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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Fraktur Suprakondiler Femur 

Fraktur suprakondiler femur merupakan salah satu jenis fraktur 

femur yang terjadi pada 12cm distal dari femur (Memon, Pirwani & 

Memon Abbas, 2016). Tulang femur merupakan tulang panjang yang 

terletak dibagian paha, menghubungkan dua buah tulang sehingga 

membentuk dua buah persendian. Pada bagian proksimal, kaput femur 

berhubungan dengan acetabulum membentuk ball and socket joint (hip 

joint) dan pada bagian distal berhubungan dengan tulang tibia membentuk 

hinge joint (knee joint) (Tina sanders,valarie C, 2007) 

Suprakondiler femur terletak pada distal femur kearah proximal 

sekitar 9-15cm dan berhubungan langsung dengan sendi lutut atau knee 

joint (Sheth & Lonner, 2009). Cedera pada daerah suprakondiler femur 

akan mencederai otot-otot penggerak knee joint dan juga jaringan lunak 

lain yang berada disekitarnya. 

Gambar 2.1 merupakan gambaran dari tulang distal femur 

(suprakondiler). Gambar A merupakan bagian distal femur secara normal 

dengan bagian yang dibatasi garis merupakan daerah suprakondiler femur. 

Gambar B merupakan gambar terjadinya fraktur disekitar distal femur 

(suprakondiler) dan terdapat gambaran mengenai otot sekitar daerah 

tersebut yang dapat mengalami kerusakan.  
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Gambar2.1 Tulang distal femur (Sheth & Lonner, 2009). 

 Tulang suprakondiler femur berhubungan langsung dengan knee 

joint yang mana terdapat gerakan fleksi dan ekstensi knee. Apabila 

terjadi cedera berupa fraktur maka jaringan lunak penggerak sendi 

lutut akan ikut cedera yang dapat mengakibatkan gangguan gerak dari 

sendi lutut. Adapun beberapa grup otot penggerak lutut menurut 

(Lippert, 2011). 

Tabel 2.1 Grup otot penggerak knee joint 

 

Muscle group Muscle  Gerakan 

Anterior Vastuslateralis, 

medialis&intermedialis 

Ekstensi knee 

 Rectus femoris Ekstensi knee 

 Sartorius Fleksi knee 

Medial  Gracillis 
 

Fleksi knee 

Posterior Popliteus Fleksi knee 

 Biceps femoris short head Fleksi knee 

 Semimembranosus Fleksi knee 

 Semitendinosus  Fleksi knee  

 Biceps femoris long head Fleksi knee 
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 Gastrocnemius Fleksi knee 

 

B. Etiologi 

Fraktur suprakondiler femur sering terjadi pada laki-laki dewasa dan 

pada wanita lansia. Penyebab paling umum dari fraktur ini adalah 

kecelakaan lalulintas. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah 

kendaraan dan kurang tertibnya pengguna lalulintas. Selain itu fraktur ini 

juga dapat diakibatkan oleh jatuh dari ketinggian dan akibat luka tembak 

(Gupta, Rani, & Kumar, 2016). Penyebab fraktur juga terbagi menjadi 

beberapa yaitu: 

1. Fraktur traumatik, cedera ini merupakan cedera traumatik pada tulang 

yang dapat sibebakan oleh : 

a. Cedera langsung merupakan trauma langsung yang dialami oleh 

tulang contohnya seperti pukulan langsung pada tulang sehingga 

tulang patah.Pada cedera tulang ini dapat menyeabkan terjadinya 

open fraktur. 

b. Cedera tidak langsung merupakan trauma yang terjadi jauh dari 

daerah fraktur namun menyebabkan tulang tersebut patah, 

contohnya jatuh dari ketinggian. 

c. Cedera yang diakibatkan oleh kontraksi yang berlebihan atau 

kontraksi yang keras dari otot yang kuat. 

2. Fraktur patologik, cedera ini disebabkan adanya gangguan pada tulang 

berupa penyakit yang mana apabila terjadi sedikit trauma dapat 
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menyebabkan fraktur. Adapun beberapa penyakit tulang sebaga 

berikut : 

a. Tumor tulang (jinak atau ganas), adanya pertumbuhan jaringan 

baru yang tidak terkendali dan bersifat progresif. 

b. Infeksi tulang (osteomielitis), adanya infeksi yang menyerang 

tulang dan menyebabkan timbulnya rasa nyeri.  

c. Rakhitis, hal ini terjadi akibat defisiensi vitamin D yang biasanya 

terjadi akibat kegagalan absorbsi vitamin D atau terjadi juga akibat 

kurangnya asupan kalsium atau fosfat dalam tubuh. 

3. Fraktur spontan yang disebaban oleh stres tulang yang berlangsung 

terus menerus, contohnya pada kasus polio dan orang yang bertugas 

dikemiliteran. 

 

C. Klasifikasi 

Fraktur dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai klasifikasinya. 

Berdasarkan ada tidaknya hubungan fraktur dengan dunia luar dibagi 

menjadi 2,  fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Fraktur tertutup adalah 

patahnya tulang yang tidak menyebabkan robekan pada kulit, sedangkan 

fraktur terbuka menyebabkan fragmen tulang merobek kulit dan jenis ini 

memiliki factor infeksi yang cukup tinggi. Menurut Sjamsuhidajat,  fraktur 

terbuka dibagi menjadi tiga derajat sesuai derajat lukanya (Sjamsuhidajat, 

2010). 
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Tabel 2.2 Derajat fraktur terbuka 

 

Derajat Luka Fraktur 

1 Laserasi <1cm, kerusakan jaringan 

tidak terlalu parah dan relative bersih 

Sederhana,dislokasi 

fragmen minimal 

2 Laserasi >1cm, tidak ada kerusakan 

jaringan yang hebat atau avulse dan 

adanya kontaminasi 

Dislokasi fragmen 

jelas 

3 Luka lebar dan jaringan rusak hebat 

atau hilangnya jaringan disekitarnya 

dan terjadi kontaminasi hebat 

Kominutif, segmental, 

fragmen tulang ada 

yang hilang. 

 

Fraktur juga dibagi berdasarkan garis frakturnya yaitu fraktur komplet, 

inkomplet, transversal, oblik, spiral, kompresi, simple, kominutif, 

segmental, kupu-kupu, dan impaksi (Sjamsuhidajat, 2010). 

Fraktur suprakondiler  femur terletak disekitar daerah metafisi femur 

distal dan proximal condylus femur (wilayah yang meliputi 9-15cm distal 

femur). Terdapat beberapa sistem klasifikasi pada fraktur suprakondiler ini 

seperti klasifikasi Neer yang mengklasifikasikan fraktur suprakondiler 

berdasarkan derajat & arah pergeseran condylus dan klasifikasi 

Seinsheimer yang mengklasifikasikan fraktur suprakondiler femur 

berdasarkan gangguan pada artikular, namun sistem klasifikasi yang aling 

sering digunakan yaitu sistem lasifikasi AO/OTA. Sistem klasifikasi ini 

mencakup tiga kelompok besar yaitu : type A (ekstra artikular, gambar 

2.2), type B (atikular parsial/unicondylar, gambar 2.3) dan type C 

(artikular lengkap/bicondylar, gambar 2.3) (Sheth & Lonner, 2009). 
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Gambar 2.2 fraktur suprakondiler femur type A 

 

Gambar 2.3 fraktur suprakondiler femur type B 

 

Gambar 2.4 fraktur suprakondiler femur type C 

 

D. Fracture Healing 

Tulang merupakan jaringan yang mampu memperbaiki dan 

menyembuhkaan kerusakan tanpa meninggalkan bekas kerusakannya. 

Proses penyembuhan fraktur tergantung pada faktor mekanis dan biologis. 

Pada tulang dewasa memiliki kemampuan untuk mengkoreksi angulasi 
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atau rotasi aksial sehingga keduanya harus dikoreksi sebelum terjadinya 

penyatuan tulang atau malunion kemunginan akan terjadi. 

Proses perbaikan pada garis fraktur juga dapat tergantung oleh 

manipulasi pada intervensi pembedahan. Tujuan dari dipasangnya 

stabilisasi untuk memaksimalkan penyembuhan biologis dari tulang dan 

juga untuk memacu early union dan mengebaikan fungsi dan juga 

meminimalkan terjadiny komplikasi.  

Penyembuhan langsung (primer): penyembuhan langsung atau primer 

bisa diatasi dengan proses pembedahan; dengan memasang internal fiksasi 

bersifat kaku yang bertujuan sebagai stabilitas absolut (tidak ada gerakan 

interfragmenter). Hal ini dapat mengurangi terjadinya pergeseran pada 

interfragmenter.  

Penyembuhan tidak langsung (sekunder): kebanyakan fraktur teratasi 

oleh proses penyembuhan secara tidak langsung. Ini terjadi dilingkungan 

yang relatif stabil (dimana beberapa gerakan interfragmenter masih sesuai 

dengan fungsionalnya). Adapun tahapan-tahapan dalam proses perbaikan 

tuang, yaitu : 

1. Fase reaktif  

a. Inflamasi dan hematoma  

Pendarahan yang terjadi pada tulang dan jaringan lunak disekitar 

daerah fraktur menghasilkan pembentukan hematoma. Tulang 

mendapatkan suplai darah yang baik sehinga saat terjadi pendaran 

dari tulang atau jaringan lunak sekitanya akan menghasilkan 
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pembentukan hematoma dengan bekuan tidak larut dari fibrin pada 

lokasi tersebut. Bekuan tersebut membentuk rongga-rongga untuk 

masuknya sel-sel (seperti neutrofil, limposit, monosit, makrofag, 

sel mast). Sel-sel ini meleas sitokin, termasuk juga merubah 

pertumbuhan faktor-b, faktor pertumbuhan fibroblas dan 

interleukin 1 dan 6. Histamin dilepas dari sel mast dan trombosit. 

Lingkungan yang terbentuk ini akan mendorong peningkatan 

permeabilitas kapiler, kemampuan kemotaksis dan dilatasi 

pembuluh kecil. 

b. Jaringan granulasi  

Fraktur berawal dari gerakan interfagmen yang signifikan yang 

mana akan menyebabkan ketegangan secara general pada 

interfragmen. Formasi pada jaringan granulasi mentolerir kondisi 

ketegangan tinggi (sebanyak 100%), dimana pada fase ini formasi 

tulang belum terbentuk dan osteoblas hanya mampu mentolerir 

ketegangan yang sangat rendah (<1%). Jaringan granulasi matang 

akan mengurangi renggangan diseluruh situs fraktur. Osteoklas 

mulai untuk mengganti ujung tulang patah yang mati dan fagosit 

akan menghapus jaringan nekrotik lainnya. 

2. Fase Reparatif 

a. Formasi Kalus 

Kalus cartilaginous mulai terbentuk dalam waktu 2 minggu, 

setelah kerenggangan interfragmen turun dibawah 10%. Jika ujung 
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tulang yang terjadi fraktur tidak bersentuhan serabut-serabut kalus 

akan terbentuk. Kolagen tipe II diproduksi diawal penyembuhan 

fraktur dalam matriks kartilago dan diikuti oleh pembentukan 

kolagen  tipe 1 sebagai tulang baru. Gerakan-gerakan yang minimal 

mampu menstimulasi pertumbuhan dari katilago yang dilanjutkan 

menjadi tulang. Pertumbuhan tulang optimal karena adanya 

movement sekitar 1 mm. Selama pertumbuhan kalus, kalus tersebut 

akan bertambah keras dan akan memfasilitasi proses osteogenesis. 

Pada umumnya, jumlah kalus yang terbentuk berbanding terbalik 

namun sebanding dengan stabilitas fraktur. Namun, fraktur yang 

sangat tidak stabil sulit untuk bersatu dan proses osifikasi bisa saja 

gagal, hanya fibrous yang dapat terjadi.  

b. Tenunan Tulang 

Osifikasi endokhondral adalah proses dari kalus kartilaginous 

terlihat jelas pada radiografi, tenunan tulang ini akan mengurangi 

renggangan hingga dibawah 1%. Chondrocyte dalam matriks 

kartilago menjadi hipertrofik, mengeras dan mati dan 

memungkinkan angiogenesis terjadi. Osteoblas menyusun 

komoponen-komponen tulang pada kerangka kolagen yang 

ditinggalkan oleh chondrocyte. Gerakan-geraan yang minimal 

dapat merangsang pertumbuhan kalus.  
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3. Fase Remodeling 

Saat bagian fraktur telah terbentuk oleh kalus, tulang baru akan 

terbentuk. Kalus yang berlebih akaan dibuang dan anyaman tulang 

“osteoid” dirombak menjadi trabecular “lamellar” tulang. Kanal 

medula dan bentuk tulang kemudian akan dipulihkan. Perbaikan terus 

berlangsung hingga fraktur sembuh secara klinis (Nyary & Scammell, 

2018).  

 Proses perbaikan tulang ini sangat erat hubunganya dengan waktu 

diberikannya latihan fungsional berupa jalan dengan menggunakan alat 

bantu. Dalam pemberian latihan jalan terdapat beberapa aturan dalam 

pembebanan (weight bearing) pada tungkai pasien yang sakit. Adapun 

beberapa tingkatan pada Weight Bearing, yaitu: 

1. Non weight bearing (NWB) 

a. Kaki tidak boleh menyentuh lantai 

b.  NWB adalah 0 % dari beban tubuh, dilakukan selama 3 

Minggu pasca operasi. 

2. Touch Down Weight Bearing (TDWB) 

a. Berat dari kaki pada lantai saat melangkah tidak lebih dari 5% 

beban tubuh. 

3. Partial Weight Bearing (PWB) 

a. Berat dapat berangsur ditingkatkan dari 30-50 % beban tubuh. 

b. Dilakukan 3-6 Minggu pasca opersi. 
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c. Kekuatan otot sudah mencapai 3. 

d. Tumbuhnya kalus 

4. Weight Bearing as Tolerated (WBAT) 

a. Tingkatannya dari 50 – 100 % beban tubuh 

b. Pasien dapat meningkatkan beban jika merasa sanggup 

melakukannya. 

5. Full Weight Bearing (FWB) 

a. Kaki dapat membawa 100 % beban tubuh setiap melangkah 

b. Dilakukan 8-9 bulan pasca operasi 

 

E. Patofisiologi 

Saat terjadi fraktur yang diakibatkan oleh jatuh dari ketinggian, terjadi 

pembebanan yang berlebih pada tulang femur sehingga tulang tidak 

mampu menahan beban dan terjadilah fraktur. Patahnya fragmen tulang ini 

menyebabkan robeknya pembuluh darah pada tulang dan jaringan lunak 

disekitarnya sehingga terjadinya hematoma (Nasar, Marwoto, Himawan, 

2010). 

Nyeri timbul beriringan dengan rusaknya jaringan sekitar fragmen 

tulang dan adanya proses hematoma. Kondisi ini akan menyebabkan 

pasien atau penderita membatasi pergerakannya bahkan enggan untuk 

bergerak karena khawatirakan rasa nyeri yang timbul (Bhandari, M. 2012). 

Tidak terjadinya gerakan berarti tidak adanya aktifitas dari otot yang dapat 

mengurangi kekuatan otot. 
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Menurut Kisner, saat terjadi gangguan pada jaringan lunak baik 

akibat cedera mekanis (termasuk pasca operasi) maupun iritasi kimia, 

memiliki respon sel dan vaskuler yang sama. Kisner membagi respon 

tersebut menjadi tiga tahap, yaitu : 

1. Acute stage 

Tahap ini biasanya terjadi 4-6 hari. Pada tahap ini terjadi bengkak, 

nyeri saat istirahat dan kehilangan fungsi. Nyeri yang timbul 

diakibatkan oleh teriritasinya saraf oleh cairan kimia lokal didaerah 

cedera (oedem). Saat adanya gerakan, nyeri akan timbul dan 

menyebabkan pasien cenderung menahan atau membatasi gerakan. 

Apabila hal ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama 

akan megakibatkan perunan aktifitas otot dan kekakuan sendi. 

2. Subacute stage 

Pada tahap ini sudah terjadi penurunan nyeri progresif. Nyeri saat 

adanya gerakan sudah berkurang atau nyeri timbul saat adanya 

gerakan maksimal. Pada tahap ini terjadi kelemahan otot akibat dari 

tahap sebelumnya dan mengakibatkan keterbatasan fungsional. Tahap 

ini biasanya berlangsung selama 10-17 hari. 

3. Chronic stage 

Pada tahap ini tanda-tanda peradangan sudah tidak lagi muncul. 

Keterbatasan gerak masih terjadi akibat dari adanya kontraktur atau 

adhesi serta adanya kelemahan otot yang menyebabkan keterbatasan 

fungsional. Selain kelemahan otot, penyebab dari terjadinya 
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keterbatasan fungsional juga dikarenakan oleh daya tahan otot yang 

berlangsung 6bulan-1tahun tergantung tingkat kerusakan dari 

jaringannya (Kisner & Colby, 2007). 

 

F. Problematika Fisioterapi 

1. Impairment  

Adanya nyeri gerak pada daerah sekitar knee, terjadi inflamasi dan 

terjadinya atrofi otot, degenerasi kartilago, penurunan ruang lingkup 

gerak sendi dan potensi kelemahan otot (Kisner & Colby, 2007). 

2. Fungsional Limitation 

Pada kondisi post operasi pasien masih merasakan nyeri sehingga 

belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa. Pada kondisi post operasi 

fraktur, pasien belum mampu melakukan transfer dan ambulasi secara 

mandiri, belum mampu berjalan dan juga melakukan self care 

contohnya belum mampu ketoilet. 

3. Disability  

Dengan perawatan yang intensif post operasi mengharuskan pasien 

dirawat di rumahsakit yang mengakibatkan pasien tidak bisa 

melakukan aktivitas dilingkungan sekitar rumah ataupun disekitar 

lingkungan kerjanya. 

 

G. Modalitas Fisioterpi 

1. Kontraksi Isometrik  
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Kontraksi isometrik merupkan latihan dimana otot tetap berkontraksi 

dan menghasilkan kekuatan tanpa terjadi perubahan panjang otot dan 

tidak terjadinya gerakan pada sendi yang dilewatinya. Kontraksi otot 

yang dihasilkan bisa berasal dari tahanan manual yang diberikan, 

menahan beban dalam posisi diam dan bisa juga dengan cara menarik 

atapun mendorong objek yang tidak bergerak. Latihan ini memiliki 

beberapa manfaat yaitu untuk meminimalkan terjadinya atropi otot 

akibat tidak terjadinya pergerakan pada persendian yang dilalui suatu 

otot karena terpasangnya eksternal immobilisasi (splint, skeletal 

traksi, dsb), untuk mengaktifasi otot yang bertujuan untuk 

memperbaiki kontrol neuromuskular setelah kondisi cedera jaringan 

lunak atau setelah tindakan operasi, untuk meningkatan kestabilan 

postural atau sendi, untuk meningkatkan kekuatan otot disaat latihan 

dinamis tidak memungkinkan untuk dilakukan akibat nyeri saat terjadi 

gerakan. Muscle setting merupakan salah satu tipe latihan kontraksi 

isometrik yang baik diberikan pada kondisi pemulihan cedera jaringan 

lunak atau setelah tindakan operasi(acute stage). Contoh umum 

latihan muscle setting adalah yang dilaukan pada otot quadriceps dan 

otot gluteal. Pada latihan muscle setting ini tidak terdapat tahanan 

yang berarti sehingga peningkatan kekuatan otot hanya terjadi pada 

kondisi otot yang sangat lemah namun latihan ini mampu 

menghambat atropi otot dan juga mempertahankan mobilitas pada otot 

(Kisner & Colby, 2007). 
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Gambar 2.5 Latihan isometrik kontraksi quadriceps 

(sumber: www.google.com) 

 

2. ROM exercise 

ROM exercise merupakan teknik dasar yang digunakan untuk 

memeriksa gerakan dan merupakan salah satu program terapi. ROM 

exercise memiliki beberapa tipe latihan yaitu passive ROM, active 

ROM dan active assist ROM. Passive ROM memiliki beberpa manfaat 

seperti mempertahankan mobilitas sendi dan jaringan, 

memeprtahankan elastisitas otot, membantu melancarkan sirkulasi dan 

vaskularisasi dinamis, mengurangi nyeri atau menghilangkan nyeri dan 

membantu proses perbaikan jaringan setelah cedera atau proses 

operasi. Active dan assist ROM memiliki manfaat yang hampir sama 

yaitu meningkatkan sirkulasi dan mencegah timbulnya trombus, 

mengembangkan koordinasi dan kemampuan motorik untuk persiapan 

melakukan aktifitas fungsional dan menstimulasi respon sensoris dari 

kontraksi otot (Kisner & Colby, 2007). 

 

 

 

http://www.google.com/
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3. Latihan Fungsional

Pada pasien pasca operasi sangat penting diberikan mobilisasi dini 

untuk menghindari komplikasi lain yang mungkin saja timbul karena 

efek tirah baring dan juga sebagai home program bagi pasien agar 

dapat beraktifitas secara mandiri (dengan alat bantu atau pun tanpa alat 

bantu). Pada saat inilah peran fisioterapi sangat dibutuhkan untuk 

memberikan program latihan yang tepat sesuai kondisi pasien. Adapun 

contoh latihan yang diberikan yaitu transfer ambulsi dan latihan jalan 

menggunakan alat bantu (walker, kruk dan tripod). 




