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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 
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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).  

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 
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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. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang dikemukakan oleh penulis di atas, maka penulis 

dapat merumuska masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pemberian Infrared  dapat menurunkan nyeri pada kasus Post 

ORIF radius ulna 1/3 proximal sinistra? 

2. Apakah pemberian Hold Relax dapat meningkatkan lingkup gerak sendi 

elbow sinistra  pada kasus Post ORIF radius ulna 1/3 proximal sinistra? 

3. Apakah pemberian Active Resisted dapat meningkatkan kekuatan otot 

fleksor,ekstensor, pronator, supinator elbow joint pada kasus Post ORIF 

radius ulna 1/3 proximal sinistra? 

C. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas pada kasus Post ORIF radius 

ulna 1/3 proximal sinistra, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah pemberian Infrared dapat membantu 

mengurangi nyeri pada kasus Post ORIF radius ulna 1/3 proximal 

sinistra. 
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2. Untuk mengetahui apakah pemberian Hold Relax dapat membantu 

meningkatkan lingkup gerak sendi elbow pada kasus Post ORIF radius 

ulna 1/3 proximal sinistra. 

3. Untuk mengetahui apakah pemberian Active Resisted dapat membantu 

meningkatkan kekuatan otot fleksor, ekstensor, pronator, dan supinator 

elbow joint pada kasus Post ORIF radius ulna 1/3 proximal sinistra. 

D. Manfaat  

Penulisan Karya Tulis Ilmiah diharapkan dapat memberi manfaat 

yaitu: 

1. Bagi Penulis 

       Menambah pengetahuan dan wawasan tentang Fisioterapi dalam 

menanganai kasus Post ORIF radius ulna 1/3 proximal dengan modalitas 

Infrared, Hold Relax, dan Active Resisted serta memahami tentang Post 

ORIF radius ulna 1/3 proximal sinsitra, juga sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan ahli madya fisioterapi. 

2. Bagi Pembaca 

       Memberikan informasi bagi pembaca tentang apa itu Post ORIF 

radius ulna 1/3 proximal sinistra serta mengetahui bagaimana cara 

fisioterapi dalam menangani kasus tersebut. 

3. Bagi Pendidikan 

       Bagi rekan-rekan fisioterapi semoga dapat membantu menambah 

wawasan dan mengetahui peran fisioterapi dalam menangani masalah 

Post ORIF radius ulna 1/3 proximal sinistra.  


