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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

       Perkembangan globalisasi yang semakin canggih membuat aktivitas 

manusia semakin padat. Dikehidupan sehari-hari manusia yang semakin 

padat dengan berbagai aktivitas manusia yang berbeda-beda, tentunya 

tidak akan lepas dari fungsi normal musculoskletal terutama tulang 

bagian atas yang menjadi alat penggerak utama bagi manusia, namun 

dari ulah manusia itu sendiri banyak terjadi kecelakaan seperti fracture 

humerus akibat kecelakaan dijalan atau terjatuh dengan posisi lengan 

sebagai tumpuan. 

       Fracture proximal humerus adalah terputusnya hubungan tulang 

humerus pada bagian atas yang sering disebabkan oleh suatu trauma 

atau sekunder penyebab dari osteoporosis. Fracture biasanya terjadi 

setelah jatuh pada posisi lengan (outstrecht band), atau tanpa trauma 

yang kuat pada klien osteoporosis dengan kondisi terjadinya fracture 

impaksi pada humerus proximal (Noor, 2016). 

       Fracture humerus tertutup adalah terputusnya hubungan tulang 

batang humerus. Secara klinik bisa bersifat fracture tertutup tanpa 

disertai luka terbuka oleh fragmen tulang humerus serta fracture yang 

tidak menyebakan robeknya kulit, sehingga fragmen fracture nya tidak 

menembus kulit (Padila, 2012). Pravelensi dari fracture di Ughelli 

Nigeria banyak terjadi pada bagian extermitas atas yakni humerus 
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sebesar 28 (12,96%), sedangkan jenis kelamin pada korban fracture 

memiliki frekuensi laki-laki sebanyak 124 (57,41%) dan perempuan 

sebanyak 92 (42,59%) (Igho et al.,2015). berdasarkan Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) (2013) pada jenis cedera patah tulang di Indonesia 

tercatat sebesar 5,8 % 

       Suatu upaya untuk menimalisir penyakit patah tulang atau fracture 

proximal humerus , fisioterapi sebagai salah satu pelayanan tenaga 

kesehatan akan memberikan intervensi yang berupa Infra Red dan terapi 

latihan Active Exercise. Pemberian modalitas dengan menggunakan 

Infra Red dapat memberikan efek meningkatkan penyembuhan luka 

kulit dan mengurangi rasa nyeri (Tsai & Hamblin, 2017). Selain itu 

dapat juga menerapkan terapi latihan yang berupa Active Exercise 

sebagai modalitas untuk menambah lingkup gerak sendi pada shoulder, 

Active Exercise efektif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, 

kebugaran fisik, kemandirian fungsional untuk orang dewasa yang lebih 

tua, terutama dalam ketahanan, kekuatan otot, fleksibilitas, dan 

keseimbangan (Takahashi et al., 2015). 

        Nabi  SAW bersabda, ” tidaklah seorang muslim tertimpa 

suatu kelelahan, atau penyakit, atau kehawatiran, atau kesedihan, 

atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah 

akan menghapus kesalahan-kesalahan karnanya“ (HR. AL-Bukhari 

dan Muslim). 
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       Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melaksanakan karya tulis ilmiah dengan judul “Intervensi 

Fisioterapi Pada Kasus Close Fracture 1/3 Proximal Humerus 

Dextra Di Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten. 

B.  Rumusan Masalah 

        Pada kondisi close fracture proximal humerus penulis dapat 

merumuskan masalah yaitu; 

1. Apakah Infra Red dapat mengurangi nyeri pada kasus close 

fracture proximal humerus? 

2. Apakah Active Exercise dapat meningkatkan lingkunp gerak 

sendi pada kasus close fracture proximal humerus? 

3. Apakah infra red dan Active Exercise dapat mengembalikan 

aktifitas fungsional pada kasus close fracture proximal 

humerus? 

C. Tujuan Laporan Kasus 

  Tujuan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah adalah: 

1. Tujuan Umum 

        Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kasus 

close fracture proximal humerus dan menambah pengetahuan 

fisoterapis dalam penatalaksanaan pada kasus close fracture 

proximal humerus  
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2. Tujuan khusus  

       Untuk mengetahui manfaat Infra Red dan Terapi Latihan 

berupa active exercise untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan 

lingkup gerak pada kasus close fracture proximal humerus.  

D. Manfaat Laporan Kasus  

   Manfaat dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah 

1. Bagi penulis 

        Mengetahui penatalaksanaaan fisioterapi pada kasus close 

fracture proximal humerus dan memahami secara mendalam 

tentang kasus close fracture proximal humerus. 

2. Bagi Fisioterapi  

       Memberikan informasi tentang penatalaksanaan fisioterapi 

pada kasus close fracture proximal humerus. Bagi institusi 

pendidikan dapat mengembangkan pemahaman fisioterapi pada 

kasus close fracture proximal humerus. 

3. Bagi Masyarakat  

       Menjelaskan peranan fisioterapi dalam menangani kasus 

close   fracture proximal humerus yang belum banyak diketahui 

oleh masyarakat luas. 


