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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Patah tulang atau dalam bahasa medis biasa disebut fraktur adalah 

kondisi dimana terjadi kerusakan bentuk dan fungsi dari tulang tersebut yang 

dapat berupa patahan atau pecah dengan serpihan. 

Fraktur biasanya terjadi karena beberapa sebab yaitu trauma 

langsung, kelelahan otot, atau karena kondisi-kondisi tertentu seperti 

degenerasi tulang atau osteoporosis. Fraktur lebih sering terjadi pada laki-laki 

daripada perempuan dengan umur di bawah 45 tahun dan sering berhubungan 

dengan olahraga, pekerjaan dan kecelakaan. Sedangkan pada usia lanjut 

prevalensi cenderung lebih banyak terjadi pada wanita berhubungan dengan 

adanya osteoporosis yang terkait dengan perubahan hormon (Reeves, 2001). 

Data kejadian fraktur di Indonesia sebanyak 1,3 juta kasus setiap 

tahun dengan jumlah penduduk 238 juta jiwa. Angka tersebut merupakan 

yang terbesar di Asia Tenggara. Fraktur ekstremitas bawah memiliki 

prevalensi sekitar 46,2 % dari insiden kecelakaan (Chandra, 2011). 

Salah satu kejadian fraktur ekstremitas bawah adalah fraktur tulang 

intercondylar femur. Fraktur tulang intercondylar femur ini adalah hilangnya 

kontinuitas tulang intercondylar pada femur. Tulang intercondylar femur 

merupakan lekukan dalam yang terletak di antara  permukaan belakang 

epicondylus lateral dan epicondylus medial dari femur (Snell, 2007). 
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Penanganan medis yang diberikan untuk menangani fraktur 

intercondylar femur ini dapat dilakukan metode konservatif atau non operatif 

dan metode operatif. Metode konservatif atau non operatif adalah penanganan 

fraktur berupa reduksi atau reposisi tertutup. Sedangkan metode operatif 

adalah penanganan fraktur dengan reduksi terbuka yaitu membuka daerah 

yang mengalami fraktur dan memasangkan fiksasi internal maupun eksternal. 

Pada kasus fraktur intercondylar femur dalam karya tulis ilmiah ini dilakukan 

penanganan secara operatif yaitu dengan pemasangan Open Reduction and 

Internal Fixation (ORIF) berupa plate and screw. ORIF adalah suatu bentuk 

pembedahan medis yang bertujuan untuk mengatur posisi tulang dengan 

pemasangan internal fiksasi pada tulang yang mengalami fraktur. Internal 

fiksasi yang digunakan mengacu pada fiksasi plate and screw untuk 

mengaktifkan atau memfasilitasi penyembuhan (Brunner, 2003). 

Beberapa komplikasi dapat terjadi pada fraktur intercondylar femur 

dengan pemasangan ORIF, diantaranya adalah kerusakan arteri, compartment 

syndrome,  Fat Embolism Syndrom (FES), infeksi, pembengkakan pada area 

yang dipasang internal fiksasi, gerakan pada perangkat keras yang terpasang, 

dan lain lain (Price, 2005).  

Sedangkan masalah-masalah yang timbul pada kasus fraktur 

intercondylar femur ini diantaranya adalah nyeri tekan dan nyeri gerak pada 

lutut, spasme otot hamstring dan quadriceps, penurunan kekuatan otot pada 

grup otot sendi lutut, keterbatasan gerak sendi lutut dan penurunan 
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kemampuan fungsional berupa berjalan dan jongkok. Hal inilah yang harus 

ditangani oleh tenaga kesehatan terutama fisioterapi. 

Pelayanan di bidang kesehatan meliputi 4 aspek yaitu peningkatan 

(promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan 

(rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan 

(Depkes RI, 2011).  

Fisioterapi sendiri adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan 

pada kasus fraktur. Menurut SK Menkes No. 376 Tahun 2007, fisioterapi 

adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau 

kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan 

fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 

manual, peningkatan gerak peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), 

serta pelatihan fungsi dan komunikasi. Dimana peran fisioterapi pada kasus 

fraktur seperti melatih kekuatan otot, mengurangi nyeri, mengurangi spasme 

dan meningkatkan gerak bagian yang bermasalah agar menjadi lebih baik 

sampai pasien bisa menjalankan aktifitas keseharian dengan normal. 

Fisioterapi mempunyai beberapa macam modalitas yang bertujuan 

untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena post ORIF fraktur 

intercondylar femur ini yaitu dengan menggunakan Infrared Rays (IR) dan 

terapi latihan berupa static contraction, free active movement, resisted active 

movement, hold relax, latihan berdiri dengan menekuk lutut serta latihan cara 

berjalan dengan crutch. 
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Penggunaan Infrared Rays (IR) berperan dalam membantu relaksasi 

otot-otot yang spasme di sekitar area fraktur yaitu otot hamstring dan 

quadriceps. Sedangkan static contraction bertujuan dalam mengurangi nyeri. 

Penggunaan free active movement, resisted active movement, hold relax 

berfungsi untuk meningkatkan lingkup gerak sendi lutut dan meningkatkan 

kekuatan otot yang mengalami permasalahan. Untuk latihan berdiri dengan 

menekuk lutut serta cara berjalan dengan crutch bertujuan untuk melatih 

aktivitas fungsional agar pasien lebih mandiri. 

 

Artinya: “ Dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa 

Rasulullah bersabda, “Setiap penyakit pasti memiliki obat. Apabila sebuah 

obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizing Allah 

Subhanahuwa Ta’ala.“ 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang didapat dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Apakah penggunaan Infrared Rays (IR) dan terapi latihan dapat 

mengurangi nyeri tekan dan nyeri gerak lutut kanan pada kasus Post Open 

Reduction and Internal Fixation (ORIF) Intercondylar Femur Dextra 

Comminutive Type Displaced? 
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2. Apakah terapi latihan (exercise) dapat meningkatkan kekuatan otot lutut 

kanan pada kasus Post Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) 

Intercondylar Femur Dextra Comminutive Type Displaced? 

3. Apakah terapi latihan (exercise) dapat meningkatkan Lingkup Gerak 

Sendi (LGS) lutut kanan pada kasus Post Open Reduction and Internal 

Fixation (ORIF) Intercondylar Femur Dextra Comminutive Type 

Displaced? 

4. Apakah terapi latihan (exercise) dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional pada kasus Post Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) 

Intercondylar Femur Dextra Comminutive Type Displaced? 

C. Tujuan Laporan Kasus 

 Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat penggunaan Infrared Rays (IR) dan terapi 

latihan dalam mengurangi nyeri tekan dan nyeri gerak lutut kanan pada 

kasus Post Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) Intercondylar 

Femur Dextra Comminutive Type Displaced. 

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan (exercise) dalam meningkatkan 

kekuatan otot lutut kanan pada kasus Post Open Reduction and Internal 

Fixation (ORIF) Intercondylar Femur Dextra Comminutive Type 

Displaced. 

3. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan (exercise) dalam meningkatkan 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) lutut kanan pada kasus Post Open Reduction 



6 
 

 

and Internal Fixation (ORIF) Intercondylar Femur Dextra Comminutive 

Type Displaced. 

4. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan (exercise) dalam meningkatkan 

kemampuan fungsional pada kasus Post Open Reduction and Internal 

Fixation (ORIF) Intercondylar Femur Dextra Comminutive Type 

Displaced. 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi penulis 

Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan mahasiswa 

tentang fraktur intercondylar femur dan penatalaksanaan 

fisioterapinya. 

2. Bagi masyarakat 

Agar dapat memberikan informasi yang benar kepada pasien, 

keluarga dan masyarakat sehingga dapat lebih mengenal dan 

mengetahui gambaran tentang fraktur terutama fraktur 

intercondylar femur. 

3. Bagi institusi 

Dapat memberikan informasi obyektif mengenai fraktur 

intercondylar femur kepada tenaga medis yang bekerja di rumah 

sakit, puskesmas maupun yang berada di klinik.  


