
i 
 

PENATALAKSANAAN TERAPI LATIHAN PADA KASUS FRAKTUR 

FEMUR SEPERTIGA TENGAH DEXTRA POST OPERASI ORIF 

DENGAN PEMASANGAN PLATE AND SCREW 

DI RSO PROF. Dr SOEHARSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

RADEN WAHYU PAMUNGKAS  
NIM : J100050042  

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Untuk menyelesaikan  

Program Pendidikan Diploma III Fisioterapi 
 

 
 
 

PROGRAM DIPLOMA III JURUSAN FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Dalam menjalankan misi pembangunan yang berkelanjutan dari negara 

berkembang menuju negara maju, negara Indonesia akan terlibat dalam arus 

pembangunan diberbagai sektor. Diantaranya pembangunan dalam sektor 

kesehatan baik fisik maupun mental. Sehingga pembangunan kesehatan di 

Indonesia diarahkan pada derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan 

produktif dari segi sosial maupun ekonomi. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah 

memberikan kebijakan nasional mengenai pembangunan wawasan kesehatan 

sebagai setrategi nasional menuju indonesa sehat 2010  (Dep Kes RI, 1999). hal 

ini berati, pemerintah harus meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehan masyarakat, Bangsa 

dan Negara indonesa yang ditandai penduduknya yang sehat, memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan 

merata diseluruh wilayah Republik Indonesia.Sebagai perwujudan dari pada 

tujuan sistim kesehatan nasional dilakukan upaya peningkatan kesehatan 

diantaranya melalui: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ( promotif ), 

pencegahan penyakit ( preventif ), Penyembuhan penyakit ( kuratif ), pemulihan 

kesehatan ( rehabilitatif), yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan 

(SK. Menkes. RI.1363/ XII/ 2001). 

Upaya untuk menggalakan kebijakan tersebut, fisioterapi sebagai salah 

satu dari tenaga kesehatan juga mempunyai peran yang sangat penting. Fisioterapi  
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adalah salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan yang ditunjuk kepada individu/ 

kelompok untuk mengembangkan, memelihara, meningkatkan, memulihkan gerak 

dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan 

secara manual,  peralatan,  pelatihan fungsi dan komunikasi.  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan kehidupan masyarakat sekarang ini telah mengalami perubahan 

dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ilmu dan teknologi secara tidak 

langsung banyak memberikan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. 

Kenyataan dengan perubahan dalam pola hidup tersebut banyak dari sebagian 

besar masyarakat ingin sesuatu serba praktis dan ekonomis dalam mengacu pada 

hal telekomunikasi dan transportasi. Dengan prilaku manusia tersebut, akan dapat 

menimbulkan suatu masalah. Misalnya dalam bidang transportasi yaitu lalu lintas 

dimana mobilitas manusia yang ingin serba cepat dapat menimbulkan masalah 

yang cukup serius. Karena jumlah kepadatan lalu lintas yang bertambah terus 

menerus sehingga akan berakibat meningkatnya kecelakaan lalu lintas. 

Diantaranya terjadinya Fraktur femur 1/3 tengah dextra. Banyak kasus-kasus 

orthopedi sekitar 80% yang ditemukan di RSOP Dr. Suharso Surakarta yang  

hampir semuanya disebabkan karena trauma langsung dari kecelakaan lalu lintas  

(Bulletin orthopedi, 2004). 

Kecelakaan tersebut dapat menimbulkan suatu cidera,baik cidera ringan 

maupun berat. Dapat juga menimbulkan suatu kecacatan ataupun kematian. 

Cidera ringan dapat berupa strain/sprain, sedang kan cidera berat dapat berupa 

Fraktur. Fraktur adalah suatu kondisi diskontinuitas susunan tulang yang 
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disebabkan oleh karena trauma langsung maupun tidak langsung. yang 

diakibatkan trauma langsung terjadi bila tenaga traumatik langsung mengenai 

tulang dan juga dapat diakibatkan oleh adanya kompresi berulang. dan fraktur 

yang disebabkan trauma tidak langsung biasanya terjadi akibat rotasional (J.N,  

Aston, 1996).  Menurut kondisinya, fraktur dibagi menjadi dua yaitu fraktur 

terbuka dan tertutup, fraktur terbuka yaitu fraktur yang disertai adanya kerusakan 

jaringan dan terkontaminasi dengan dunia luar sehingga memungkinkan 

terjadinya infeksi. Sedangkan fraktur tertutup yaitu fraktur yang tidak mempunyai 

hubungan dengan udara terbuka, permukaan kulit tidak terobek atau masih bagus. 

Penanganan fraktur dapat diberikan dengan metode konservatif dan 

operatif tergantung kondisinya fraktur sendiri.(a)metode konservatif yaitu 

menggunakan immobilisasi untuk kondisi fraktur yang stabil, (b)metode operatif 

yaitu menggunakan internal fiksasi dan eksternal fiksasi untuk kondisi fraktur 

yang tidak stabil (Apley, 1995). 

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut baik pre maupun post operasi, 

kita sebagai tenaga medis sangat diperlukan kerjasama serta banyak melibatkan 

berbagai tim medis, mulai dari Dokter Bedah, Perawat, Okupasi Terapi (OT), 

maupun Fisioterapi. Yang secara bersama-sama bertugas memperbaiki dan 

menjaga serta memulihkan fragmen-fragmen organ-organ dalam yang terkena dan 

mengembalikan kapasitas fisik dan fungsional. oleh karena itu disini peran 

fisioterapi harus sedini mungkin mampu mengatasi permasalahan yang ada dan 

mampu meningkatkan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional tungkai bawah 

tersebut. Jadi fisioterapi merupakan salah satu pelayanan kesehatan dengan 
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menggunakan modalitas yang ada, dalam hal ini terapi latihan adalah modalitas 

yang tepat untuk memulihkan fungsi bukan saja pada bagian yang mengalami 

cidera tetapi juga pada keseluruhan anggota gerak tubuh (Appley, 1995). 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah masalah pada post operasi pemasangan plate 

and screw pada fraktur femur 1/3 medial dextra ini adalah: 

1. Apakah terapi latihan berupa statik kontraksi dapat mengurangi bengkak, 

mengurangi nyeri dan memperlancar peredaran darah pada kasus post operasi 

pemasangan plate and screw pada  fraktur femur 1/3 medial dextra? 

2. Apakah terapi latihan berupa gerak pasif (Relaxed passive movement) dapat 

mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi dan menjaga sifat 

fisiologis otot dan mengurangi spasme pada kasus post operasi pemasangan 

plate and screw pada  fraktur  femur 1/3 medial dextra? 

3. Apakah terapi latihan berupa gerak aktif (free dan  resisted) dapat mengurangi 

bengkak dan meningkatkan atau menjaga kekuatan otot  pada kasus post 

operasi pemasangan plate and screw pada  fraktur femur 1/3 medial dextra? 

4. Apakah terapi latihan berupa hold rilex dapat mengurangi nyeri, 

meningkatkan lingkup gerak sendi dan kekuatan otot pada kasus post operasi 

pemasangan plate and screw pada  fraktur femur 1/3 medial dextra? 

5. Apakah terapi latihan dengan transfer dan ambulasi seperti bergeser dari 

posisi tidur terlentang, tidur ke posisi duduk (half lying), duduk ditepi bed, 

dilanjutkan keposisi berdiri seimbang dan latihan jalan dengan menggunakan 

walker kemudian ditingkatkan dengan menggunakan dua kruk dengan metode 
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berjalan NWB (Non Weigth Bearing) dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional pada kasus post operasi pemasangan plate and screw pada  fraktur  

femur 1/3 medial dextra?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui proses penelitian harus jelas dan 

tepat, maka penulis akan membagi tujuan tersebut menjadi 2 bagian sebagai 

berikut: 

1) Tujuan umum 

Mengetahui proses asuhan pelayanan fisioterapi, menambah wawasan 

dan pengetahuan serta menyebar luaskan informasi tambahan tentang peran 

fisioterapi pada kondisi fraktur pada kalangan fisioterapi, medis dan 

masyarakat luas.  

2) Tujuan khusus  

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai penulis antara lain:  

a) Untuk mengetahui manfaat terapi latihan berupa statik kontraksi terhadap 

pengurangan bengkak, pengurangan nyeri dan memperlancar peredaran 

darah pada kasus post operasi pemasangan plate and screw pada  fraktur 

femur 1/3 medial dextra. 

b) Untuk mengetahui manfaat terapi latihan berupa gerak pasif (Relaxed 

passive movement) terhadap peningkatan lingkup gerak sendi dan menjaga 

sifat fisiologis otot pada kasus post operasi pemasangan plate and screw 

pada  fraktur  femur 1/3 medial dextra. 
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c) Untuk mengetahui manfaat terapi latihan berupa gerak aktif (free dan  

resisted) terhadap pengurangan bengkak dan menjaga dan meningkatkan 

kekuatan otot  pada kasus post operasi pemasangan plate and screw pada 

fraktur femur 1/3 medial dextra. 

d) Untuk mengetahui manfaat terapi latihan berupa hold rilex terhadap 

penurunan nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi dan peningkatan 

kekuatan otot pada kasus post operasi pemasangan plate and screw pada 

fraktur  femur 1/3 medial dextra. 

e) Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dengan transfer dan ambulasi 

dapat meningkatkan kemampuan fungsional pada kasus post operasi 

pemasangan plate and screw pada fraktur  femur 1/3 medial dextra.  

 

D. Manfaat penelitia 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dengan kondisi  post operasi 

fraktur femur sepertiga tengah dextra dengan pemasangan plate and screw adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi  Penulis  

Memberikan wawasan dan pemahaman pada penulis dalam memberikan dan 

menyusun penatalaksanaan terapi latihan pada penderta post operasi fraktur femur 

1/3 medial dextra.  

2. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

Manfaat IPTEK sendiri dapat menambah kasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang kesehatan, bahwa terapi latihan sebagai salah satu 
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modalitas fisioterapi untuk menyelesaikan problem kapasitas fisik dan 

kemampuan fungsional dengan tetap beracuan pada keterampilan dasar dari 

praktek dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.                           

3. Bagi Institusi Pelayanan  

Dapat memberi solusi tentang penanganan kondisi post operasi fraktur  

femur 1/3 medial dextra baik penanganan dalam hal kapasitas fisik maupun 

kemampuan fungsional. 

4. Bagi Masyarakat Umum 

Memberikan informasi berupa pendidikan dan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang perawatan dan terapi pada kondisi post operasi fraktur  femur 

1/3 medial dextra. 

        

 




