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PENATALAKSANAAN INFRARED, HOLD RELAX DAN ACTIVE 

RESISTED UNTUK MENGURANGI NYERI, MENINGKATKAN 

LINGKUP GERAK SENDI DAN MENINGKATKAN KEKUATAN OTOT  

PADA KASUS POST ORIF RADIUS ULNA 1/3 PROXIMAL SINISTRA DI 

RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL 

 

Abstrak 

ORIF merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengatur dan 

membenarkan posisi tulang. Prosedur ORIF bisa dilakukan untuk kondisi fraktur 

salah satunya fraktur radius ulna 1/3 proximal. Penyebab fraktur bisa karena 

trauma, kecelakaan atau jatuh dari ketinggian. Prosedur ORIF pada fraktur 

menyebabkan nyeri, penurunan lingkup gerak sendi dan penurunan kekuatan otot. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat pelaksanaan Fisioterapi pada 

kasus Post ORIF radius ulna 1/3 proximal sinistra dengan modalitas Infrared, 

hold relax, dan active resisted. Setelah melakukan 3 kali terapi didapatkan hasil 

adanya penurunan nyeri diam T1 : 1 menjadi T3 : 0, nyeri tekan T1 : 4 menjadi T3 

: 2, nyeri gerak T1 : 6 menjadi T3 : 3, adanya peningkatan lingkup gerak sendi 

elbow, adanya peningkatan kekuatan otot serta peningkatan kemampuan 

fungsional pasien. Infrared dapat mengurangi nyeri pada kondisi post ORIF 

radius ulna,hold relax dapat meningkatkan lingkup gerak sendi, active resisted 

dapat meningkatkan kekuatan otot dalam kondisi post ORIF radius ulna 1/3 

proximal. 

 

Kata Kunci : post orif, infrared, hold relax dan active resisted. 

 

Abstract 

ORIF is a surgical procedure that is performed to regulate and justify the position 

of the bone. The ORIF procedure can be done for fracture conditions one of them 

is fracture radius ulna 1/3 proximal. The cause of the fracture can be due to 

trauma, accident or falling from a height. The ORIF procedure in the fracture 

causes pain, decreases the joint of motion and decreases muscles strength. The 

purpose of to find out the benefits of Physiotherapy in the Post ORIF ulna radius 

1/3 proximal case with Infrared, hold relax, and active resisted. After doing 3 

treatments the results showed a decrease in pain at rest T1: 1 to T3: 0, tenderness 

T1: 4 to T3: 2, motion pain T1: 6 to T3: 3, an increase in the joint of motion of 

elbow joints, an increase muscle strength and improvement in the patient's 

functional abilities. Infrared can reduce pain in conditions post ORIF ulna radius, 

hold relax can increase the joint of motion, active resisted can increase muscle 

strength in post ORIF conditions ulna radius 1/3 proximal.  

 

Keywords: post orif radius ulna 1/3 proximal, infrared, hold relax dan active 

resisted. 
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1. PENDAHULUAN 

Fraktur diartikan sebagai patah tulang yang disebabkan karena tekanan yang lebih 

besar dibandingkan dengan kemampuan tulang untuk menahan tekanan. Adanya 

tekanan yang berlebihan tersebut menyebabkan fungsi dan struktural menjadi 

rusak (Muller et al., 2011).  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus fraktur yang cukup 

tinggi yaitu 84.774 kasus telah terjadi. Prevalensi kasus fraktur meningkat dari 

7,5% tahun 2007 menjadi 8,2% pada tahun 2013. Angka kejadian fraktur 

berdasarkan letaknya adalah 21,6 % untuk tibia, femur 12,1 %, radius dan ulna 9,3 

%, lalu humerus 5,7 % (Seyni & Mohamed, 2016). Dari angka kejadian fraktur 

pada tahun 2009 – 2012 pria lebih banyak mengalami fraktur daripada perempuan 

dengan presentase 66 % untuk pria dan 34 % untuk perempuan. Penyebab 

terjadinya fraktur tersebut dikarenakan jatuh dari ketinggian kurang dari 1 meter  

39 %, kecelakaan lalu lintas 3 % (Grabala, 2016). Menurut survei Kementerian 

kesehatan Indonesia pada tahun 2013, 23% orang yang fraktur meninggal dunia, 

47% mengalami kecacatan, 15% mengalami depresi dan 10% sembuh dengan 

baik (Yunus, 2019). 

Fraktur dapat menyebabkan tulang tidak stabil, sehingga perlu tindakan 

lebih lanjut, salah satu prosedurnya adalah ORIF. ORIF merupakan suatu 

prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengatur dan membenarkan posisi 

tulang (Nazarina, 2018). Pemasangan ORIF dapat menggunakan plat and screw, 

nail. Plat and screw memiliki manfaat yaitu pembentukan tulang sesuai dengan 

bentuk anatominya dan menstabilkan fungsi otot dan tendon (Rouhi & Hamedani, 

2012). Nail merupakan pin yang berguna untuk mempertahankan posisi dari 

tulang agar sesuai dengan bentuk anatominya (Rouhi & Hamedani, 2012). 

Permasalahan yang muncul setelah dilakukan prosedur operasi 

pemasangan ORIF adalah terjadinya nyeri. Nyeri saat menggerakkan dapat 

menyebabkan keterbatasan gerak sendi yang dialami pasien sehingga pasien 

mengalami penurunan lingkup gerak sendi. Adanya masalah morfologi pada otot 

juga dapat menyebabkan tejadinya penurunan kekuatan otot sekitar sendi yang 

telah dipasang ORIF (Nazarina, 2018).  
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Fisioterapi berperan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 

individu atau kelompok yang mampu mengembangkan, memelihara, 

mengembalikan gerak dan fungsi tubuh menggunakan penatalaksanaan secara 

manual, peningkatan gerak maupun peralatan (Kementerian Kesehatan RI, 2007). 

Fisioterapi dalam kasus fraktur berguna untuk mengurangi nyeri, meningkatkan 

lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, dan mengembalikan aktivitas 

fungsionalnya. Modalitas yang dapat digunakan fisioterapi pada kasus post ORIF 

radius ulna 1/3 proximal adalah Infrared untuk mengurangi nyeri. Hold relax 

untuk meningkatkan lingkup gerak sendi yang terkena masalah akibat adanya 

fraktur pada tulang sekitar sendi, serta active resisted untuk meningkatkan 

kekuatan otot fleksor, ekstensor, pronator, dan supinator elbow joint (Birinci, 

Razak Ozdincler, Altun, & Kural, 2019). 

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis memutuskan mengambil 

judul penatalaksanaan infrared, hold relax dan active resisted untuk mengurangi 

nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot pada 

kasus post ORIF radius ulna 1/3 proximal sinistra di RSU PKU Muhammadiyah 

Bantul. 

 

2. METODE 

Pelaksanaan pelayanan fisioterapi terhadap kasus fraktur radius ulna 1/3 proximal 

memerlukan beberapa tahapan yang dijadikan acuan untuk melakukan tindakan 

fisioterapi yang tepat. Beberapa tahapan tersebut meliputi data-data yang harus 

runtut dan dilakukan secara sistematik agar dapat memecahkan permasalahan 

pada kasus post ORIF radius ulna 1/3 proximal. Berikut tahapan yang diperlukan, 

yaitu:  Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan kekuatan 

otot, pemeriksaan khusus. 

Anamnesis dilakukan pada tanggal 12 Januari 2019 secara auto-

anamnesis. Pada anamnesis ini mendapatkan hasil sebagai berikut: pasien 

merupakan pelajar perempuan beragama Islam, berusia 17 tahun dengan inisial 

An.D. Dari hasil anamnesis didapatkan keluhan utama yaitu nyeri yang dialami 

pada lengan bawah bagian kirinya.  
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Dari anamnesis mendapatkan hasil yaitu pada tanggal 17 September 2018 

pasien terjatuh dari motor saat sedang dibonceng oleh temannya. Setelah itu, 

pasien dibawa ke Rumah Sakit Nurhidayah dan didiagnosa fraktur radius ulna 1/3 

proximal. Pada tanggal 18 September 2018 pasien melakukan operasi pemasangan 

ORIF. Pasien opname selama tiga hari. 

Setelah opname pasien melakukan konsultasi ke Puskesmas Bantul dan 

tidak mendapatkan tindakan fisioterapi sama sekali sehingga sakit yang dialami 

pasien tidak kunjung membaik. Keluhan nyeri pasien semakin memburuk jika 

pasien melakukan kegiatan menggerakkan siku kirinya ke segala arah, dan nyeri 

berkurang jika pasien beraktivitas dengan menggendong tangan kirinya. Pasien 

melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dan dirujuk 

ke fisioterapi pada tanggal 12 Januari 2019 untuk diberikan pelayanan fisioterapi. 

pasien tidak memiliki penyakit yang berhubungan dengan sakit yang dialaminya 

saat ini. Pasien tidak adanya riwayat keluarga karena fraktur bukan termasuk 

penyakit herediter atau penyakit menular dan tidak ditemukan adanya riwayat 

pribadi. Dari anamnesis sistem ditemukan adanya rasa nyeri penurunan LGS 

elbow kiri pada Musculoskeletal. 

Hasil pemeriksaan fisik untuk melihat kondisi fisiologis pasien diperoleh 

data sebagai berikut: tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 78 x/menit, 

pernapasan 24 x/menit, temperatur 36,5 °C, tinggi badan 148 cm, berat badan 40 

Kg. Hasil inspeksi dinamis diperoleh data adanya luka incisi pada lengan bawah 

(1/3 proximal) bagian sinistra. Hasil inspeksi statis Pasien terlihat menahan nyeri 

saat menggerakkan elbow joint sinistra ke arah fleksi, ekstensi, pronasi dan 

supinasi. 

Pemeriksaan rasa nyeri dilakukan dengan menggunakan alat VAS (Visual 

Analogue Scale). Hasil dari pemeriksaan nyeri dengan VAS pada kasus ini yaitu:  

nyeri diam 1, nyeri tekan 4, nyeri gerak 6. Pemeriksaan kekuatan otot dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan MMT (Manual Muscle Testing). Hasil 

pemeriksaan kekuatan otot diperoleh: 
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Tabel 1. Pemeriksaan Kekuatan Otot 

Grup Otot Kanan Kiri 

Fleksor 5 3 

Ekstensor 5 3 

Pronator 5 3 

Supinator 5 3 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Berdasarkan hasil dari status klinis, pasien atas nama An.D umur 17 tahun, 

diagnose Fraktur radius ulna 1/3 proximal sinistra mengalami beberapa 

permasalahan seperti nyeri pada elbow sinistra, adanya penurunan lingkup gerak 

sendi, adanya penurunan kekuatan otot. Setelah dilakukan tindakan fisioterapi 

sebanyak 3 kali dengan menggunakan modalitas Infrared, Hold Relax, dan Active 

Resisted didapatkan hasil sebagai berikut: 

3.1.1 Nyeri dengan Visual Analogue Scale 

 

Grafik 1. Evaluasi nyeri 

Pada terapi pertama (T1) sampai dengan terapi ketiga (T3) terjadi penurunan nyeri 

diam, nyeri tekan, nyeri gerak. Dari data di atad didapatkan bahwa terjadi 

penurunan nyeri diam pada terapi ketiga yang semula 1 menjadi 0, penurunan 

nyeri tekan yang semula 4 menjadi 2, serta penurunan nyeri gerak dari 5 menjadi 

3. 
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3.1.2 Lingkup Gerak Sendi Elbow Sinitra dengan Goniometer 

 

Grafik 2. Evaluasi lingkup gerak sendi elbow 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan lingkup gerak sendi 

elbow pada yang semula pada bidang sagital pada terapi pertama S : 20°-20°-105° 

menjadi S : 10°-20°-110°. Pada bidang rotasi juga mengalami peningkatan pada 

terapi pertama R : 30°-0°-35° menjadi R : 45°-0°-40° pada terapi ketiga. 

3.1.3 Kekuatan Otot dengan Manual Muscle Testing 

 

Grafik 3. Evaluasi kekuatan otot 
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 Dari terapi yang dilakukan sebanyak tiga kali didapatkan hasil adanya 

peningkatan kekuatan otot. Pengukuran kekuatan otot dilakukan dengan 

menggunakan MMT (Manual Muscle Testing) grup otot flexor terapi pertama 3 

meningkat menjadi 4 terapi ke-3, grup otot extensor terapi-1 3 menjadi 4 pada 

terapi ke-3, grup otot pronator terapi-1 3 meningkat pada terapi ke-3 menjadi 4, 

grup otot supinator pada terapi-1 3 mingkat menjadi 4 pada terapi ke-3. 

3.1.4 Kemampuan Fungsional dengan Mayo Elbow Performance Scale 

Tabel 2. Evaluasi mayo elbow performance scale 

Section T1 T3 

Pain 15 30 

Motion 20 20 

Stability 10 10 

Daily Function 1. 0 

2. 5 

3. 0 

4. 0 

5. 0 

1. 5 

2. 5 

3. 5 

4. 5 

5. 5 

Total 50 (poor) 85(Good) 

 

Dari hasil terapi yang telah dilakukan sebanyak tiga kali, seiring dengan adanya 

penurunan nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi serta peningkatan kekuatan otot 

maka didapatkan peningkatan kemampuan fungsional. Pengukuran kemampuan 

fungsional dilakukan dengan Mayo Elbow Performance Scale pada terapi pertama 

didapatkan hasil 50 yaitu poor meningkat menjadi 85 yaitu good pada terapi 

ketiga. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Penurunan Nyeri 

Pada kondisi post fraktur terdapat luka incisi yang menyebabkan nyeri. Pada 

kasus ini untuk mengurangi nyeri dilakukan tindakan berupa pemberian Infrared 

pada daerah yang fraktur yaitu tulang radius dan ulna bagian proximal.  

Adanya efek thermal yang diberikan oleh infrared dapat mempercepat 

proses metabolisme pada nyeri meningkat, terjadi vasodilatasi pada pembuluh 

darah sehingga akan mempercepat aliran oksigen serta nutrisi pada jaringan. 

Sirkulasi yang lancar tersebut dapat menyebabkan reabsorbsi dan relaksasi. 



 

8 
 

Adanya hal tersebut membuat sisa-sisa hasil metabolisme dalam jaringan akan 

dikeluarkan. Pengeluaran sisa hasil metabolisme yang menumpuk pada jaringan 

tersebut akan dibuang sehingga dapat menyebabkan nyeri berkurang (Prianthara, 

D, M, I., Winaya, N, M, I., Muliarta, M, 2015).  

Efek sedatif yang berasal dari infrared akan menstimulus jaringan sub 

cutan sehingga terjadi vasodilatasi pembuluh darah, aliran darah meningkat 

sehingga metabolisme meningkat dan terjadi peningkatan nutrisi dan oksigen pada 

jaringan sehingga terjadi penurunan nyeri (Wulandari et al., 2015). 

3.2.2 Peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

 Peningkatan lingkup gerak sendi pada pasien fraktur dapat terjadi karena seiring 

dengan adanya penurunan nyeri. Dengan adanya nyeri maka pasien akan kesulitan 

untuk menggerakkan elbow (Sudaryanto & Nurul, 2018). Pada kasus ini untuk 

meningkatkan lingkup gerak sendi pasien diberikan latihan hold relax (Birinci et 

al., 2019). 

Dengan diberikannya latihan hold relax maka akan menyebabkan jaringan 

lunak yang mengalami pemendekan akibat kondisi post ORIF mengalami 

penguluran. Adanya penguluran jaringan lunak yang ada disekitar elbow sinistra. 

Diberikannya hold relax secara terus-menerus pada jaringan yang memendek 

maka akan menyebabkan penguluran pada jaringan tersebut (Aras, Islam, Arif, & 

Arief, 2015). Otot yang telah terulur tersebut akan meningkatkan lingkup gerak 

sendi dan dengan diikutinya rileksasi secara tiba-tiba saat hold relax otot agonis 

akan memfasilitasi serabut afferent. Maka dari itu rileksasi tersebut akan 

menyebabkan peningkatan lingkup gerak sendi (Hendrik, M ., Nurdin, T ., 

Ramba, 2009). 

3.2.3 Peningkatan Kekuatan Otot 

Didapatkannya peningkatan kekuatan otot karena diberikannya latihan penguatan 

berupa active resisted. Dengan diberikannya latihan ini maka tubuh akan 

beradaptasi dengan penambahan kekuatan. Terjadinya peningkatan kekuatan otot 

karena adaptasi neural selanjutnya akan terjadi adaptasi struktural. Proses adaptasi 

secara bertahap tersebut maka akan menyebabkan adanya peningkatan ukuran 

penampang otot, hipertrofi penambahan myofibril, dan perubahan serabut otot. 
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Sehingga otot yang semula lemah akan mengalami peningkatan kekuatan otot 

(Tresnani, Basuki, & Ruslina, 2017). Selain itu, kontraksi otot akan mengaktifkan 

unit motor sehingga unit motor yang telah teraktifasi tersebut akan merangsang 

otot dan terjadi peningkatan kekuatan. Jika  unit motor yang banyak maka akan 

menimbulkan kontraksi otot yang kuat (Aparecida, Borges, Castão, Souto, & 

Fukuda, 2009). 

3.2.4 Peningkatan Kemampuan Fungsional 

Adanya penurunan nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi, dan peningkatan 

kekuatan otot maka akan terjadi peningkatan kemampuan fungsional. Peningkatan 

kemampuan fungsional juga tergantung dari motivasi dan semangat pasien untuk 

sembuh serta dorongan dari luar seperti keluarga dan lingkungan. Dengan 

menurunnya nyeri maka pasien akan lebih mudah untuk menggerakkan elbow. 

Jika pasien rutin menggerakkan elbow maka akan terjadi peningkatan lingkup 

gerak sendi serta peningkatan kekuatan otot. Motivasi serta semangat pasien juga 

menjadi salah satu faktor untuk peningkatan kemampuan fungsional 

(Trisnowiyanto, 2017).   

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada pasien atas 

nama An. D umur 17 tahun, dengan diagnose Post ORIF radius ulna 1/3 proximal 

sinistra yang mengalami permasalahan yaitu adanya nyeri pada elbow sinistra, 

adanya penurunan lingkup gerak sendi elbow sinistra, adanya penurunan kekuatan 

otot fleksor, ekstensor, pronator dan supinator elbow sinistra. Adanya 

permasalahan tersebut setelah mendapatkan tindakan fisioterapi sebanyak 3 kali 

dapat disimpulkan bahwa: Infrared  dapat menurunkan nyeri pada kasus post 

ORIF radius ulna 1/3 proximal sinistra. Hold relax dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi elbow sinistra pada kasus post ORIF radius ulna 1/3 proximal 

sinistra.  Active resisted dapat meningkatkan kekuatan otot fleksor,  ekstensor, 

pronator dan supinator pada kasus post ORIF radius ulna 1/3 proximal sinistra.  

Kepada pasien disarankan untuk melakukan latihan yang telah diajarkan 

fisioterapi seperti menggerakan elbow kirinya sesuai dengan gerakan dasar seperti 
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fleksi-ekstensi, pronasi-supinasi semampunya secara mandiri dan pasien diminta 

untuk tidak takut untuk menggerakkannya. Selain itu, pasien disarankan untuk 

melakukan latihan seperti memakai baju sendiri, mengancingkan baju, menyisir 

rambut, memakai sepatu, serta membersihkan diri secara mandiri. Sebaiknya 

pasien tidak mengangkat barang yang berat dengan tangan kirinya. 

Kepada keluarga pasien disarankan untuk selalu memotivasi, 

menyemangati dan membantu pasien untuk tetap melakukan latihan-latihan 

seperti yang telah diajarkan fisioterapi. 
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