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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan 

nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajad kesehatan 

yang optimal. Untuk itu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan 

pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), 

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang 

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Depkes RI, 

1992). 

Saat ini pembangunan dalam bidang transportasi dan lalu lintas 

berkembang dengan pesat, diantaranya pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi yang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun disisi 

lain keadaan itu menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas semakin bertambah. 

Seseorang akan mengalami gangguan gerak dan fungsi apabila kecelakaan lalu 

lintas menyebabkan fraktur, Selain itu juga dapat menyebabkan kematian. 

Dengan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, fisioterapi 

memberikan layanan kepada individu atau kelompok individu untuk memperbaiki, 

mengembangkan, dan memelihara gerak dan kemampuan fungsi yang maksimal 

selama perjalanan kehidupan individu atau kelompok individu (IFI, 2000). 
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A. Latar Belakang Masalah 

Angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat lebih sering 

disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan 

perlengkapan berkendara dan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu 

jumlah kendaraan yang bertambah banyak memadati jalan sehingga bisa memicu 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu akibat dari kecelakaan lalu lintas 

adalah fraktur. 

Menurut Kapolwil Sukoharjo, data kecelakaan lalu lintas pada semester 1 

bulan dari januari sampai juni tahun 2007 tercatat 1.785 kejadian dengan jumlah 

korban meninggal 125 jiwa, luka berat ( patah tulang ) 149 jiwa dan luka ringan 

1839 jiwa. Angka tersebut terbilang tinggi, sebab tahun 2006 hanya tercatat 1671 

kejadian dengan jumlah korban meninggal 169 jiwa, luka berat ( patah tulang ) 

276 jiwa dan 1395 luka ringan (Poltabes Surakarta, 2007).  

Fraktur adalah suatu patahan pada hubungan kontinuitas struktur tulang 

(Apley dan Solomon, 1995). Fraktur dapat terjadi pada semua bagian tubuh salah 

satunya adalah fraktur femur 1/3 distal yaitu suatu patahan yang mengenai 1/3 

bagian bawah tulang paha. Berdasarkan data yang diperoleh dari RSO. Dr. 

Soeharso dari bulan Januari sampai bulan November 2005 didapatkan data bahwa 

angka kejadian fraktur femur mencapai 1280 kasus (Data RSOP Dr. Soeharso, 

2005). 

Klasifikasi fraktur ada dua jenis yaitu fraktur tertutup dan fraktur terbuka. 

Fraktur tertutup adalah apabila kulit di atasnya masih utuh. Fraktur terbuka adalah 

fraktur kalau kulit atau salah satu dari rongga tubuh tertembus yang cenderung 
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akan mengalami kontaminasi dan infeksi (Apley dan Solomon, 1995). 

Prinsip menangani fraktur meliputi: (1) reduksi yaitu memperbaiki posisi 

fragmen yang terdiri dari reduksi tertutup (tanpa operasi) dan reduksi terbuka 

(dengan operasi), (2) mempertahankan reduksi (immobilisasi) yaitu tindakan 

untuk mencegah pergeseran dengan traksi terus-menerus, pembebatan dengan 

gips, pemakaian penahan fungsional, fiksasi internal dan fiksasi eksternal, (3) 

memulihkan fungsi yang tujuannya adalah mengurangi oedem, mempertahankan 

gerakan sendi, memulihkan kekuatan otot dan memandu pasien kembali ke 

aktifitas normal (Apley dan Solomon, 1995). 

Immobilisasi dengan internal fiksasi adalah: (1) plate and screws, (2) 

cortical bone graft and screws, (3) intra medular nail, (4) screw plate and screws, 

(5) nail plate, (6) oblique transfixion srews, (7) circumferential wire band 

(Adams, 1992). 

Problematik fisioterapi pasca operasi pemasangan internal fiksasi fraktur 

femur 1/3 distal meliputi impairment, functional limitation dan participation 

restriction. Problematik yang termasuk impairment yaitu: (1) adanya nyeri karena 

luka incisi pasca operasi yang menyebabkan radang sehingga timbul oedem pada 

tungkai atas dan lutut, (2) adanya keterbatasan luas gerak sendi lutut ke arah fleksi 

dan ekstensi, (3) adanya penurunan kekuatan otot quadriceps dan hamstring. 

Problematik yang termasuk functional limitation adalah keterbatasan penderita 

untuk melakukan aktifitas fungsional dengan tungkai, misalnya: jongkok, berdiri, 

berjalan. Problematik yang termasuk participation restriction adalah penderita 

tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat seperti semula. 
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Fisioterapi dalam mengatasi problematik di atas dapat menggunakan salah 

satu modalitas fisioterapi yaitu terapi latihan. Terapi latihan adalah salah satu 

usaha penyembuhan dalam fisioterapi yang dalam pelaksanaannya menggunakan 

gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif (Priatna, 1985). Terapi latihan yang 

diberikan menurut Kisner dan Colby (1996) antara lain: (1) kontraksi statik yaitu 

untuk mengurangi oedem pada tungkai atas dan lutut yang disebabkan proses 

radang karena luka incisi pasca operasi sehingga nyeri berkurang, (2) latihan 

gerak aktif untuk memelihara luas gerak sendi lutut ke arah fleksi dan ekstensi 

serta meningkatkan kekuatan otot quadriceps dan hamstring, (3) latihan gerak 

pasif untuk memelihara luas gerak sendi lutut ke arah fleksi dan ekstensi, (4) hold 

relax untuk mengurangi nyeri dan meningkatlan luas gerak sendi lutut ke arah 

fleksi dan ekstensi. Terapi latihan tersebut ditambah dengan latihan jalan untuk 

memperbaiki aktifitas fungsional jalan dengan menggunakan walker atau kruk. 

 
B. Rumusan Masalah 

Pada karya tulis ilmiah ini permasalahan yang penulis kemukakan antara 

lain:  

1. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap penurunan nyeri pada hip dan 

knee dextra yang disebabkan oleh luka incisi paska operasi fraktur femur 1/3 

distal dextra? 

2. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan kekuatan otot pada 

quadriceps dan hamstring pada paska operasi fraktur femur 1/3 distal dextra? 

3. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan lingkup gerak sendi 

pada hip dan knee dextra paska operasi fraktur femur 1/3 distal dextra? 
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4. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap penurunan oedema pada hip dan 

knee dextra paska operasi fraktur femur 1/3 distal dextra? 

5. Apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan aktifitas fungsional? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 
Tujuan penulisan  karya tulis ilmiah dengan judul “Penatalaksanaan 

Fisioterapi  dengan Terapi Latihan pada kondisi Pasca Operasi Fraktur Femur 1/3  

Distal dextra pemasangan plate and screw ” adalah:  

1. Untuk mengetahui Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui kemampuan fungsional dan kapasitas fisik dari 

pasien dengan terapi latihan pasca operasi fraktur femur 1/3 distal dengan 

pemasangan plate and screw  

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap nyeri paska operasi 

fraktur femur 1/3 distal dekstra. 

b. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan kekuatan 

otot quadriceps dan hamstring paska operasi fraktur femur 1/3 distal 

dekstra. 

c. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan lingkup 

gerak sendi pada hip dan knee paska operasi fraktur femur 1/3 distal 

dekstra. 

d. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap penurunan oedema 

pada hip dan knee paska operasi fraktur femur 1/3 distal dekstra. 
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e. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan aktivitas 

fungsional.  

 

D. Manfaat 

1. Bagi kemajuan IPTEK 

Dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai 

acuan atau tolak ukur keberhasilan yang telah dicapai para ilmuan untuk dapat 

lebih maju, terutama dalam teknologi kedokteran dan disiplin ilmu lainnya. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat dijadikan bahan perbandingaa antara teori yang diberikan kepada 

mahasiswa dengan hasil analisis mahasiswa di lahan (RS). 

3. Bagi Masyarakat Umum 

Dapat mengetahui infomasi peran fisioterapi dan permasalahan yang muncul 

saat terjadi penyakit seperti ini, sehingga pembaca akan lebih hati-hati dalam 

segala hal. 




