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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum. 

Mewujudkan kesejahteraan umum berarti mewujudkan masyarakat  adil dan 

makmur yang mencerminkan kesejahteraan lahir dan batin.  

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah 

memberikan kebijakan nasional mengenai pembangunan berwawasan kesehatan 

sebagai strategi nasional menuju Indonesia sehat 2010. Hal ini berarti, pemerintah 

harus meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajad kesehatan yang optimal baik masyarakat, bangsa dan 

Negara Indonesia yang ditandai dengan penduduknya yang sehat, memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan 

merata diseluruh wilayah Republik Indonesia.  

Pelayanan kesehatan pada masa sekarang ini haruslah berkembang dan 

mencakup beberapa aspek, yaitu  aspek peningkatan (promotif), pencegahan 

(preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Sehingga dapat 

memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat 

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Depkes, 1992).  

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dalam bidang kesehatan 

dibutuhkan kerja sama antara berbagai disiplin ilmu antara lain dokter, perawat, 

fisioterapi dan sebagainya, yang mana perlu memperhatikan kode etik yang ada 
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Sujatno, 2005). Dimana pengertian fisioterapi merupakan suatu bentuk pelayanan 

kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, 

memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi(Depkes2007) 

A. Latar Belakang   

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan 

ke arah perkembangan di bidang industri yang lebih maju. Hal ini ditandai 

dengan munculnya industri-industri baru yang didukung dengan teknologi 

yang serba canggih.  

Hasil dari adanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, salah satunya adalah terjadi peningkatan jumlah alat transportasi. 

Dengan adanya peningkatan jumlah alat transportasi menyebabkan terjadinya 

peningkatan kecelakaan lalu lintas. Selain itu adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga dapat mengakibatkan adanya kecelakaan 

dalam kerja ataupun kecelakaaan dalam rumah tangga. Dimana akan 

mengakibatkan berbagai macam cidera mulai dari cidera yang sifatnya ringan 

sampai yang berat. Yang lebih memprihatinkan lagi dapat mengakibatkan 

hilangnya nyawa seseorang atau meninggal dunia.  

Fraktur atau patah tulang merupakan suatu keadaan dimana struktur 

tulang mengalami pemutusan secara sebagian atau keseluruhan (Appley, 

1995). Salah satu penyebab fraktur adalah adanya tekanan atau hantaman yang 

sangat keras dan diterima secara langsung oleh tulang. Tekanan tersebut 
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disebabkan oleh kekuatan yang tiba-tiba dan berlebihan, yang dapat berupa 

pemukulan, penghancuran, penekukan, pemuntiran atau penarikan. Jika kulit 

diatasnya masih utuh disebut fraktur tertutup, sedangkan jika salah satu dari 

rongga tubuh tertembus disebut fraktur terbuka (Apley, 1995). 

Setelah dilakukan operasi biasanya permasalahan fisioterapi akan 

muncul. Permasalahan pada pasca operasi antara lain adalah oedema atau 

bengkak, nyeri, penurunan lingkup gerak sendi, penurunan kekuatan otot serta 

penurunan aktivitas fungsional, khususnya berjalan. Dari permasalahan 

tersebut, peran fisioterapi sangat diperlukan. Apabila fisioterapi dapat 

menangani permasalahan tersebut dengan cepat dan tepat, maka dapat 

menurunkan derajad permasalahan yang ada, bahkan fisioterapi dapat 

menyembuhkannya sehingga pasien dapat melakukan aktivitas seperti semula. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, modalitas yang digunakan oleh 

fisioterapi dalam upaya pemulihan dan pengembalian kemampuan fungsional 

pada pasien fraktur adalah terapi latihan. Terapi latihan merupakan salah satu 

upaya pengobatan dalam fisioterapi yang dalam pelaksanaannya menggunakan 

latihan gerak aktif maupun pasif (Priatna, 1985). Modalitas terapi latihan yang 

diberikan berupa static contraction yang dapat membantu mengurangi 

oedema, sehingga nyeri akan berkurang. Active movement dan pasif movement 

diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai kekuatan otot dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi. Selain itu, fisioterapi juga harus 

memberikan latihan transfer ambulasi untuk mengembalikan aktivitas 

fungsional jalan. 
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Semakin banyaknya  angka penderita fraktur, peran rumah sakit sangat 

dibutuhkan didalam penanganan fraktur. Dimana penanganan fraktur ada dua 

cara, yaitu secara konservatif dan operatif. Penanganan dengan metode 

konservatif merupakan penanganan fraktur tanpa membuka daerah yang 

mengalami fraktur, yaitu dengan  reduksi tertutup atau  reposisi dimana  

prinsip dari reposisi berlawanan dengan arah fraktur. Setelah dilakukan 

reposisi, kemudian diberikan immobilisasi untuk menstabilkan fragmen tulang 

yang mengalami fraktur. Pada penanganan secara operatif dilakukan  dengan 

membuka daerah yang mengalami fraktur dengan pemasangan internal fiksasi, 

pada kasus ini internal fiksasi yang digunakan adalah intra medullary nail. 

Pada kasus ini, metode secara operatif merupakan  metode yang paling  sering  

digunakan.  Hal ini dikarenakan tulang  femur  diliputi oleh otot yang besar 

sehingga sulit dilakukan reposisi (Appley, 1995); membutuhkan waktu lama 

untuk dapat beraktivitas kembali, dimana pasien cenderung  untuk  bed rest 

sehingga  dapat muncul komplikasi  yaitu dekubitus (Setianto, 2007). Selain 

itu hasil yang diperoleh tidak maksimal. Dari  penjelasan  diatas, maka  

penulis mengambil judul studi kasus tentang penanganan terapi latihan.Pasca 

open reduction internal fixation (ORIF) fraktur femur 1/3 tengah dextra. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pada kondisi pasca ORIF fraktur femur 1/3 tengah dextra dengan 

pemasangan intra medullary nail dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut :  
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1. Apakah ada pengaruh Breathing Exercise terhadap kondisi pasien  post 

operasi fraktur fémur 1/3 tengah dextra ? 

2. Apakah terapi latihan static contraction dapat mengurangi nyeri  pada post 

operasi fraktur fémur 1/3 tengah dextra? 

3. Apakah terapi latihan static contraction dapat mengurangi oedema pada 

post operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra? 

4. Apakah terapi latihan active movement dapat meningkatkan   kekuatan otot 

pada post operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra? 

5. Apakah terapi latihan pasif movement  dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi pada post operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra? 

6. Apakah latihan transfer ambulasi dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional pada post operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, ada beberapa tujuan yang 

hendak dicapai antara lain :  

1. Tujuan Umum 

Menyebarluaskan pengetahuan tentang peranan fisioterapi pada pasca 

operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra dengan pemasangan Intra 

Medullary Nail kepada pembaca. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh breathing exercise terhadap kondisi 

pasien pada  post operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap nyeri pada kondisi 

post operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra. 

c. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap oedema pada 

kondisi post operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra. 

d. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan 

kekuatan otot pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 tengah 

dextra. 

e. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan 

lingkup gerak sendi pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 tengah 

dextra. 

f. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan 

aktifitas fungsional pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 tengah 

dextra. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dengan kondisi  post 

operasi fraktur femur 1/3 tengah detra  dengan pemasangan intra medullary 

nail adalah sebagai berikut: 

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Hasil penelitian untuk pengembangan IPTEK diharapkan dapat 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan. Yang 

memberikan gambaran bahwa terapi latihan sebagai salah satu modalitas 

dari fisioterapi dapat digunakan sebagai alternatif untuk diterapkan pada 

pasien dengan kondisi post operasi close fraktur femur 1/3 tengah dextra 
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untuk menyelesaikan problem pada kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional pasien, dimana pelaksanaannya dengan tidak mengindahkan 

atau tetap mengacu pada ketrampilan dasar dari praktek klinik dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2.Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi 

pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik 

di lingkungan pendidikan fisioterapi untuk memahami serta melaksanakan 

proses fisioterapi dengan modalitas yang ada khususnya terapi latihan. 

3. Bagi Penulis 

Manfaat hasil penelitian ini bagi penulis sendiri diharapkan dapat 

menambah dan memperluas wawasan, serta pengetahuan penulis tentang 

close fraktur  femur 1/3 tengah dextra dengan modalitas terapi latihan. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberitahukan serta 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang close fraktur femur 1/3 

tengah dextra  dan permasalahannya serta mengetahui program fisioterapi 

pada kondisi ini. 

 

 


