
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 

1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, indikator keberhasilan itu adalah 

apabila derajad kesehatan masyarakat telah tercapai secara optimal oleh sebagian 

besar masyarakat di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan itu semua pemerintah 

Republik Indonesia telah membuat konsep paradigma sehat sebaai pedoman 

pembangunan yang berwawasan luas. Sehingga konsep paradigma sehat 

merupakan salah satu strategi nasional untuk menuju indonesia sehat 2014, yakni 

dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 

masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang hidup dengan perilaku sehat dan 

hidup dalam lingkungan sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau 

pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata (Depkes RI, 1999). 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kecelakaan merupakan permasalahan yang serius di seluruh dunia. 

Permasalahan yang sama juga dialami di Indonesia. Terjadinya kecelakaan lalu 

lintas pun mengakibatkan permasalahan kesehatan yang salah satunya yaitu 

fraktur (Depkes RI, 2011). Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh rudapaksa (Mansjoer, 2000). 

Fraktur dapat terjadi dibagian tulang manapun namun dalam kasus kali ini 

didapatkan adanya fraktur metakarpal yang sering terjadi diakibatkan tulang 

metacarpal terlalu rapuh ketika berbenturan dengan benda keras sehingga 
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presentase terjadi fraktur pada metacarpal jauh lebih sering terjadi.                  

 Problematika Fisioterapi Post Open Reduction Internal Fixation (ORIF) 

Close Fraktur Metacarpal V Dekstra meliputi impairment, functional limitation, 

dan disability. Problematika yang termasuk impairment adalah : (1) Adanya nyeri 

(2) Adanya keterbatasan Lingkup Gerak Sendi (LGS) metacarpal, (3) Adanya 

penurunan kekuatan otot fleksor dan ekstensor. Problematika yang termasuk 

functional limitation adalah keterbatasan pasien pada waktu melakukan aktifitas 

sehari – hari dengan melibatkan pergerakan dari sendi metakarpal, misalnya 

mencuci baju dan memasak. Sedangkan yang termasuk dalam problematika 

disability adalah ketidak mampuan pasien untuk bersosialisasi dengan optimal 

dilingkungan masyarakat yang berhubungan dengan hobby dan pekerjaan. 

Fisioterapi dalam mengatasi problematika diatas dapat menggunakan modalitas 

infrared, massage dan terapi latihan.  Manfaat dari modalitas yang diberikan 

adalah untuk mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, dan 

meningkatkan kekuatan otot fleksor.  

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan karya tulis ini penulis akan mengangkat pendekatan 

fisioterapi secara komprehensif terhadap gangguan gerak dan fungsi pada pasien 

dengan kondisi post orif close fraktur metacarpal V dekstra. Sehingga 

menimbulkan pertanyaan yang mendasar antara lain : 

1. Apakah pemberian infrared, massage dan terapi latihan dapat mengurangi 

nyeri pada fraktur metacarpal V ? 
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2. Apakah pemberian infrared, massage dan terapi latihan dapat mengurangi 

spasme otot pada metacarpal V  ?  

3. Apakah infrared, massage dan terapi latihan dapat meningkatkan LGS 

pada metacarpophalangeal joint dan interphalangeal proksimal joint ? 

4. Apakah infrared, massage dan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan 

otot ? 

5. Apakah infrared, massage dan terapi latihan akan mengurangi nyeri dan 

menambah LGS pada metacarpophalangeal joint dan interphalangeal 

proksimal joint ? 

C. Tujuan penulisan 

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah dengan judul “Penatalaksanaan 

Fisioterapi Pada Kondisi Post orif close fraktur metacarpal V dextra di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul” : 

1. Untuk mengetahui efek pemberian infrared, massage dan terapi latihan 

dalam penurunan rasa nyeri pada metacarpal V. 

2. Untuk mengetahui manfaat pemberian infrared, massage dan terapi latihan 

dalam merileksasikan otot – otot metacarpal V.  

3. Untuk mengetahui manfaat pemberian infrared, massage dan terapi latihan 

exercise dapat meningkatkan LGS. 

4. Untuk mengetahui manfaat infrared, massage dan terapi latihan dapat 

meningkatkan kekuatan otot. 
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5. Untuk mengetahui manfaat pemberian infrared, massage dan terapi latihan 

akan mengurangi nyeri dan menambah LGS pada metacarpophalangeal 

joint. 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Bagi mahasiswa 

a. Melatih mahasiswa untuk menyusunb hasil pemikiran dan penelitian 

yang telah dilakukan tentang penatalaksanaan Fisioterapi pada 

kondisis Post ORIF Close Fraktur Metacarpal V Dekstra. 

b. Memperluas dan memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang 

penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Post ORIF Close Fraktur 

Metacarpal V Dekstra. 

2. Bagi masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang penatalaksanaan fisioterapi 

pada kondisi Post ORIF Close Fraktur Metacarpal V Dekstra. 


