
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wrist Drop merupakan salah satu jenis dari neuropati radiks, yaitu suatu 

kelainan fungsional dan structural pada saraf radialis, kelainan yang dihubungkan 

dengan keadaan dimana ketidakmampuan untuk mengangkat tangan ke atas dari 

sendi pergelangan tangan, yang terjadi karena adanya kelemahan pada otot 

extensor pergelangan tangan dan jari-jari. 

Pada umumnya Wrist Drop disebabkan oleh adanya trauma, baik karena 

trauma atau penekanan langsung pada radialis atau dapat juga akibat dislokasi 

atau fraktur pada lengan atas maupun lengan bawah bagian proksimal (Japardi, 

2002). Permasalahan yang terjadi pada nervus radialis yang diakibatkan oleh 

adanya fraktur komplit Oblique os Humerus. 

Fraktur sendiri adalah hilangnya kontinuitas tulang, baik yang bersifat 

total maupun sebagian, biasanya disebabkan oleh trauma. Insiden fraktur secara 

keseluruhan adalah 11,3 dalam 1000 per tahun, pada laki-laki adalah 11,67 dalam 

1000 per tahun, sedangkan pada perempuan 10,65 dalam 1000 per tahun. Gejala 

klasik fraktur adalah adanya riwayat trauma, rasa nyeri dan bengkak di bagian 

tulang yang patah, deformitas, gangguan fungsi muskuloskeletal, putusnya 

kontinuitas tulang, dan gangguan neurovaskular (Maharta et al., 2013). 

Fraktur komplit Oblique os Humerus adalah bentuk fraktur yang garis 

patahan melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang 
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dengan bentuk patahan miring. Fraktur pada os Humerus biasa menyebabkan 

trauma pada saraf radialis. Pada trauma, saraf radialis dikenal lesi atas (high 

lesion) dan lesi bawah (low lesion). Pada lesi atas terjadi paralisis otot-otot 

ekstensor sehingga tangan terkulai (wrist drop). Pada lesi bawah karena fraktur 

dislokasi sendi siku, luka sekitar sendi atau akibat operasi pada radius proksimalis 

(Bernstein, 2003). 

Fisioterapi sebagai salah satu profesi yang bertanggungjawab atas gerak 

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

berupa infra merah dan terapi latihan dapat digunakan untuk mengurangi oedema, 

mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi (LSG), meningkatkan 

kekuatan otot, meningkatkan kemampuan fungsional. Modalitas yang digunakan 

adalah static contraction untuk mengurangi nyeri, free active movement untuk 

meningkatkan kekuatan otot, hold rilex untuk memelihara LSG, infra merah untuk 

mengurangi oedema dan mengurangi nyeri, dan latihan fungsional untuk 

meningkatkan kemampuan fungsional (Kisner and Colby, 1996) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan maslah yang timbul maka penulis ingin mengetahui: 

1. Apakah infra red, Faradik dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri 

lengan bawah sinistra pada kondisi drop hand ec fraktur komplit oblique 

os Humerus Sinistra 1/3 Medio Distal? 

2. Apakah infra red, Faradik dan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan 

otot lengan bawah sinistra pada kondisi drop hand ec fraktur komplit 

oblique os Humerus Sinistra 1/3 Medio Distal? 
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3. Apakah infra red, Faradik dan terapi latihan dapat meningkatkan Lingkup 

Gerak Sendi (LGS) lengan bawah sinistra pada kondisi drop hand ec 

fraktur komplit oblique os Humerus Sinistra 1/3 Medio Distal? 

4. Apakah infra red, Faradik dan terapi latihan dapat meningkatkan aktivitas 

fungsional lengan bawah sinistra pada kondisi drop hand ec fraktur 

komplit oblique os Humerus Sinistra 1/3 Medio Distal? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini 

adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui fungsi infra red, Faradik dan terapi latihan dalam 

peningkatan aktivitas fungsional. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh infra red, Faradik dan terapi latihan 

dalam mengurangi nyeri pada lengan bawah sinistra akibat drop hand. 

b. Untuk mengetahui bagaimana infra red, Faradik dan terapi latihan 

dalam meningkatkan kekuatan otot pada kondisi drop hand. 

c. Untuk mengetahui bagaimana infra red, Faradik dan terapi latihan 

dalam meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LSG) lengan bawah 

sinistra akibat drop hand. 

d. Untuk mengetahui pengaruh infra red, Faradik dan terapi latihan 

dalam meningkatkan aktivitas fungsional pasien. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di institusi 

pendidikan terutama mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

drop hand sinistra ec fraktur komplit Oblique os Humerus Sinistra 1/3 

Medio Distal dengan modalitas infra red, Faradik  dan terapi latihan. 

2. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Dapat bertukar tentang informasi dengan pihak rumah sakit 

mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi drop hand sinistra ec 

fraktur komplit Oblique os Humerus Sinistra 1/3 Medio Distal dengan 

modalitas infra red, Faradik  dan terapi latihan. 

3. Bagi Penulis 

Dapat memperdalam pengetahuan tentang penatalaksanaan 

fisioterapi pada kondisi drop hand sinistra ec fraktur komplit Oblique os 

Humerus Sinistra 1/3 Medio Distal dengan modalitas infra red, Faradik  

dan terapi latihan. 

4. Bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Dapat digunakan sebagai acuan atau tolak ukur keberhasilan yang 

telah dicapai oleh para ilmuwan untuk dapat lebih maju terutama dalam 

teknologi kedokteran dan disiplin ilmu lainnya. 

5. Bagi Masyarakat Umum 

Dapat memberikan informasi tentang latihan yang tepat pada pasien 

dengan kondisi drop hand sinistra ec fraktur komplit Oblique os Humerus 
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Sinistra 1/3 Medio Distal dengan modalitas infra red, Faradik  dan terapi 

latihan. Dapat memperluas informasi tentang latihan yang tepat baik kepada 

orang yang potensial mengalami drop hand sinistra ec fraktur komplit 

Oblique os Humerus Sinistra 1/3 Medio Distal maupun kepada masyarakat 

luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


