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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS POST AFF 

IMPLANT RADIUS DISTAL SINISTRA DI RST Dr.SOEDJONO 

MAGELANG 

 

Abstrak 

 

LatarBelakang: Fraktur radius adalah terputusnya kontinuitas tulang yang 

terjadi pada tulang radius, yang dapat terjadi akibat jatuh dengan posisi lengan 

terbuka maupun pukulan langsung saat kecelakaan kendaraan bermotor atau 

perkelahian. Aff implant Radius merupakan istilah yang digunakan pada 

tindakan pembedahan orthopedi untukmelepaskan implan (pen) yang 

beradapadatulang Radius. Modalitas yang digunakanantara lain Infra Red  (IR) 

danterapilatihan. 

Tujuan: untuk mengetahuimanfaat InfraRed (IR) dan terapi latihan terhadap 

penurunan nyeri, penurunan oedema dan peningkatan LGS pada kasus post aff 

implant radius sinistra. 

Hasil: setelah dilakukan terapi selama enam kali, didapat hasil penurunan nyeri 

gerak dari T1: 6 (nyeri berat) menjadi T6: 4 (nyeri tidak begitu berat), 

penurunan oedema dariT1 : 46 cm menjadi T6 : 44 cm, peningkatan luas gerak 

sendi wrist sinistra pada gerakan dorsi flexi dan palmar flexi dari T1: S: 30
0
-0-

24
0 

menjadi T6: S: 40
0
-0-45

0
 

Kesimpulan: Infra Red (IR) dan terapi latihan dapat menurunkan nyeri gerak, 

penurunan oedema dan meningkatkan luas gerak sendi pada tangan kiri. 

 

Kata Kunci: fraktur radius, post aff implant, Infra Red (IR), dan terapi latihan. 

 

Abstract 

 

Background of the study: Radius fracture is continuity bone dissolution that 

occurs in the radius bone, which may occur due to fall with your arms open or 

direct blow when a motor vehicle accident or a fight. Aff implant Radius is the 

term used in orthopedic surgery to remove the implant (pen) that is currently 

on the bone Radius.The modalities encompasses used are Infra Red (IR) and 

exercise therapy. 

Objectives of the study:to know the benefits of Infrared (IR) and exercise 

therapy to decrease pain, increase Range of Motion and decrease oedema in 

post aff implant radius. 

Results: After conducting some therapies for six times, the results showed that 

there was a decrease of movement pain, T1: 6 (a light pain) into T6: 4 (mild 

pain); decrease oedema of T1: 46 cm into T6: 44cm, a vast increase range of 

motion left wrist joint in the dorsi-flexion and palmar-flexion of T1: S: 30
0
-0-

24
0
 becomes T6: S: 40

0
-0-45

0
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Conclusions:Infra Red (IR) and exercise therapy can decrease movement pain, 

decrease the oedemaandincrease the Range of Motion in the left hand. 

 

Keywords: radius fracture, post aff implant, Infra Red (IR), and exercise 

therapy. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 

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, dengan meningkatkan upaya meliputi 4 aspek yaitu 

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

pemulihan (rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan (Depkes RI, 1992). 

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 frakturatau 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 fraktur secara operatif yaitu dengan pemasangan fiksasi 
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interna dan reduksi terbuka (Ebnezar, 2005). Pada kasus fraktur, terutama 

post aff implant radius distal sinistra akan menimbulkan problematik 

seperti adanya (1) nyeri gerak dan tekan pada wrist 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. Modalitas Fisioterapi yang dapat 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. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penatalaksanaan fisioterapi pada kasus 

post aff implant Radius distal sinistra yakni: (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? 

1.3 Tujuan Penlitian 

Tujuan dari penelitian adalah (1) untuk mengetahui manfaat Infra 

Red (IR) dan terapi latihan terhadap penurunan nyeri tekan dan nyeri gerak 
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pada pasien post aff implant Radius Sinistra di RST Dr.Soedjono 

Magelang, (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. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi fraktur Radius 

Fraktur adalah kerusakan pada permukaan dari sebuah tulang, 

lapisan epifisis, atau permukaan sendi tulang rawan (Ebnezar, 2005). 

Fraktur radius adalah terputusnya kontinuitas tulang yang terjadi pada 

tulang radius, yang dapat terjadi akibat jatuh dengan posisi lengan terbuka 

maupun pukulan langsung saat kecelakaan kendaraan bermotor atau 

perkelahian. 

2.2 Definisi Post aff Implant Radius     

Aff (Abrasive Flow Finishing) implant Radiusmerupakan istilah 

yang digunakan pada tindakan pembedahan orthopedi untuk melepaskan 

implan (pen) yang berada pada tulang Radius.Implant adalah perangkat 

medis yang diproduksi untuk menggantikan tulang atau sendi untuk 

mendukung tulang yang rusak. Di bidang Orthopedi, pada umumnya 

implan dipasang dengan tujuan membantu proses penyembuhan tulang 

atau penyambungan tulang. Sehingga bila tujuan sudah tercapai, 

dianjurkan untuk mengeluarkan implan tersebut dari dalam tubuh 

(Ebnezar, 2005). Keuntungan melepas implan pada tulang adalah 

membuat daya elastis tulang yang terpasang pen kembali seperti semula, 
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tulang lebih kuat dan mencegah terjadinya reaksi penolakan tubuh 

terhadap pen. 

Pada kondisi post pembedahan, biasanya pasien mengeluhkan 

nyeri. Nyeri setelah pembedahan adalah hal yang normal.Nyeri yang 

dirasakan pasien meningkat seiring dengan berkurangnya pengaruh 

anastesi.Area insisi mungkin menjadi satu-satunya sumber nyeri (Perry, 

dkk 2006). Menurut Muttaqin 2008, pergerakan atau mobilitas akan 

terbatas akibat adanya nyeri. Penurunan kekuatan otot juga dapat terjadi 

sebagai akibat dari adanya nyeri yang dirasakan pasien, selain itu juga 

karena adanya pengaruh ansietas dan pengaruh dari anastesi. 

2.3 Etiologi  

Etiologi fraktur antara lain adalah (a) kekerasan langsung ; trauma 

langsung menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya kekerasan, (b) 

kekerasan tak  langsung; kekerasan tak langsung menyebabkan patah 

tulang ditempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan. Yang patah 

adalah bagian yang paling lemah dalam jalur hantaran vektor kekerasan, 

(c) kekerasan akibat tarikan otot ; fraktur akibat tarikan otot jarang terjadi. 

Kekuatan dapat berupa pemuntiran, penekukan, penekanan dan kombinasi 

dari ketiganya. 

 

 

 

3. PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

3.1 Identitas Pasien 

Dari hasil anamnesis didapatkan hasil sebagai berikut, (1) nama: 

Tn.S, (2) umur: 42 tahun, (3) jenis kelamin: laki-laki, (4) agama: Islam, (5) 

pekerjaan: Buruh, (6) alamat: Kewayan, Kembang Kuning, Magelang.  
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3.2 Keluhan utama 

Keluhan utama pada kasus ini yaitu, pasien sulit untuk menekuk 

dan meluruskan pergelangan tangan sebelah kiri. 

3.3 Pemeriksaan Fisioterapi 

Pemeriksaan fisioterapi pada kasus post aff implant radius distal 

meliputi pemeriksaan vital sign, inspeksi (statis dan dinamis), palpasi, 

gerakan dasar (aktif, pasif dan isometrik), nyeri, kekuatan otot, lingkup 

gerak sendi, antropometri. 

3.4 Problematika Fisioterapi 

Problematika fisioterapi yang muncul  yaitu (1) adanya nyeri tekan 

dan nyeri gerakpada gerakan palmar-dorsal flexi wrist sinistra, (2) 

oedema pada wrist sinistra, (3) keterbatasan LGS palmar-dorsal flexi 

wrist sinistra. 

3.5 Pelaksanaan Terapi 

Pelaksanaan terapi dilakukan sebanyak 6 kali, pada tanggal 18, 20, 

22, 25, 27, 29 Januari 2016 dengan modalitas Infra Red dan terapi latihan. 

Tujuan yang ingin dicapai dari terapi ini adalah mengurangi nyeri tekan 

dan gerak pada gerakan dorsi-palmar flexi wrist sinistra, mengurangi 

oedema pada wrist sinistra, meningkatkan LGS gerakan gerakan dorsi-

palmar flexi wrist sinistra, sehingga mampu meningkatkan kemampuan 

aktivitas fungsional lengan sinistra dan mengembalikan kemampuan 

pasien untuk bekerja kembali tanpa adanya keluhan yang memperberat. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Nyeri 
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Grafik 4.1 hasil evaluasi nyeri 

       Berdasarkan evaluasi derajat nyeri yang diukur dengan skala VDS, 

pada grafik 4.1 didapatkan hasil bahwa adanya penurunan tingkat nyeri 

tekan dari T1: 3 sampai T6: 2, nyeri gerak berkurang dari T1: 6 sampai T6: 

4 setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali.  

4.1.2 oedema 

 

Grafik 4.2 hasil evaluasi oedema 

       Berdasarkan evaluasi oedema dengan menggunakan meter-line, dari 

grafik 4.2 diperoleh hasil bahwa wrist sisi sinistra terdapat oedema pada 

T1 : 46 cm dan terdapat penurunan oedema pada T6 : 44 cm, oedema 

berkurang sebanyak 2 cm setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali.  

4.1.3 Peningkatan LGS 
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Grafik 4.3 hasil evaluasi LGS 

      Berdasarkan hasil grafik di atas, dapat disimpulkan adanya 

peningkatan LGS wrist sinistra pada gerakan dorsi-flexi dan palmar-flexi 

dari T1: S: 30
0
-0-24

0
 menjadi T6: S: 40

0
-0-45

0
.   

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Nyeri 

Pada kasus di atas, diperoleh hasil nyeri yang diukur dengan 

menggunakan VDS, pada nyeri tekan T1: 3 dan T6: 2. Sedangkan pada 

nyeri gerak diperoleh T1: 6 dan T6: 4. Terapi dengan IR efektif dalam 

mengurangi nyeri, dengan pemberian mild heating pada jaringan 

superfisial, dapat menyebabkan adanya efek sedatif pada superficial 

sensory nerve endings, sehingga nyeri dapat berkurang (Singh, 2012). 

Sedangkan terapi latihan yang sesuai untuk mengurangi nyeri adalah 

latihan static contraction, merupakan kontraksi otot tanpa disertai 

perubahan panjang pendek otot dan LGS  static contraction ini dapat 

meningkatkan” pumping action” yaitu suatu rangsangan yang 

menyebabkan dinding kapiler yang terletak pada otot melebar sehingga 

sirkulasi darah lancar akibat dari sirkulasi darah lancar maka ”p” atau 

0 

10 

20 

30 

40 

50 
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zat yang menyebabkan nyeri akan ikut terbuang sehingga nyeri akan 

ikut berkurang. Penerapan tekhnik kontraksi yang kuat menggunakan 

tekhnik static contraction dapat meningkatkan rileksasi otot dan 

melancarkan sirkulasi darah sehingga zat-zat yang menyebabkan 

radang akan terangkut bersamaan sirkulasi darah dan nyeri akan ikut 

berkurang (Kisner, 2007). 

4.2.2 oedema 

      Pada kasus di atas, diperoleh adanya penurunan oedema pada wrist 

sinistra setelah diberikan terapi sebanyak 6 kali, yaitu dari T1: 46 cm 

dan T6: 44 cm. Oedema dapat berkurang menggunakan IR dan latihan 

dengan metode active exercise dan static contraction. Menurut Singh, 

rasa nyeri juga timbul oleh karena adanya rasa pembengkakan, 

sehingga dengan pemberian infra red yang dapat mengurangi 

pembengkakan juga akan mengurangi nyeri yang ada. Active exercise 

merupakan suatu gerakan yang dihasilkan oleh otot itu sendiri. 

Menurut Solomon, active exercise dapat memompa keluarnya cairan 

oedema, merangsang sirkulasi, mencegah perlengketan jaringan lunak 

dan membantu penyembuhan fraktur (Solomon, 2010). 

4.2.3 Kekuatan Otot 

       Berdasarkan grafik di atas, diperoleh adanya peningkatan LGS wrist 

sinistra setelah diberikan terapi sebanyak 6 kali, yaitu dari T1: S: 30
0
-0-

24
0
 menjadi T6: S: 40

0
-0-45

0
. Panas yang ringan dari infra red 

menyebabkan rileksasi pada otot, jadi spasme menurun. Penurunan 
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nyeri dan oedema juga mempengaruhi rileksasi pada otot dan 

membantu penurunan spasme pada otot yang berhubungan dengan 

cidera atau inflamasi. Adanya rileksasi otot mengakibatkan penurunan 

nyeri dan oedema yang berdampak pada peningkatan LGS yang lebih 

besar. Selain itu, pada kasus ini pasien dilatih dengan metode hold 

relax. Hold Relax adalah teknik latihan gerak yang menggunakan 

kontraksi otot kelompok antagonis secara isometrik, dan diikuti 

relaksasi otot tersebut, dan dilanjutkan dengan penguluran otot 

antagonis (Kisner, 2007 dalam Pamungkas, 2012). Pemberian latihan 

dengan metode hold relax diberikan sebagai pengulur otot yang tidak 

rileks secara pasif dan diikuti dengan latihan kontraksi isometrik pada 

LGS tertentu untuk mempertahankan stabilitas dan meningkatkan LGS 

(Kisner, 2007 dalam Suprawesta, 2015). 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pasien dengan nama Tn.S, usia 42 th, diagnosa Post Aff Implant 

Radius. Setelah mendapatkan terapi Fisioterapi dengan modalitas IR dan 

terapi latihan sebanyak 6 kali, di peroleh hasil berupa adanya (1) 

penurunan nyeri gerak pada gerakan palmar-dorsal flexi wrist Sinistra 

diukur dengan VDS, (2) penurunan oedema pada wrist Sinistra diukur 

dengan meterline, (3) peningkatan LGS pada gerakan palmar-dorsal flexi  

wrist Sinistra diukur dengan goneometer. 

5.2 Saran 

Sebagai penutup pada akhir Karya Tulis Ilmiah ini, penulis ingin 

memberikan saran-saran kepada beberapapihak, dimana penulis berharap 
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saran-saran ini dapat bermanfaat dalam menangani kasus post Aff Implant 

Radius Sinistra.  

1. Bagi pasien, disarankan untuk tetap menjalani terapi di RST 

dr.Soedjono Magelang dan tetap rutin latihan secara mandiri di rumah 

seperti yang telah dianjurkan Fisioterapi di RumahSakit.  

2. Bagi keluarga, untuk menyadari keadaan yang dialami pasien agar 

selalu memberikan dorongan dan semangat untuk melaksanakan 

program terapi.  

3. Bagi rekan-rekan fisioterapis, ketika menemui kasus seperti di atas, 

diharapkan agar melihat hasil rontgen terlebih dahulu sebelum 

melakukan tindakan Fisioterapi kepada pasien. Selain itu, diharapkan 

Fisioterapis memberikan edukasi yang jelas bagi pasien dan keluarga.  

4. Bagi masyarakat umum, untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas 

kerja yang mempunyai resiko untuk terjadinya trauma atau cidera.  

Disamping itu, jika telah terjadi cidera yang dicurigai terjadi patah 

tulang, hendaklah jangan ceroboh memberikan penanganan sendiri 

atau justru membawa pasien ke Sangkal Putung, karena dapat 

menyebabkan terjadinya resiko cidera dan komplikasi yang lebih berat, 

tetapi segera mengantarkan pasien ke Rumah Sakit.  
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