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ABSTRAK 

 

 

Latarbelakang : Fraktur cruris 1/3 distal sinistra adalah terputusnya kontinuitas 

struktur jaringan tulang yang terjadi pada tulang tibia dan tulang fibula yang terletak 

pada 1/3 bawah tungkai sebelah kiri. Sedangkan ORIF adalah pemasangan internal 

fiksasi berupa plate and screw. Adapun permasalahan yang muncul antara lain : 

adanya timbul rasa nyeri pada bekas operasi pemasangan orif, terjadinya keterbatasan 

LGS pada ankle sinistra, penurunan kekuatan otot, dan adanya oedem pada ankle 

kiri. Untuk mengatasi masalah yang timbul tersebut, modalitas fisioterapi yang 

digunakan adalah infra red dan terapi latihan yang berupa forced passive exercise, 

free active exercise, serta resisted active exercise. Tujuan dari modalitas tersebut 

adalah untuk mengurangi nyeri, menambah LGS,  mengurangi oedem dan 

meningkatkan  kekuatan otot. 

Metode : penelitian karya tulis ini menggunakan metode studi kasus dengan 

penatalaksanaan terapi sebanyak enam kali 

Hasil : pemeriksaan nyeri berkurang dilihat dari hasil pengukuran dengan VAS, 

pemeriksaan oedem berkurang dengan midline, pemeriksaan LGS bertambah dengan 

goneometer dan  pemeriksaan kekuatan otot meningkat dengan Manual Muscle 

Testing. 

Kesimpulan : dari penatalaksanaan tersebut terjadi penurunan nyeri, penambahan 

LGS, penurunan oedem, dan peningkatan kekuatan otot. Pada masalah yang muncul 

pada kasus post ORIF fraktur cruris 1/3 distal sinistra dengan menggunakan Infra 

red dan terapi latihan. 

Kata kunci : post ORIF fraktur cruris 1/3 distal sinistra, Infra red, terapi latihan. 

  



PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dewasa ini kehidupan masyarakat mulai berubah seirin perkembangan 

jaman yang menuntut semua hal agar serba cepat. Sebanding dengan adanya 

kemudahan dibidang trasportasi, tingkat insiden kecelakaan lalu lintas juga ikut 

meningkat karena perilaku berkendara dari masyarakat yang kurang disiplin. 

Kecelakaan lalu lintas tersebut bisa menyebabkan korban jiwa atau terjadi patah 

tulang yang disebut fraktur, misalnya fraktur cruris. Fraktur cruris merupakan 

fraktur yang terjadi pada tulang tibia dan tulang fibula. 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas struktur jaringan tulang. fragmen 

tulangnya mungkin bergeser atau patahannya lengkap. Fraktur bisa disebabkan 

karena adanya benturan dengan benda keras ataupun karena trauma. Fraktur bisa 

diklasifikasikan menjadi fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Jika kulit diatasnya 

masih utuh, disebut fraktur tertutup sedangkan jika salah satu dari rongga tubuh 

tertembus disebut fraktur terbuka (Appley, 1995). 

Pada kasus ini penanganan yang dilakukan adalah operasi dengan metode 

ORIF (open reduction internal fixation). Metode ini biasanya pembedahan 

dengan pemasangan plate and screw. Bentuk internal fiksasi ini berupa 

lempengan platina dan sekrup yang berguna untuk memfiksasi tulang yang 

mengalami perpatahan. 

 

 



B. Tujuan 

1.  untuk mengetahui manfaat pemberian infra red dan terapi latihan terhadap 

penurunan nyeri dan dapat merileksasikan otot. 

2. mengetahui manfaat pemberian terapi latihan berupa infra red dan terapi 

latihan terhadap pengurangan oedema. 

3. mengetahui manfaat terapi latihan infra red dan terapi latihan terhadap 

penambahan lingkup gerak sendi. 

4. mengetahui manfaat pemberian terapi latihan berupa infra red dan terapi 

latihan terhadap peningkatan kekuatan otot. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Fraktur Cruris 1/3 Distal Sinistra. 

1. Definisi 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas struktur jaringan tulang. fragmen 

tulangnya mungkin bergeser atau patahannya lengkap (Appley 1995). 

Sedangkan untuk istilah fraktur cruris adalah terputusnya kontinuitas tulang 

dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya, terjadi pada tulang tibia dan tulang 

fibula (Smeltzer, 2002). 

2. Etiologi 

Etiologi adalah ilmu pengetahuan atau teori tentang faktor penyebab suatu 

penyakit atau asal mula penyakit (Dorland, 2002). Menurut Appley (1995), 



Fraktur dapat terjadi akibat (1) peristiwa trauma tunggal; (2) tekanan yang 

berulang-ulang; atau (3) kelemahan abnormal pada tulang (fraktur patologik). 

Dalam kasus ini penyebab fraktur cruris 1/3 distal sinistra dikarenakan oleh 

trauma langsung yaitu kecelakaan lalu lintas sehingga terjadi perpatahan tulang 

pada tungkai kiri bagian bawah. 

3. Patofisiologi 

a. patologi 

Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sifat 

penyakit terutama struktur dan perubahan fungsi dalam jaringan tubuh dan 

organ yang menyebabkan atau disebabkan oleh penyakit, (Dorland, 2002). 

Perubahan patologi setelah dilakukan operasi timbul permasalahan yang 

berupa oedem, nyeri, kelemahan otot, serta keterbatasan LGS. 

b. Fisiologi 

Faktor yang mempengaruhi penyembuhan fraktur antara lain usia 

pasien, banyak displacement fraktur, jenis fraktur, lokasi fraktur, pasokan 

darah pada daerah fraktur dan kondisi medis yang menyertainya (Garrison 

1996, dikutip oleh prawidasari, 2007). Secara fisiologi menurut Gartland 

(1974) yang dikutip oleh prawidasari (2007) proses penyambungan tulang 

setelah pertahanan terdiri dari 5 tahap, antara lain : hematoma, proliferasi, 

kalsifikasi, konsolidasi, dan remodeling. 

 



4. Tanda dan gejala 

Tanda dan gejala dalam kasus post operasi fraktur cruris 1/3 distal 

sinistra sering ditemukan antara lain : (1). Oedema pada daerah ankle 

sinistra. (2) adanya rasa nyeri pada daerah incisi. (3) terjadi penurunan 

kekuatan otot. (4) adanya keterbatasan LGS. (5) terganggunya aktivitas 

fungsional yang menggunakan tungkai seperti berjalan. 

5. Komplikasi 

Pada kasus post operasi fraktur cruris 1/3 distal sinistra komplikasi 

yang berhubungan dengan penyambungan tulang menurut Appley (1995): 

Nonunion, malunion, delayed union, shortenig. 

PROSES FISIOTERAPI 

 pasien dengan inisial nama sdr. A. I, umur : 17 tahun, jenis kelamin : 

perempuan, pekerjaan : pelajar, alamat : Jln. Argorumekso 10B Ledok Argomulyo 

Salatiga. Dengan diagnose medis fraktur cruris 1/3 distal sinistra mengeluhkan 

terasa nyeri saat menggerakan ankle kiri, adanya bengkak, keterbatasan gerak sendi 

serta lemah saat untuk menggerkan ankle kiri. 

 Setelah dilakukan pemeriksan lebih lanjut sesuai dengan keluhan pasien, 

penulis merumuskan perencanaan fisioterapi,yaitu : mengurangi rasa nyeri gerak 

pada ankle sinistra, mengurangi oedema, menambah lingkup gerak sendi ankle serta 

meningkatkan kekuatan otot penggerak ankle sinistra. Sesuai dengan permasalahan 



fisioterapi dan perencanaan fisioterapi, penulis menentukan intervensi yang 

digunakan dengan infra red dan terapi latihan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Penurunan nyeri 

Penurunan tingkatan nyeri dengan skala VAS dari T1 nyeri diam 1, 

nyeri tekan 7, nyeri gerak 5. Sedangkan T6 nyeri diam 0, nyeri tekan 2, 

nyeri gerak 2. 

 

2. Pengurangan oedem 

Dilihat dari grafik didapatkan hasil penurunan oedem saat T1 49 cm. 

Sedangkan pada T6 diukur sudah 43 cm. 

 



3. Penambahan lingkup gerak sendi 

Dilihat dari grafik didapatkan hasil terjadinya penambahan LGS pada 

ankle sinistra dari pertama terapi T1 S : 9
0
 – 0

0
 – 30

0
 , R : 5

0
 – 0

0
 – 20

0
. 

Menjadi T6 S = 19
0
 – 0 

0
– 43

0 
dan R = 18

0
 – 0

0
 – 37

0
. 

 

4. Penambahan kekuatan otot 

Dilihat dari grafik didapatkan adanya peningkatan kekuatan otot dari 

pertama kali terapi dengan T1 dorsal fleksi ankle 2, plantar fleksi 2, inversi 

2, dan eversi 2. Sedangkan T6 dorsal fleksi 5, plantar fleksi 5. Inversi 4 dan 

eversi 4. 

 

 



B. Pembahasan  

1. Penurunan nyeri 

Pengurangan nyeri pada kasus fraktur cruris 1/3 distal sinistra didapat 

dari efek panas yang dihasilkan oleh infra red. Infra red yang mempunyai 

efek panas yang dapat memperlancar peredaran darah sehingga kebutuhan 

jaringan akan nutrisi dan O2 terpenuhi dengan baik dan mengaktifkan 

kerja kelenjar keringat, pengaruh rangsangan panas yang dibawa ujung-

ujung saraf sensoris dapat mengaktifkan kerja kelenjar keringat akan 

lancar sebagai tempat pembuangan zat sisa pembakaran metabolisme 

sehingga rasa nyeri berkurang atau hilang (Sujatno, 2002).  

2. Pengurangan oedema 

Pemberian gerakan aktif dapat membantu kontraksi otot sehingga 

dapat memompa cairan tersebut keluar, memperlancar sirkulasi darah, 

mencegah perlengketan jaringan lunak dan membantu proses 

penyembuhan fraktur. 

Pada prinsipnya free active exercise adalah memanfaatkan sifat vena 

yang dipengaruhi pumping action otot sehingga dengan kontraksi kuat, 

otot akan menekan vena dan cairan odem dapat dibawa vena menuju 

proksimal serta ikut dalam peredaran darah. Sedang elevasi tungkai 

bertujuan untuk membantu venous return dengan memanfaatkan gaya 

gravitasi bumi (Kisner, 1996). 

 



3. Penambahan LGS 

Dengan gerak passive maka perlengketan jaringan akibat immobilisasi 

dapat dikurangi sehingga pasien akan lebih mudah menggerakkan sendi 

tanpa ada gangguan. Tujuan gerakan ini untuk mencegah terjadinya 

kontraktur dan menambah luas gerak sendi serta untuk mencegah 

timbulnya perlengketan jaringan serta Gerak pasif untuk melatih otot 

sehingga otot menjadi rileks, menjaga elastisitas otot (Kisner, 1996). 

 

4. Penambahan kekuatan otot 

Menurut Kisner (1996) jika suatu tahanan diberikan pada otot yang 

berkontraksi maka otot tersebut akan beradaptasi dan menjadi lebih kuat. 

otot berkontraksi secara statik atau dinamik dengan melawan tahanan oleh 

suatu tenaga dari luar. Tenaga dari luar itu dapat berupa manual maupun 

mekanikal. Besarnya tahanan tergantung dari hasil pengukuran kekuatan 

otot. Dengan latihan seperti itu akan meningkatkan rekruitmen motor unit 

sehingga akan semakin banyak melibatkan komponen otot yang bekerja, 

dapat dilakukan peningkatan secara bertahap beban atau tahanan yang 

diberikan dengan penurunan frekuensi pengulangan dapat meningkatkan 

kekuatan otot yang lemah. Otot yang diberi tahanan saat kontraksi dapat 

memperbanyak recruitment action dan myosin dan otot akan menjadi 

kuat. 



Sedangkan menurut teori Ganong (2008) Terapi latihan secara aktif 

dapat meningkatkan kekuatan otot karena suatu gerakan pada tubuh selalu 

diikuti oleh kontraksi otot, kontraksi otot tergantung dari banyaknya 

motor unit yang terpasang. Dengan demikian kekuatan otot dan daya 

tahan otot. 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Dari permasalahan yang muncul, modalitas fisioterapi yang diberikan adalah 

infra red dan terapi latihan. Terapi latihan yang dilakukan antara lain relaxed 

passive exercise. Free active exercise, resisted active exercise. Setelah 

mendapatkan tindakan terapi sebanyak 6 kali terlihat adanya perkembangan 

kondisi pasien. Perkembangan tersebut antara lain terjadi pengurangan nyeri 

pada daerah sekitar luka incise yang dilihat dari hasil evaluasi menggunakan 

instrumen VAS. Penambahan kekuatan otot – otot penggerak ankle dilihat 

dari hasil evaluasi menggunakan instrumen MMT. Penambahan lingkup 

gerak sendi pada ankle dilihat dari hasil evaluasi menggunakan instrumen 

goneometer. Serta penurunan oedem pada ankle dilihat dari hasil evaluasi 

menggunakan instrumen midline. 

2. Saran 

Kepada pasien disarankan bila di rumah agar supaya sering 

menggerakkan ankle kirinya ke arah atas, ke bawah, ke dalam dan ke luar 



atau seperti yang diajarkan serta tungkai yang sakit ditinggikan saat istrahat. 

Hal ini dimaksudkan agar ankle tidak kaku dan lingkup gerak sendi pada 

ankle bertambah dan oedem berkurang. Harus rajin makan makanan yang 

sehat dan bergizi. 

kepada keluarga pasien disarankan agar memberi motivasi pada 

pasien untuk semangat latihan dirumah seperti yang diajarkan oleh terapis 

sehingga mampu beraktivitas seperti semula. 

Kepada masyarakat disarankan bila menemukan penderita dengan 

kondisi fraktur diharapkan segera membawa ke puskesmas atau rumah sakit 

untuk memperoleh tindakan yang tepat. 
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