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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan berkembang pesatnya industri otomotif, banyak sekali produk 

keluaran seperti kendaraan roda dua dan roda empat dengan alat keselamatan yang 

paling canggih. Namun demikian, angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia 

masih tinggi. 

Menurut data kepolisian RI tahun 2012, secara umum terdapat 109.038 

kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia, mulai dari kasus yang besar 

sampai yang kecil, terutama kendaraan roda dua.  Kecelakaan lalu lintas menelan 

korban jiwa sekitar 2,4 juta jiwa manusia setiap tahunnya. Dampak yang terjadi 

akibat kasus kecelakaan roda dua tersebut para korban banyak mengalami kasus 

patah tulang atau fraktur. Kasus fraktur yang sering terjadi pada ekstremitas 

bawah yaitu pada tulang tibia dan fibula memiliki prevalensi paling tinggi 

diantara fraktur lainnya yaitu sekitar 46,2%.  Fraktur lebih sering terjadi pada laki-

laki dibandingkan dengan perempuan dengan umur di bawah 45 tahun dan sering 

berhubungan dengan olahraga, pekerjaan atau kecelakaan (Depkes RI, 2010). 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang, retak atau patahnya tulang 

yang utuh, yang biasanya disebabkan oleh trauma/rudapaksa atau tenaga fisik 

yang ditentukan jenis dan luasnya trauma. Menurut Helmi (2013) fraktur adalah 

hilangnya kontinuitas tulang atau patah tulang akibat trauma atau tenaga fisik. 

Fraktur distal fibula adalah terputusnya hubungan tulang fibula bagian distal. 
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Walaupun peran fibula dalam pergerakan ekstremitas bawah sangat sedikit, tetapi 

terjadinya fraktur pada fibula tetap saja dapat menimbulkan adanya gangguan 

aktifitas fungsional tungkai dan kaki. 

Pada beberapa kasus post fraktur, pasien sering mengalami keluhan nyeri, 

bengkak, dan keterlambatan pergerakan karena adanya kelemahan otot dan 

keterbatasan gerak (Purwanti, 2013). Dalam hal ini, peran fisioterapi dibutuhkan 

untuk membantu pemulihan pasien pasca fraktur, sesuai dengan keputusan 

menteri kesehatan Republik Indonesia KEMENKES RI bahwa fisioterapi adalah 

bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh. Intervensi 

fisioterapi yang di gunakan meliputi elektroterapi seperti Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan terapi latihan untuk penguatan otot. 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) merupakan 

penggabungan perangkat kecil untuk mengarahkan pulse listrik ringan ke saraf di 

area yang sakit. Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) bekerja 

dengan menstimulasi serabut saraf tipe α β yang dapat mengurangi nyeri (Corwin,  

2009). Mekanisme kerjanya diperkirakan melalui ‘penutupan gerbang’ transmisi 

nyeri dari serabut saraf kecil dengan menstimulasi serabut saraf besar, kemudian 

serabut saraf besar akan menutup jalur pesan nyeri ke otak dan meningkatkan 

aliran darah ke area yang nyeri dan Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) juga menstimulasi produksi anti nyeri alamiah tubuh yaitu endorfin 

(Vance, 2014). 
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Terapi latihan adalah bentuk latihan sistematis, kinerja dari gerakan tubuh, 

postur atau fisik untuk pasien dengan sarana untuk memulihkan atau mencegah 

gangguan, meningkatkan fungsi fisik, mengurangi faktor risiko kesehatan, dan 

mengoptimalkan keseluruhan kesehatan, kebugaran (Kisner, 2012). 

Dengan demikian sebagai seorang fisioterapis maka penulis 

berkesimpulan untuk mengambil judul karya tulis ilmiah berupa Penatalaksanaan 

Fisioterapi pada kasus Fraktur Fibula Distal Dekstra dengan modalitas 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan di rumah 

sakit Tk II dr. Soedjono Magelang. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah  Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation dapat 

berpengaruh untuk mengurangi nyeri pada kasus Fraktur Fibula? 

2. Bagaimanakah Terapi Latihan dapat berpengaruh untuk meningkatkan 

kekuatan otot? 

3. Bagaimanakah Terapi Latihan dapat berpengaruh untuk meningkatkan 

lingkup gerak sendi? 

 

C. Tujuan 

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penulisan karya 

tulis ilmiah adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

dapat mengurangi nyeri. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Terapi Latihan dapat meningkatkan kekuatan 

otot. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Terapi Latihan dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi. 

 

D. Manfaat Penulisan  

1. Penulis 

Untuk lebih memahami permasalahan–permasalahan pada pasien  

Fraktur Fibula Distal Dekstra untuk menambah wawasan tentang peran 

fisioterapis dalam mengatasi permasalahan– permasalahan tersebut dengan 

modalitas fisioterapi. 

2. Institusi pendidikan 

Sebagai sarana pendidikan untuk peserta didik untuk lebih 

memahami proses fisioterapi dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

tentang fisioterapi. 

3. Masyarakat 

Sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam proses penanganan  

Fraktur Fibula Distal Dekstra. 

4. Pendidikan 

Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

fisioterapi tentang kondisi Fraktur Fibula Distal Dekstra dengan modalitas 

elektroterapi pada kasus tersebut. 

 


