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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, berpengaruh 

terhadap perkembangan di segala bidang, antara lain adalah di bidang kesehatan 

dan transportasi. Adanya kemajuan di bidang transportasi, berdampak pada 

peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Sedangkan dampak positif 

dari adanya kemajuan dalam bidang kesehatan, dapat dilihat dengan adanya upaya 

pemerintah untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat 

tersusun, merata, menyeluruh dan dapat terjangkau oleh masyarakat luas dalam 

sistem kesehatan nasional.  

       Upaya pelayanan kesehatan yang semula hanya mengutamakan aspek 

pengobatan saja, dewasa ini terus ditingkatkan meliputi 4 aspek yaitu peningkatan 

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

(rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Depkes 

RI, 1992). Fisoterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan, turut berperan dan 

bertanggungjawab dalam upaya pelayanan kesehatan tersebut dalam 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional. 

       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 
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secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan 

mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (SK Menkes. No 376, 2007). 

A. Latar Belakang 

       Hingga saat ini, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia terbilang 

masih sangat tinggi. Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional 

Rekayasa Lalu Lintas, hingga tahun 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 

di Indonesia mencapai 23.000 kasus. Kecelakaan lalu lintas dapat 

menyebabkan fraktur atau patah tulang bahkan timbulnya korban jiwa. Salah 

satu contoh kasus fraktur yang sering terjadi adalah fraktur Radius distal. 

       Fraktur adalah suatu perpatahan pada struktur kontinuitas tulang 

(Sambrook, dkk, 2010). Fraktur radius distal adalah terputusnya kontinuitas 

tulang yang terjadi pada bagian distal dari tulang radius. Penanganan fraktur 

ada 2 macam yaitu secara konservatif dan operatif. Penanganan secara 

konservatif biasanya dilakukan pasa anak-anak dan remaja, dimana masih 

memungkinkan terjadinya pertumbuhan tulang panjang. Selain itu, dilakukan 

karena adanya infeksi atau diperkirakan dapat terjadi infeksi. Penanganan 

fraktur secara operatif yaitu dengan pemasangan fiksasi interna dan reduksi 

terbuka (Ebnezar, 2005). Pada kasus fraktur dengan penanganan secara 

operatif, Fisioterapi berperan dalam memelihara, memperbaiki dan 

mengembalikan kemampuan fungsional pasien seperti semula setelah di 

lakukannya pembedahan. 

       Pada kasus fraktur, terutama post aff implant radius distal sinistra akan 

menimbulkan problematik seperti adanya (1) nyeri gerak dan tekan pada wrist 
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sinistra, (2) oedem pada wrist sinistra, (3) keterbatasan lingkup gerak sendi 

wrist sinistra, (4) penurunan kekuatan otot, (5) gangguan aktifitas fungsional 

dengan menggunakan tangan kiri. 

       Peran fisioterapi pada kasus post aff implant Radius Sinistra ini sangat 

penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mucul sebagai 

akibat dari tindakan operatif tersebut, yaitu dengan penerapan teknologi 

fisioterapi dengan menggunakan modalitas dan terapi latihan. Modalitas yang 

diberikan adalah dengan menggunakan infra-red dan terapi latihan untuk 

mengurangi nyeri dan relaksasi otot dengan tujuan untuk mengatasi gangguan 

fungsi dan gerak, serta mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Terapi 

latihan tersebut diantaranya, (1) static contraction untuk mengurangi oedem, 

meningkatkan dan mempertahankaan kekuatan otot pada wrist sinistra 

sehingga nyeri dapat berkurang, (2) active exercise untuk menghindari 

kehilangan ruang gerak sendi pada wrist sinistra, (3) passive exercise untuk 

mempertahankan atau meningkatkan luas gerak sendi pada wrist sinistra 

(Kisner, 2007), (4) latihan menggenggam untuk meningkatkan kemampuan 

aktivitas fungsional tangan.  

       Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin 

Abdillah, dia berkata bahwa Nabi bersabda, “setiap penyakit pasti memiliki 

obat. Bila sebuah obat sesuai dengan peyakitnya, maka dia akan sembuh 

dengan seizing Allah Subhanahu wa Ta’ala” (HR.Muslim). Sehingga, 

diperlukan adanya tindakan yang tepat dalam penanganan kasus post aff 

implant Radius Sinistra dengan kerjasama dari dokter dan Fisioterapis. 
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       Berdasarkan uraian tersebut di atas, penting untuk membahas kasus 

fraktur serta penanganannya berdasarkan kajian Fisioterapi. Oleh karena itu, 

penulis memutuskan untuk membahas KTI dengan judul “Penatalaksanaan 

Fisioterapi pada Kasus Post Aff Implant Radius Sinistra di RST Dr.Soedjono 

Magelang” 

 

B. Rumusan Masalah 

       Rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan dalam karya tulis ilmiah 

ini adalah:  

1. Apa manfaat Infra Red (IR) dan terapi latihan  terhadap penurunan nyeri 

tekan dan nyeri gerak pada pasien post aff implant Radius Sinistra di RST 

Dr.Soedjono Magelang? 

2. Apa manfaat Infra Red (IR) dan terapi latihan terhadap penurunan Oedema 

pada sendi wrist sinistra pada pasien post aff implant Radius Sinistra di 

RST Dr.Soedjono Magelang?  

3. Apa manfaat Infra Red (IR) dan terapi latihan terhadap penambahan luas 

gerak sendi (LGS) wrist sinistra pada pasien post aff implant Radius 

Sinistra di RST Dr.Soedjono Magelang?  

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat Infra Red (IR) dan terapi latihan terhadap 

penurunan nyeri tekan dan nyeri gerak pada pasien post aff implant 

Radius Sinistra di RST Dr.Soedjono Magelang  
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2. Untuk mengetahui manfaat Infra Red (IR) dan terapi latihan terhadap 

penurunan Oedema pada sendi wrist sinistra pada pasien post aff 

implant Radius Sinistra di RST Dr.Soedjono Magelang 

3. Untuk mengetahui manfaat Infra Red (IR) dan terapi latihan terhadap 

penambahan luas gerak sendi (LGS) wrist sinistra pada pasien post aff 

implant Radius Sinistra di RST Dr.Soedjono Magelang 

D. Manfaat penelitian 

       Manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

1. Bagi institusi pendidikan 

       Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui penatalaksanaan 

Fisioterapi pada kondisi post aff implant Radius. 

2. Bagi institusi rumah sakit 

       Penyebarluasan informasi tentang penanganan kondisi post aff 

implant Radius pada sejawat Fisioterapi khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

3. Bagi masyarakat 

       Memperoleh informasi dan mengetahui terapi yang tepat pada 

kondisi post aff implant Radius. 

 


