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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

          Angka kecelakaan di Indonesia selama 2015 ternyata cukup tinggi hingga 

menembus angka puluhan ribu.Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional 

Rekayasa Lalu Lintas Korp Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul 

Sediantoro, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 

2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23.000 kasus.Dari 23 ribu 

kasus yang terjadi, tercatat 23 ribu korban meninggal dunia dan luka-luka baik 

luka berat atau ringan di atas aspal (http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-

september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html di akses jam 

21.51 tanggal 8 Maret 2016). 

Tentang musibah di Al-Qur’an Surat An’Nisa : 78  

َرَأَها  َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِِف اْْلَْرِض َوََل ِف أَنْ ُفِسُكْم ِإَلا ِِف ِكَتاٍب ِمْن قَ ْبِل َأْن نَ ب ْ

 ِإنا َذِلَك َعَلى اللاِه َيِسير 

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan tidak (pula) pada 

dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum 

Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah.” [QS An Nisa`: 78]  

http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html%20di%20akses%20jam%2021.51
http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html%20di%20akses%20jam%2021.51
http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html%20di%20akses%20jam%2021.51
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 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).Patahan tadi 

mungkin tidak lebih dari suatu retakan atau perimpilan korteks, biasanya patahan 

tersebut lengkap dan fragmen tulangnya bergeser. Jika kulit diatasnya masih utuh, 

disebut fraktur tertutup sedangkan jika salah satu dari rongga tubuh tertembus 

disebut fraktur terbuka. 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 kasus post ORIF fracture os radius 1/3 distal sinistra, Fisioterapi 

mempunyai peranan penting. Dengan menggunakan modalitas terapi latihan 

bertujuan untuk meningkatkan Lingkup Gerak Sendi(LGS), kekuatan otot dan 

kemampuan fungsional tangan kiri pasien. Selain itu, dengan modalitas infra 

merah dan bertujuan untuk mengurangi nyeri, mengurangi spasme otot pada 

tangan kiri pasien. 

 

B.Rumusan Masalah 

    1.Apakah ada manfaat penggunaan Infra red(IR) terhadap penurunan nyeri 

pada  

       pasien Post ORIF Fracture 1/3 Distal Os. Radius sinistra ? 

    2. Apakah ada manfaat terapi latihan terhadap Lingkup Gerak Sendi (LGS) ,  

        kekuatan otot dan  pada pasien Post ORIF Fracture 1/3 Distal Os.Radius  

        sinistra?  
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C. Tujuan Masalah 

1. Mengetahui manfaat penggunaan Infra Red dan Terapi Latihan terhadap       

    penurunan nyeri pada pasien Post ORIF FracturE 1/3 Distal Os Radius 

Sinistra 

    2. Mengetahui manfaat Infra red dan Terapi Latihan terhadap LGS dan  

         Kekuatan Otot pada pasien Post ORIF FrakturE 1/3 Distal Os Radius 

Sinistra 

 

D.  Manfaat Masalah 

     1.  Bagi Penulis  

        Menambah pemahaman dalam melaksanakan proses fisioterapi pada 

 kondisi Post ORIF Fracture 1/3  Distal Os Radius sinistra 

     2.  Bagi Institusi  

       Sebagai referensi tambahan untuk  mengetahui penatalaksanaan 

fisioterapi pada kondisi Post ORIF Fracture 1/3 Distal Os Radius sinistra 

  3.  Bagi Fisioterapis  

       Untuk mendapatkan metode terapi yang tepat dan bermanfaat dalam   

melakukan penanganan pada kondisi Post ORIF Fracture 1/3 Distal Os 

Radius 
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4.  Bagi Masyarakat  

            Sebagai pertimbangan mengenai peran fisioterapis pada kondisi Post 

ORIF Fracture 1/3 Distal Os Radius,  sehingga dapat mencegah masalah  atau 

keluhan lebih lanjut akibat kurangnya pengetahuan masyarakat pada kasus 

tersebut. 

 

  


