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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fraktur merupakan suatu perpatahan pada kontinuitas struktur tulang. 

Patahan tadi mungkin tidak lebih dari suatu retakan atau primpilan korteks, 

biasanya patahan tersebut lengkap dan fragmen tulangnya bergeser. Jika kulit 

di atasnya masih utuh, disebut fraktur tertutup sedangkan jika salah satu dari 

rongga tubuh tertembus disebut fraktur terbuka. Patah tulang (fraktur) adalah 

terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang disebabkan karena terjadinya 

benturan yang keras secara mendadak. Umumnya fraktur disebabkan oleh 

trauma atau aktifitas fisik dimana terdapat tekanan yang berlebihan pada 

tulang. Biasanya saat terjadi kecelakaan dengan spontan tangan yang menjadi 

korban untuk menyangga beban saat jatuh dengan posisi tangan sedikit rotasi 

dan terjadi fraktur radius 1/3 (Thomas, 2011). 

Fraktur adalah rupturnya kontinuitas struktur dari tulang atau kartilago 

dengan atau tanpa disertai subluksasi fragmen yang terjadi karena trauma atau 

aktivitas fisik dengan tekanan yang berlebihan (Ningsih, 2011). Salah satu 

jenis patah tulang yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yakni 

fraktur tulang radius karena termasuk tulang yang mobile karena sering 

digunakan untuk beraktivitas. Dalam Wahyuni (2011) menyebutka bahwa 

fraktur radius adalah adalah fraktur yang terjadi pada tulang radius akibat 

jatuh dan tangan menyangga dengan siku ekstensi. 

Kasus fraktur di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo 

dijumpai kasus fraktur radius distal sebanyak 122 kasus dari 612 kasus fraktur. 
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Dari rentang waktu Januari 2015–Juni 2015 (Dokumentasi, 2015) Pada kasus 

ini, fraktur radius 1/3 distal dextra terjadi karena trauma akibat kecelakaan 

saat mengendarai sepeda motor, yang telah mendapatkan penanganan post 

ORIF berupa pinning. Prinsip penanganan fraktur adalah mengembalikan 

posisi patahan tulang ke posisi semula (reposisi), imobilisasi fragmen fraktur 

untuk proses 3 penyatuan tulang dan rehabilitasi jaringan lunak dan sendi 

(Kneale, 2011).  

Kondisi fraktur atau patah tulang merupakan suatu kondisi yang 

membutuhkan pengobatan agar manusia atau seseorang yang mengalami 

fraktur dapat kembali seperti semula. Pada dasarnya manusia diciptakan dari 

air mani kemudian menjadi darah, lalu segumpal darah itu dijadikan segumpal 

daging dan dijadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Dan 

manusia dicipatkan sebagai makhluk yang paling baik atau sempurna. Allah 

telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling baik, sebagaimana 

difirmankan dalam Surat Al Mu’minun ayat 14 sebagai berikut: 

                       

                          

 

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 

Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-

belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian 

Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, 

Pencipta Yang Paling Baik” (Qs Al Mu’minuun Ayat 14) 

 

Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahuwata’ala sebagai 

makhluk yang paling baik atau sempurna, supaya berusaha untuk selalu 
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menjadi yang baik, apabila manusia sakit maka manusia akan melakukan 

pengobatan salah satunya dengan cara fisioterapi.  

Peran fisioterapi sangat penting dalam menangani permasalahan pasca 

fraktur, dengan memberikan terapi latihan dan infrared. Infrared adalah 

pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 7700-4 Juta 

A
o
. Sinar infrared dapat menghasilkan panas lokal yang bersifat superfisial 

dan direkomendasikan untuk kondisi yang subakut untuk mengurangi nyeri 

dan inflamasi. Pemanasan superfisial akan berpengaruh pada suhu jaringan di 

bawahnya yang mengalami cedera, dan peningkatan suhu pada jaringan 

superfisial akan menghasilkan efek analgesia. Efek panas yang ditimbulkan 

menyebabkan terjadinya vasodilatasi pada pembuluh darah, dan meningkatkan 

sirkulasi pada jaringan (Prentice, 2008). 

Terapi latihan adalah salah satu modalitas fisioterapi yang 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif 

untuk pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan dan kemampuan 

kardiovaskuler, mobilitas dan fleksiblitas, stabilitas, rileksasi, koordinasi, 

keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kisner, 2006). Pada latihan ini 

bertujuan untuk memelihara lingkup gerak sendi, mengurangi nyeri, 

mengurangi bengkak, meningkatkan lingkup gerak sendi. Dengan ini pasien 

dapat mengembalikan aktifitas fungsional sehari-hari dan dapat melakukan 

aktifitas sehari-hari seperti biasa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

pada karya tulis ilmiah ini penulis akan menjelaskan tentang “Penatalaksanaan 

Fisioterapi pada Kasus Fraktur Radius 1/3 di RSUD dr. Harjono Ponorogo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, dapat diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah terapi latihan dan infrared dapat mengurangi rasa nyeri pada 

pasien fraktur 1/3 distal radius sinistra di RSUD dr. Harjono Ponorogo? 

2. Apakah terapi latihan dan infrared dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi dan meningkatkan kekuatan otot pada pasien fraktur 1/3 distal radius 

sinistra di RSUD dr. Harjono Ponorogo? 

3. Apakah terapi latihan dan infrared dapat mengurangi oedem pada pasien  

fraktur 1/3 distal radius sinistra di RSUD dr. Harjono Ponorogo? 

4. Apakah terapi latihan dan infrared dapat meningkatkan Activity Daily 

Living (ADL) pada pasien  fraktur 1/3 distal radius sinistra di RSUD dr. 

Harjono Ponorogo? 

 

C. Tujuan  

Tujuan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dan infrared dalam mengurangi 

rasa nyeri pada pasien fraktur 1/3 distal radius sinistra di RSUD dr. 

Harjono Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dan infrared dalam 

meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot pada 

pasien fraktur 1/3 distal radius sinistra di RSUD dr. Harjono Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dan infrared dalam mengurangi 

oedem pada pasien  fraktur 1/3 distal radius sinistra di RSUD dr. Harjono 

Ponorogo. 

4.   Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dan infrared dalam 

meningkatkan Activity Daily Living (ADL) pada pasien  fraktur 1/3 distal 

radius sinistra di RSUD dr. Harjono Ponorogo. 

 

D. Manfaat 

Manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi penulis  

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi penulis sendiri yaitu dapat 

memperdalam ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang kondisi 

fraktur 1/3 distal radius sinistra. 

2. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Hasil yang didapat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, diharapkan 

dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk mengetahui 

penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi fraktur 1/3 distal radius  sinistra. 

3. Bagi pendidikan  

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi pendidikan yaitu dapat 

mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang fraktur 1/3 

distal radius sinistra. 

  

 


