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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin bertambah pesat perkembangan global, manusia dituntut 

untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan waktu. Kegiatan bertambah namun 

waktu tidak akan berubah, untuk mengimbanginya masyarakat saat ini tentu 

tidak terlepas dari penggunaan alat transportasi untuk mempermudah setiap 

individu dalam beraktivitas. Banyak sekali mode transportasi yang dapat 

digunakan dari transportasi umum sampai pribadi. Kendaraan bermotor 

merupakan salah satu pilihan dari banyak masyarakat di Indonesia yang 

menginginkan efisiensi waktu, karena dapat menghindari kemacetan terutama 

di daerah perkotaan. Namun, sering kali resiko dari setiap mode transportasi 

yang ada adalah kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan tahun 2016 tercatat 

sebanyak 106.129 kasus, hal tersebut mengakibatkan korban meninggal 

26.185 jiwa, Angka tersebut meningkat sebanyak 7,23%.kecelakaan tersebut 

mengakibatkan korban luka ringan 71,38%, korban luka berat 13,25% dan 

korban meninggal dunia sebanyak 15,37% (Korlantas, 2013) 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan 

Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak 

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

penggunan jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta 

benda. Menurut World Health Organization, sebanyak 1,35 juta kasus 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan cedera lebih dari 50 

juta, yang artinya setiap 24 detik seseorang meninggal akibat kecelakaan  
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(Monjelat et al., 2018). Di Indonesia prevalensi penyebab cedera akibat 

kecelakaan sepeda motor adalah 40,6% atau sebanyak 34.409 orang, 

menempati posisi tertinggi kedua setelah cedera akibat jatuh. Kecenderungan 

tersebut mengalami kenaikan cukup tinggi dari 25,9% menjadi 47,7% pada 

tahun 2007 dan 2013, salah satu akibat yang dapat ditimbulkan kecelakaan 

lalu lintas adalah fraktur yaitu sebanyak 5,8% (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2013). Hasil riset tahun 2018 angka kejadian fraktur 

menurun 0,3% dari tahun 2013, namun angka cedera akibat kecelakaan sepeda 

motor meningkat menjadi 72,7% (Riskesdas, 2018) 

Fraktur adalah kurusakan yang terjadi pada struktur persambungan 

tulang, epiphyseal plate atau pada permukaan tulang rawan sendi. Saat terjadi 

fraktur ada beberapa derajat cedera yang dialami pada jaringan lunak disekitar 

tulang (Kisner & Colby, 2012). Sedangkan menurut penelitian (Sagaran, 

Manjas, & Rasyid, 2017) fraktur adalah suatu diskontinuitas susunan tulang 

yang disebabkan oleh trauma atau keadaan patologis Penanganan medis pada 

kondisi fraktur yang biasanya dianjurkan adalah dilakukan prosedur 

konservatif atau dengan prosedur operatif sesuai grade fraktur. Saat ini 

metode yang paling banyak dilakukan adalah metode operatif salah satunya 

adalah tindakan ORIF (Open Reduction Internal Fixation) yaitu prosedur 

pembedahan untuk memanipulasi fragmen tulang yang mengalami fraktur 

sebisa mungkin kembali keletak semula. Tindakan ORIF lebih sering 

dilakukan karena unggul dalam proses pemulihan sehingga dapat lebih cepat 
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untuk beraktifitas. Namun permasalahan yang timbul pasca operatif salah 

satunya adalah penurunan kekuatan otot akibat imobilisasi yang terlalu lama.  

Dalam hal ini fisioterapi memiliki peran penting dalam mengatasi 

permasalah tersebut, intervensi yang dapat dilakukan fisioterapi untuk 

meningkatkan kekuatan otot pasca operatif adalah dengan pemberian 

modalitas Infra Red (IR), dan isometric exercise. Infra Red adalah jenis radiasi 

elektromagnetik yang terletak di antara yang terlihat gelombang cahaya dan 

radio pada spektrum elektromagnetik. Ini memiliki panjang gelombang dari 

0,74 μm (tepi merah dari cahaya tampak) sekitar 100 μm yang berasal dari 

gelombang radio gelombang pendek (Morozhenko, 2012). Isometric exercise 

adalah sebuah latihan kekuatan otot yang dilakukan untuk mengaktivasi otot 

setelah imobilisasi dengan periode yang lama. Semakin besar intensitas latihan 

dan waktu yang dibutuhkan lebih singkat maka, berbanding lurus dengan 

peningkatan kekuatan otot (Kisner & Colby, 2012)  

Janganlah menyerah dan tetap optimis dalam menghadapi cobaan 

dalam hidup salah satunya yaitu penyakit, untuk itu sebagai hambanya kita 

perlu berbaik sangka terhadap apapun yang terjadi. Rasulullah SAW bersabda 

“Ya Allah, Rabb sekalian manusia, yang menghilangkan segala petaka, 

sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Penyembuh, tak ada yang bisa 

menyembuhkan kecuali Engkau, sebuah kesembuhan yang tidak 

meninggalkan penyakit.” (HR. Al-Bukhari). Dari hadis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagai hamba ALLAH SWT kita wajib berusaha dalam 

menghadapi suatu penyakit yang diberikan kemudian bertawakal, karena 
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yakinlah setiap kesembuhan datangnya hanya dari ALLAH SWT. Hikmah 

yang dapat diambil adalah nikmat sehat yang sering terlupakan oleh kita 

sebagai manusia. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, penulis 

ingin membahas lebih lanjut tentang fraktur tibia 1/3 proximal beserta 

penatalaksanaan fisioterapi. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis 

mengambil judul “Penatalaksanaan Fisioterapi Dengan Modalitas Infra Red 

Dan Isometric Exercise Untuk Memelihara Kekuatan Otot Pada Kasus Post 

Orif Fraktur Tibia 1/3 Proximal Dextra” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di 

angkat oleh penulis adalah: 

1. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan Infra Red dapat mengurangi 

nyeri pada kasus post ORIF fraktur tibia 1/3 proximal dextra ? 

2. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan isometric exercise dapat 

memelihara kekuatan otot pada kasus post ORIF fraktur tibia 1/3 proximal 

dextra ? 

C. Tujuan 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan dalam hal mengidentifikasi 

masalah dan mengambil kesimpulan pada kasus post ORIF fraktur tibia 

1/3 proximal dextra.. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dengan infra red untuk 

mengurangi nyeri pada kasus post ORIF fraktur tibia 1/3 proximal 

dextra 

b.  Mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dengan isometric exercise 

untuk memelihara kekuatan otot pada kasus post ORIF fraktur tibia 1/3 

proximal dextra 

D. Manfaat 

Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah adalah: 

1. Bagi Penulis: 

a. Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan pelayanan 

fisioterapi pada kasus post ORIF fraktur tibia 1/3 proximal dextra. 

b. Menambah pemahaman tentang penatalaksanaan modalitas fisioterapi 

pada kasus post ORIF fraktur tibia 1/3 proximal dextra. 

c. Menambah informasi yang berhubungan dengan pengaruh pemberian 

modalitas infra red dan isometric exercise dalam mengurangi nyeri dan 

memelihara kekuatan otot pada kasus post ORIF fraktur tibia 1/3 

proximal dextra 

2.  Bagi Institusi: 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

informasi objektif berdasarkan pengalaman empiris dan referensi tentang 
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pengaruh infrared dan isometric exercise terhadap problematika yang 

terjadi pada kasus post ORIF fraktur tibia 1/3 proximal dextra. 

3. Bagi pembaca 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan tentang bagaimana penanganan fisioterapi pada 

kasus post ORIF fraktur tibia 1/3 proximal dextra kepada pembaca. 

 

 

 

 

 


