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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Ketika manusia mendapatkan sebuah ujian salah satunya diberikan rasa sakit 

karena musibah yang diberikan oleh-Nya hendaknya tidak mudah berputus asa, 

bahwa terdapat hadist yang mengatakan: 

َواَء َوَجَعَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواًء فَ َتَداَوْوا َوالَ َتَداَوْوا ِِبَرَام اَء َوالدَّ  ِإنَّ اهلَل أَنْ َزَل الدَّ

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula 

Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan 

janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Dawud dari Abud Darda` 

radhiallahu ‘anhu). 

  Saat ini Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang telah 

mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang pembanguan, salah satu di 

antaranya pada bidang transportasi. Perkembangan pada bidang transportasi, ini 

ditandai dengan kemajuan sarana dan prasarana transportasi yang didukung oleh 

kemajuan IPTEK yang cukup pesat. Hal ini memberikan dampak yang cukup 

besar bagi kemudahan transportasi, memberikan kenyamanan, efektivitas, dan 

efisiensi waktu dalam masyarakat. Tetapi hal itu tidak diimbangi dengan 

kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya dalam berkendara masyarakat 

sering menggunakan helm yang tidak berstandar SNI, menggunakan handphone 

saat berkendara dan sering melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kejadian seperti 
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contoh tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang terkadang 

mengakibatkan terjadinya fraktur. 

  Fraktur adalah setiap retak atau patah pada tulang yang utuh. Kebanyakan 

fraktur disebabkan oleh trauma dimana terdapat tekanan yang berlebihan pada 

tulang, baik berupa trauma langsung dan trauma tidak langsung (Sjamsuhidajat & 

deJong, 2005). Fraktur Colles adalah fraktur pada distal radius biasanya terjadi 3 

sampai 4 cm dari permukaan sendi (Hoppenfeld & Murty, 2011). Fraktur Colles 

merupakan fraktur yang paling sering terjadi saat pasien jatuh dengan menumpu 

pada tangan yang menjulur sehingga mengakibatkan fraktur dan dislokasi pada 

radius distal ke arah dorsal.  

  Fraktur colles merupakan fraktur dengan insiden tertinggi kedua pada usia 

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

fraktur colles adalah 24 per 10.000 orang/tahun. Rasio antara perempuan : laki-

laki dari tingkat kejadian pada pasien fraktur colles adalah 3:1. Insiden meningkat 

sebanding dengan meningkatnya usia pada laki-laki dan perempuan. Kejadian 

pada pasien fraktur colles di bawah 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 diatas 50 tahun dan hampir dua kali lipat 

dengan setiap interval usia 10 tahun sampai usia 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 colles sebanyak 122 kasus dari 

612 kasus fraktur radius, dari rentang waktu Januari 2011 – Juni 2012 (Burhan 

dkk., 2014). 
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  Dalam populasi anak-anak, fraktur colles paling sering terjadi di masa 

pubertas. Pubertas adalah masa dimana mineralisasi tulang relatif rendah. Patah 

tulang ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki dari pada anak perempuan. 

Mekanisme fraktur colles ini paling umum terjadi karena olahraga, kecelakaan 

kendaraan, dan bermain. Pada orang tua, fraktur colles ini sering terjadi pada 

wanita dari pada pria, kemungkinan dapat disebabkan oleh faktor ostheoporosis. 

Mekanisme paling umum terjadi pada kasus orang tua ini adalah terjatuh saat 

berdiri (Burhan dkk., 2014). 

  Kondisi klinis fraktur colles  menimbulkan masalah seperti nyeri hebat 

akibat kompresi saraf, risiko tinggi trauma dan hambatan mobilitas lengan 

sekunder akibat kerusakan fragmen tulang, dan risiko tinggi infeksi sekunder 

akibat luka pasca bedah. Penanganan fraktur pada umumnya terbagi menjadi 2 

jenis, yaitu penanganan secara konservatif dan penanganan secara operatif. 

Metode konservatif yaitu dengan menggunakan fiksasi yang dipasang di luar 

tubuh atau anggota gerak yang cedera seperti gips, spalk, dan bandage. 

Sedangkan metode operatif dengan ORIF (Open Reduction Internal Fixation) 

yaitu penggunaan fiksasi yang dipasang di dalam tubuh dapat berupa plat and 

screws, nail, narrow, dan whire. Penanganan operatif sebagai bagian dari 

intervensi medis yang berupa  pemasangan fiksasi interna menimbulkan masalah 

risiko tinggi infeksi pasca bedah, nyeri akibat trauma jaringan lunak, risiko tinggi 

trauma akibat pemasangan traksi dan gips sirkular (Muttaqin, 2012). 

Dalam kasus fraktur colles ada beberapa gangguan seperti adanya nyeri 

(diam, gerak, dan tekan), keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) pada 
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pergelangan tangan, penurunan kekuatan otot, serta penurunan aktivitas 

kemampuan sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut fisioterapi memiliki 

beberapa intervensi yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi problematika 

diatas, antara lain infra red, electrical therapy, tens, dan terapi latihan. Pada 

pasien dengan kasus fraktur colles sinistra post operative yang menggunakan 

fiksasi interna plate and screws ini  dapat diberikan latihan berupa active pasive 

movement dengan tujuan fisioterapi yang ingin dicapai adalah mengurangi nyeri, 

meningkatkan luas gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan 

kemampuan fungsional sehari-hari. Menurut Potter & Perry (2006) yaitu teori 

rentang gerak sendi, yang mana teori ini menyatakan bahwa dengan adanya 

latihan rentang gerak sendi, hematoma akan mengalami organisasi terbentuk 

benang-benang fibrin dalam jendela darah sehingga membentuk jaringan untuk 

invasi fibroblas dan osteoblas. Fibroblas dan osteoklas (berkembang dari osteosit, 

sel endotel dan sel periosteum) akan menghasilkan kolagen sebagai matriks 

kolagen pada patahan tulang. Terbentuk jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. 

Tulang yang sedang aktif tumbuh menunjukkan potensial elektronegatif, oleh 

karenanya kekuatan otot akan meningkat atau bahkan menjadi normal.  

  Melihat latar belakang di atas, penulis mengambil judul karya tulis ilmah ini 

tentang ”Penatalaksanaan fisioterapi pada kasus fraktur colles sinistra post 

operative dengan menggunakan internal fiksasi berupa plate and screw Di RS 

Prof. Dr. R Soeharso.   
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan permasalahan pada kasus post fraktur colles sinistra dengan 

gangguan nyeri, gerak dan fungsi dengan modalitas terapi latihan, maka penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1.  Apakah terapi latihan dapat mengurangi nyeri? 

2. Apakah terapi latiha dapat mengurangi oedema? 

3. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot? 

4. Apakah terapi latihan dapat menambah lingkup gerak sendi ? 

 

C. Tujuan 

  Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

adalah : 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penyusunan ini adalah :  

Untuk mengetahui pengaruh dari terapi latihan aktif pasif movement untuk 

menangani permasalahn pada kasus fraktur colles sinistra 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penyusuna ini adalah : 

Untuk mengetahui manfaat dari terapi latihan pasif aktif movement untuk 

mengurangi nyeri, oedema, meningkatkan lingkup gerak sendi dan 

meningkatkan kekuatan otot. 
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D. Manfaat  

  Manfaat yang dapat di peroleh dari pembuatan karya tulis ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Memperdalam ilmu pengetahuan dan penatalaksanaan fisioterapi pada 

kasus fraktur colles sinistra dengan modalitas terapi latihan aktif pasif 

movement 

2. Bagi masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat umum, serta mengetahui tentang 

peran fisioterapis pada kondisi post fraktur colles sinistra 

3. Bagi institusi  

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang fisioterapi bagi institusi 

pendidikan fisioterapi 

4. Bagi pendidikan  

Memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman fisioterapi bagi 

dunia pendidikan mengenai kasus post fraktur colles sinistra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


