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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Fraktur adalah hilangnya kontinuitas tulang (Helmi,2012) . Klasifikasi 

fraktur menurut hubungan dengan jaringan ikat disekitarnya dibagi menjadi 2 

yaitu fraktur terbuka dan tertutup. Fraktur terbuka adalah fraktur yang mempunyai 

hubungan dengan dunia luar melalui luka pada kulit dan jaringan lunak, dapat 

berbentuk dari dalam atau dari luar. Sedangkan fraktur tertutup adalah fraktur 

dimana kulit tidak ditembus oleh fragmen tulang sehingga tidak mempunyai 

hubungan dengan dunia luar (Helmi, 2012). Dalam hal ini akan dibahas open 

fraktur pada collum humerus. 

Fraktur collum humerus adalah hilangnya kontinuitas tulang humerus pada 

bagian collum anatomicum atau collum chirurgicum. Tindakan medis yang sering 

diberikan pada fraktur collum humerus adalah tindakan operatif dengan 

pemasangan plate and screw, karena selain dapat dilakukan mobilisasi pada sendi 

bahu, juga dapat mencapai stabilitas yang memadai.  

Tahun 2014 di Indonesia sebagian besar (71,5 %) korban kecelakaan lalu 

lintas adalah pengendara sepeda motor berdasarkan Kemenhub RI tahun 2014. 

Sangat ditekankan kepada masyarakat untuk berhati- hati dalam berkendara 

khususnya pengendara roda dua untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas 

yang mengakibatkan cidera, fraktur, dan bahkan kematian. 

Problematika fisioterapi yang timbul dari pasca operasi pemasangan plate 

and screw adalah gangguan berupa impairment, functional limitation dan 
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participation restriction. Impairment misalnya oedema, nyeri, spasme, 

keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) bahu, serta  penurunan kekuatan otot 

penggerak sendi bahu. Functional limitation berupa gangguan aktifitas sehari-hari 

seperti mandi, makan, berpakaian, dll. Participation restriction berupa 

ketidakmampuan pasien untuk beraktifitas sesuai dengan usia dan peranannya, 

sehingga pasien tidak mampu bersosial secara optimal. Kondisi seperti ini 

membutuhkan pengobatan agar seseorang yang mengalami fraktur dapat kembali 

seperti semula. Dalam sebuah hadist yang berbunyi : 

 

“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). 

 Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling baik atau 

sempurna, supaya selalu berusaha untuk menjadi yang baik, apabila manusia sakit akan 

melakukan pengobatan salah satunya dengan cara fisioterapi. 

Fisioterapi sebagai salah satu profesi yang bertanggung jawab atas gerak 

dan fungsi dapat berperan pada kondisi di atas.  Dengan modalitas fisioterapi 

berupa Infrared, Transcutaneus Electrical Stimulation Nerves (TENS), dan terapi 

latihan. 

Penyinaran menggunakan sinar infra merah yang mempunyai efek panas 

yang dapat memperlancar peredaran darah sehingga pemberian nutrisi dan 

kebutuhan jaringan akan O2 terpenuhi dengan baik dan pembuangan zat-zat 

metabolisme akan lancar sehingga rasa nyeri berkurang atau hilang. Terhadap 
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jaringan otot, kenaikan temperatur disamping membantu terjadinya rileksasi juga 

akan meningkatkan kemampuan otot untuk berkontraksi, (Sujatno, 2002). 

Stimulasi listrik yang diaplikasikan pada serabut syaraf akan menghasilkan 

impuls syaraf yang berjalan dengan dua arah sepanjang akson syaraf yang 

bersangkutan, peristiwa ini dikenal sebagai aktivasi antidromik. Impuls syaraf 

yang dihasilkan oleh TENS yang berjalan menjauh dari arah sistem syaraf pusat 

akan menabrak dan menghilangkan atau menurunkan impuls aferen yang datang 

dari jaringan rusak. Pada keadaan jaringan rusak aktivasi bisa terjadi pada serabut 

saraf berdiameter besar dan TENS tipe konvensional juga akan mengaktivasi 

serabut syaraf yang berdiameter besar dan menghasilkan impuls antidromik yang 

berdampak analgesia (Parjoto, 2006). 

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).  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah pemberian terapi inframerah, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS), dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri pada 

pasien fraktur collum humerus pasca operasi pemasangan plate and 

screw? 
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2. Apakah pemberian terapi inframerah, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS), dan terapi latihan dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi (LGS) pada pasien fraktur collum humerus pasca operasi 

pemasangan plate and screw?? 

3. Apakah pemberian terapi inframerah, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS), dan terapi latihan dapat menimgkatkan kekuatan 

otot pada pasien fraktur collum humerus pasca operasi pemasangan plate 

and screw? 

4. Apakah pemberian terapi inframerah, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS), dan terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan 

aktivitas fungsional pada pasien fraktur collum humerus pasca operasi 

pemasangan plate and screw? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui manfaat pemberian terapi inframerah, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS), dan terapi latihan dalam 

mengurangi nyeri pada pasien fraktur collum humerus pasca operasi 

pemasangan plate and screw. 

2. Untuk mengetahui manfaat pemberian terapi inframerah, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS), dan terapi latihan dalam 

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) pada pasien fraktur collum 

humerus pasca operasi pemasangan plate and screw. 
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3. Untuk mengetahui manfaat pemberian terapi inframerah, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS), dan terapi latihan dalam 

menimgkatkan kekuatan otot pada pasien fraktur collum humerus pasca 

operasi pemasangan plate and screw. 

4. Untuk mengetahui manfaat pemberian terapi inframerah, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS), dan terapi latihan dalam 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional pada pasien fraktur 

collum humerus pasca operasi pemasangan plate and screw. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Memberikan wawasan dan pemahaman kepada penulis dalam memberikan 

dan menyusun penatalaksanaan terapi inframerah, TENS, dan terapi 

latihan pada pasien fraktur collum humerus pasca operasi pemasangan 

plate and screw. 

2. Bagi masyarakat umum 

Memberikan informasi berupa pendidikan dan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang perawatan dan terapi pada kondisi pasca pemasangan 

plate and screw pada fraktur collum humerus. 

3. Bagi kemajuan Fisioterapi 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai tolak ukur 

keberhasilan yang telah dicapai para ilmuwan untuk dapat lebih maju, 

terutama dalam teknologi kesehatan dan disiplin ilmu lainya. 


