

fraktur yang dimana periosteum tetap dalam kontinutas dimana tulang 

mengalamai deformitas plastis tanpa ada retak yang terlihat pada x-ray.  (Apley 

& Solomon 2010) 

Fragmen fraktur complete biasanya berpindah yang di sebabkan 

sebagian oleh karena cidera,sebagian oleh karena grafitasi, sebagian oleh 

karena kekuatan otot yang melekat. Perpindahan ini biasanya di gambarkan 

oleh translasi yaitu fragmen tulang bergerak menyamping,maju atau mundur 

dalam satu segmen tulang. Angulasi yaitu fragmen tulang bergerak miring atau 

angulasi jika tidak di koreksia akan menyebabkan deformitas, Rotasi yaitu satu 

fragmen mungkin memutar dari sumbu longitudional, length fraktur dapat 

terpisah atau memungkinkan tumpang tindih karena spasme otot yang 

menyebabkan pemendekan pemendekan tulang ( Apley & Solomon 2010) 
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Pergelangan kaki merupakan alat gerak yang sering di gunakan untuk 

melakukan aktifitas sehari-hari. Dalam fraktur ini jika keterlambatan 

mendapatkan penanganan akan mengalami beberapa masalah diantaranya 

deformitas yang akan menganggu aktifitas fungsional pada penderita. Dalam 

hal ini fisioterapi berperan penting untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan 

lingkup gerak sendi penderita agar tidak terjadi keterbatasan gerak, deformitas 

dan mengembalikan aktifitas fungsional pada penderita. 

Pada kasus pasca operasi fraktur akan menimbulkan berbagai macam 

permasalahan yaitu impairment, functional limitation dan disability. 

Impairment seperti adanya nyeri, bengkak (oedema), keterbatasan lingkup 

gerak sendi (LGS), functional limitation berupa gangguan seperti belum 

mampu menggunakan motor, sedangkan permasalahan disabilitynya berupa 

ketidakmampuan aktivitas kakinya sesuai dengan usia dan peranannya.  

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka akan terdapat gangguan 

kemampuan fungsional melakukan aktivitas sehari-hari. Fisioterapi sebagai 

salah satu tenaga medis mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari tindakan operasi yang 

dilakukan. Sebelum memberikan pengobatan kepada pasien, terlebih dahulu 

perlu dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan fisik, pemeriksaan gerak dasar, 

dan pemeriksaan spesifik. Hal ini perlu dilakukan karena berkaitan dengan 

pemberian terapi yang sesuai dengan kondisi atau problematik pasien. Kasus 

post operasi pemasangan plate and screw pada fracture cruris diberikan 
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program sesuai dengan problematiknya yaitu IR dan terapi latihan. Terapi 

latihan yang diberikan pada kasus pasca operasi pemasangan plate and screw 

pada fracture cruris berupa latihan active movement, passive movement, active 

assistes, static contractiondan hold relax untuk mengurangi nyeri, menurunkan 

oedema dan meningkatkan luas gerak sendi ankle,meningkatkan kekuatan otot 

dan mengembalikan kemampuan fungsional. 

B. Rumusan Masalah 

Pasien pada kondisi frakturcruris memiliki permasalahan di antaranya 

yaitu nyeri, keterbatasan gerak,terdapat bengkak, atrofi otot quadrisep dan 

penurunan aktifitas fungsional. 

Permasalahan yang muncul pada penderita post operatif fraktur cruris 

sinstrai diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  manfaatinfra red (IR) dalam mengurangi nyeri pada kondisi 

fraktur cruris ? 

2. Apakah manfaat terapi latihan dalam meningkatkan LGS pada kondisi 

fraktur cruris ? 

3. Apakah manfaat terapi latihan dalam mengurangi odema pada kondisi 

fraktur cruris ?  

4.  Apakah manfaat terapi latihan dalam menambah kekuatan otot pada 

kondisi fraktur cruris? 

5. Apakah manfaat terapi latihan terhadap meningkatkan kemampuan 

fungsional pada kondisi post op fraktur cruris ? 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui proses penatalaksanaan fisioterapi pada kondisipost 

operasi fraktur cruris sinistra,menambah pengetahuan, dan 

menyebarluaskan peran fisioterapi pada kondisi post operasi frakturcruris 

sinistra pada kalangan fisioterapi,medis,dan masyarakat. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan karya tulis ilmiah ini pada kondisi 

post opfraktur cruris adalah : 

a. Untuk mengetahui manfaatinfra red (IR) dalam mengurangi nyeri 

pada kondisi fraktur cruris. 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan 

LGS pada kondisi  fraktur cruris. 

c. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengurangi 

odema pada kondisi fraktur cruris. 

d. Untuk mengetahui manfaatterapi latihan dalam menambah 

kekuatan otot pada kondisi fraktur cruris. 

e. Untuk mengetahui manfaatterapi latihan terhadap meningkatkan 

kemampuan fungsional pada kondisifraktur cruris. 
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D. Manfaaat 

Manfaat penulisan karya ilmiah pada kondisi fraktur cruris adalah : 

1. Bagi penulisan 

a. Memperluas pengetahuan tentang kondisi fraktur cruris dengan 

terapi Infra Red (IR) dan Terapi Latihan. 

b. Menambah informasi pada fisioterapi pada khususnya dan kepada 

tenaga kesehatan pada umumnya, bahwa pemberian IR dapat 

mengurangi nyeri dan terapi latihan dapat menambah lingkup 

gerak,mengurangi bengkak,menguatkan otot,dan dapat 

meningkatkan aktifitas fungsional pada kondisi post operasifraktur 

cruris 

2. Bagi Rumah Sakit 

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang di 

aplikasikan kepada pasien dengan kondisi fraktur cruris sehingga 

dapat di tangani secara optimal 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan lebih dan memahami lebih dalam 

tentang kondisi fraktur cruris serta mengetahui cara penatalaksanaan 

fisioterapi pada kondisi fraktur cruris 


