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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka kacelakaan lalu lintas banyak dijumpai pada beberapa negara 

dan menjadi salah satu penyebab kecacatan baik kecacatan menetap maupun 

kecacatan sementara (WHO, 2007 dalam Malau, 2014). Di Indonesia 

kecelakaan lalu lintas meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun  2011 korban 

meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sebanyak 32.657 jiwa 

sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 25.157 jiwa. Data WHO menunjukan 

bahwa setiap tahunnya kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan 1.24 juta 

jiwa meninggal dunia serta 50 juta jiwa mengalami fraktur, lainnya menderita 

luka berat dan cacat tetap, dimana kejadian fraktur atau patah tulang menjadi 

akibat terbanyak dari kasus kecelakaan lalu lintas (Malau, 2014). Menurut 

data Polri (2015) penyebab kecelakaan lalulintas terbesar yaitu pengendara 

tidak disiplin. Allah SWT memerintahkan kita untuk menaati peraturan dan 

disiplin terhadap peraturan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat 

Huud ayat;112  

  .فاستقم كما امرت ومن تاب معك وال تطفوانّه بما تعملون بصير

Artinya : “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 

diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan 

janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang 

kamu kerjakan”. 
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Akibat dari kecelakaan lalulintas bermacam-macam, hingga dapat 

menyebabkan fraktur. Fraktur merupakan suatu istilah dari hilangnya 

kontinuitas tulang, tulang rawan, baik yang bersifat sebagian maupun 

keseluruhan (Helmi, 2011). Hal ini bisa disebabkan karena: trauma tunggal, 

trauma yang berulang-ulang, kelemahan pada tulang atau keadaan patologik 

(Apley & Solomon, 2010). Pananganan fraktur dapat dilakukan dengan cara 

konservatif dan operatif, berdasarkan letak dan kerusakan jaringannya. 

Penanganan operatif fraktur ada dua macam yaitu; open reduction internal 

fixator (ORIF) dan open reduction external fixator (OREF). 

Pada fraktur cruris bisa dilakukan pemasangan OREF maupun ORIF. 

Pemasangan dengan OREF  memberikan dukungan stabil untuk fraktur 

komunitif. Pin yang telah terpasang dijaga agar tetap terjaga pada posisinya, 

kemudian dikaitkan pada kerangkanya. Pada fraktur dapat terjadi komplikasi-

komplikasi tertentu, seperti odema pada pergelangan kaki dan tungkai bawah 

terjadi karena suatu reaksi radang atau respon tubuh terhadap cidera jaringan, 

adanya nyeri gerak pada tungkai bawah akibat luka sayatan operasi yang 

menyebabkan ujung-ujung saraf sensoris teriritasi dan karena adanya oedema 

pada daerah sekitar fraktur, maka terjadi penurunan luas gerak sendi. 

Fisioterapis berperan dalam memelihara, memperbaiki dan mengembalikan 

kemampuan fungsional penderita seperti semula.Tingkat gangguan akibat 

terjadinya fraktur dapat digolongkan kedalam berbagai tingkat dari 

impairment yang dirasakan misalnya adanya nyeri, penurunan kekuatan otot 

dan bengkak yang menyebabkan keterbatasan Range of Motion (ROM). 
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Dampak selanjutnya functional limitation, misalnya keterbatasan fungsi dari 

pergelangan kaki untuk berjalan. Serta participation restriction, misalnya 

keterbatasan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. 

Adapun peran fisioterapi adalah untuk mengurangi gangguan yang 

muncul akibai OREF dalam penanganan kondisi paska fraktur cruris 1/3 

distal sinistra. Setelah dilakukan OREF akan muncul permasalahan seperti 

oedema, nyeri, penurunan kekuatan otot dan keterbatasan lingkup gerak 

sendi.  Untuk mengatasi hal tersebut banyak modalitas fisioterapi yang dapat 

digunakan antara lain: terap ilatihan. Menurut Heppenfeld (2011) sasaran 

terapi fraktur tungkai adalah menyembuhkan fraktur sehingga fungsi mekanis 

tulang, kemampuannya untuk menanggung berat badan tubuh dan 

memungkinkan mempertahankan gerakan sendi. Berdasarkan uraian latar 

belakang diatas, maka penulis akan membahas mengenai penatalaksanaan 

fisioterapi pada kasus paska operasi fraktur tibia fibula 1/3 distal sinistra 

dengan external fixator unilateral frame di rumah sakit orthopedi prof.dr 

soeharso surakarta 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penatalaksanaan fisioterapi 

pada kasus paska operasi fraktur tibia fibula 1/3 distal sinistra dengan 

external fixator unilateral frame di rumah sakit orthopedi prof.dr soeharso 

surakarta, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 
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1.  Apakah terapi latihan dapat berpengaruh dalam mengurangi nyeri, 

menurunkan odema, menigkatkan lingkup gerak sendi, dan meningkatkan 

kekuatan otot pada paska OREF fraktur cruris 1/3 distal sinistra? 

2. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan fungsional pada 

paska OREF fraktur cruris 1/3 distal sinitra? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah dengan kasus paska operasi 

fraktur cruris 1/3 distal sinistra dengan open reduction external fixator 

unilateral frame yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terapi 

latihan terhadap penurunan nyeri, penurunan odema, meningkatkan Range 

of Motion, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan aktivitas 

fungsional berjalan pada kondisi paska operasi fraktur cruris 1/3 distal 

sinistra dengan open reduction external fixator unilateral frame.  

 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan kondisi kondisi 

paska operasi fraktur cruris 1/3 distal sinistra dengan ekstenal fiksasi 

unilareral frame. 
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2. Bagi Fisioterapi 

Sebagai acuan atau sumbangan pemikiran bagi fisioterapi dalam 

melakukan penanganan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat , 

khususnya dibidang Fisioterapi.  

3. Bagi Pendidikan  

Sebagai referensi tambahan dalam pembelajaran peran fisiosterapis 

dalam melakukan terapi  latihan pada kasus paska operasi fraktur cruris 1/3 

distal dengan open reduction external fixator unilateral frame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


