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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fracture collum femur merupakan trauma yang sering terjadi pada 

populasi usia lanjut. Prevalensi terjadinya fracture collum femur di Amerika 

Serikat sekitar 63 orang dari 100 orang wanita dan 27 orang dari 100 orang 

laki-laki di setiap tahunnya. Faktor resiko terjadinya fracture collum femur 

yaitu adanya penurunan kepadatan tulang, jenis kelamin wanita dan 

penurunan mobilitas  (Kazley, Banerjee, Abousayed, & Rosenbaum, 2018). 

Berdasarkan Garden Classification, penanganan pada kasus fracture 

collum femur memiliki banyak variasi yaitu pada Garden type III dan IV 

penanganan yang dapat diberikan yaitu berupa hemiarthroplasty, THA dan 

internal fixation. Arthroplasty sering digunakan untuk penanganan fracture 

collum femur pada populasi usia lanjut (Kazley, et. al, 2018). Austin Moore 

Prothese (AMP) merupakan suatu implan atau prothese yang digunakan 

untuk penggantian collum femur dalam pengelolaan fracture collum femur 

pada lansia (Suryawanshi, Bhosale, & Mittal, 2012). 

Pada kasus yang dialami oleh Ny. S yaitu post operasi fracture collum 

femur dextra dengan pemasangan Austin Moore Prothese (AMP) sejak 11 

bulan yang lalu. Pasien mengeluhkan adanya nyeri pada panggul kanan saat 

berpindah posisi dari duduk ke berdiri, berdiri lama, dan keterbatasan dalam 

aktifitas fungsional berjalan jarak jauh disertai adanya kelemahan pada otot-
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otot penggerak sendi hip dextra. Peran fisioterapi pada kasus ini yaitu untuk 

mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak 

sendi dan meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional. 

Intervensi fisioterapi yang dapat diaplikasikan pada kasus tersebut yaitu 

diantaranya Infrared dan Isometric Exercises. Infrared (IR) merupakan terapi 

panas luar/superficial (superficial heat therapy) yaitu suatu terapi panas 

dengan menggunakan alat, dan panas yang dihasilkan hanya mengenai kulit 

dan lapisan subkutan dari kulit. Terapi panas bertujuan untuk relaksasi otot, 

meningkatkan aliran darah, mengurangi nyeri, mengurangi spastisitas otot 

(Sofwan, 2013). Isometric Exercises adalah suatu metode yang paling efektif 

untuk menghilangkan rasa nyeri dan mengembalikan kekuatan otot untuk 

memfasilitasi pemulihan dan mempercepat kembali ke kehidupan normal       

( Khosrojerdi, et al; 2018). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Infrared (IR) berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada kasus 

post operasi fracture collum femur dengan pemasangan Austin Moore 

Prothese (AMP) ? 

2. Apakah latihan Isometrix Exercises berpengaruh terhadap penurunan nyeri 

pada kasus post operasi fracture collum femur dengan pemasangan Austin 

Moore  Prothese (AMP). 
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C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Mengetahui pengaruh dari Infrared (IR) terhadap penurunan nyeri pada 

kasus post operasi fracture collum femur dengan pemasangan Austin 

Moore Prothese (AMP). 

2. Mengetahui pengaruh efektivitas dari Isometric Exercises terhadap 

penurunan nyeri pada kasus post operasi fracture collum femur dengan 

pemasangan Austin Moore Prothese (AMP). 

 

D. Manfaat Kasus 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan tentang penatalaksaan latihan 

isometrik dan Infrared (IR) pada kasus pos operasi fracture collum femur 

dengan pemasangan Austin Moore Prothese (AMP). 

2. Bagi Profesi 

Memberi gambaran tentang penatalaksanaan isometric exercises dan 

Infrared (IR) pada kasus pos operasi fracture collum femur dengan 

pemasangan Austin Moore Prothese (AMP). 

3. Bagi Institusi 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa fisioterapi 

DIII Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan edukasi bagi masyarakat 

tentang penatalaksaan isometric exercises dan Infrared (IR) pada kasus 

pos operasi fracture collum femur dengan pemasangan Austin Moore 

Prothese.  


