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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fraktur adalah hilangnya sambungan dari suatu jaringan tulang yang 

dikarenakan oleh trauma penekanan. Fraktur juga dapat diartikan dengan  

hancurnya sambungan tulang efek dari penekanan dari luar yang lebih 

dominan (Clevo & Margareth, 2012). Kasus fraktur humerus distal jarang 

terjadi, dan terhitung hanya 2 persen dari semua patah tulang (Marti & 

Doornberg, 2009). Kejadian Fraktur humerus distal sering terjadi pada pasien 

laki-laki usia muda antara usia 21 hingga 30 tahun dan pada wanita biasanya 

antara usia lanjut 60 sampai 80 tahun (Spiguel & Steffner, 2012). Kebanyakan 

kejadian fraktur humerus pada usia lanjut dihasilkan dari jatuh dan tidak dapat 

mempertahankan cedera akibat penetrasi atau energi yang tinggi (Carroll et 

al., 2017). Pada orang dewasa kejadian fraktur atau patah tulang humerus 

distal terjadi sekitar 2 % dari 30 % kejadian, dengan angka kejadian 5,7 

/100.000 per tahun, biasanya kejadian fraktur pada laki-laki terjadi karena 

trauma dan pada wanita biasanya terjadi karena osteoporosis, oleh karena itu 

diperkirakan penduduk di negara berkembang terjadi peningkatan patah tulang 

distal humerus  dan juga berbanding dengan patah tulang distal radius, hip dan 

tulang belakang. Dari korelasi penelitian tersebut didapatkan pada pasien 

orang tua biasanya terjadi karena osteoporosis, dan pada pasien muda biasanya 

karena kecelakaan lalu lintas atau olahraga (Amir et al., 2016).
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Dalam penelitian kasus fraktur humerus terjadi peningkatan yang stabil pada 

tahun 1970 sampai 1998, pada penelitian yang sama mencatat hasil penurunan  

dari kasus fraktur humerus pada tahun 1998 sampai 2014, hasil ini mungkin 

akibat dari membaiknya kemampuan fungsional (Islam et al., 2017). 

Dalam al-qur’an surat Ar-ra’ad (13) ayat 11 “Sesungguhnya Allah 

tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang 

mengubah diri mereka”. Dari kutipan surat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manusia harus melakukan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau nasib 

yang dialaminya ketika sakit. Maka dari itu upaya yang dilakukan untuk 

mengubahnya adalah melakukan pengobatan ketika sakit,  salah satu upaya 

pengobatan yang dapat dilakukan pada kasus tersebut adalah datang ke 

pelayanan fisioterapi. 

Fisioterapi dalam kasus fraktur humerus 1/3 distal dekstra berperan 

dalam mengurangi problematika yang timbul dengan menggunakan infra red 

(IR) sebagai modalitas yang diharapkan mampu mengurangi nyeri efek dari 

proses panas (thermal) yang membuat jaringan menjadi hangat (vasodilatasi) 

(Ansari et al., 2014). Dengan modalitas terapi latihan diharapkan  mampu 

menambah Lingkup Gerak Sendi (LGS), menjaga kekuatan otot dan 

meningkatkan kemampuan fungsional (Kisner & Colby, 2012). Akibat yang 

dapat timbul jika tidak dilakukan penanganan fisioterapi terjadi kontraktur dan 

keterbatasan gerak. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk membuat 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Penatalaksanaan Fisioterapi Pada 
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Kasus POST Open Reduction Internal Fixation Fraktur Humerus 1/3 Distal 

Dekstra Di RST Dr. Soejono Magelang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  keluhan pada kondisi POST Open Reduction Internal 

Fixation fraktur humerus 1/3 distal dekstra maka rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan adalah:  

1. Bagaimana  Infra Red (IR) dapat mengurangi nyeri? 

2. Bagaimana terapi latihan dapat meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS)? 

3. Bagaimana terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan aktivitas dan 

fungsional? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui manfaat Infra Red (IR) dalam mengurangi nyeri. 

2. Mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan Lingkup Gerak 

Sendi (LGS). 

3. Mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan kemampuan 

aktivitas dan fungsional. 
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D. Manfaat 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan, wawasan, indentifikasi kasus, metode 

pelaksanaan dan meningkatkan ketrampilan dalam menangani POST Open 

Reduction Internal Fixation fraktur humerus 1/3 distal dekstra. 

2. Manfaat Bagi Institusi 

Menambah ilmu pengetahuan, wawasan, informasi, refrensi ilmu, dan 

wahana pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai 

perkembangan zaman yang akan datang. 

3. Manfaat Bagi Pembaca 

Sebagai informasi, refrensi, pembelajaran untuk menciptakan inovasi 

dalam mempelajari  tentang fraktur humerus 1/3 distal dekstra. 

 

 

 

 


