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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Semakin maju Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berdampak pada 

kehidupan masyarakat termasuk pada bidang kesehatan. Hal ini menuntut 

kesiapan dan kesiagaan berbagai pihak untuk antisipasi permasalahan yang 

mungkin timbul kemudian, termasuk juga  dengan penanganan kesehatan. 

Pembangunan jangka panjang tahapan II (PJPT II) menghendaki agar 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) memperoleh prioritas utama 

salah satu cara yang diusulkan adalah mengupayakan agar tingkat kesehatan 

masyarakat diperbaiki (Kusnandari, 2001). Sesuai dengan pernyataan yang tertera 

dalam UU No.23 tahun 1992 Bahwa Pembangunan di bidang kesehatan 

merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk tercapainya 

suatu kemampuan hidup sehat bagi individu agar dapat mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal sebagai salah satu tujuan Nasional. Upaya untuk 

menegakkan kebijakan tersebut, fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan 

juga mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan derajat pelayanan 

kesehatan berupa Promotif, Preventif (pencegahan), Kuratif (penyembuhan), 

Rehabilitatif (pemulihan), dan Maintenance (pemeliharaan) yang bersifat terpadu 

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

Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan yang bertujuan agar 

tercapainya Indonesia Sehat 2010 dibutuhkan kerjasama antara berbagai disiplin 

ilmu seperti Dokter, Perawat , Fisioterapi, Okupasi terapi, Petugas medik, serta 
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diperlukan juga suatu kerjasama dengan dinas sosial dan pendidikan. Dari 

berbagai disiplin ilmu dan upaya tersebut diharapkan pelayanan kesehatan dapat 

mencapai sasaran yang dituju (Dep Kes RI, 1999). 

 
A. Latar Belakang 

Bersama dengan kemajuan zaman yang dirasakan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dirasakan akan mempengaruhi pada 

kehidupan kesehatan dimasyarakat dunia pada umumnya dan pada masyarakat 

Indonesia khususnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

akan memberikan dampak pada kemajuan industri akan dirasakan pada seluruh 

lapisan masyarakat. Hal ini berakibat angka kecelakaan yang dialami masyarakat 

baik kecelakan kerja, kecelakaan lalu lintas, ataupun yang lainya, juga akan 

meningkat. Kelainan fisik ataupun kecacatan dapat dialami akibat dari kecelakaan 

tersebut, bahkan bisa juga mengakibatkan kematian. Contoh dari kelainan fisik itu 

dapat berupa cidera ringan ataupun cidera barat, seperti: Sprain, strain, memar 

dan sebagainya adalah merupakan contoh dari cidera ringan dan fraktur salah satu 

contoh dari cidera berat.  

Patah tulang atau yang disebut juga fraktur didefinisikan sebagai suatu 

perpatahan pada continuitas struktur tulang yang diakibatkan oleh trauma 

langsung atau tidak langsung. Dan dapat juga diakibatkan penekanan yang 

berulang-ulang atau akibat patologik tulang itu sendiri (Apley, 1995). Apabila 

fragmen fraktur tersebut mengenai kulit disebut sebagai fraktur terbuka, 

sedangkan apabila fragmen fraktur tidak sampai merobek kulit dikatakan sebagai 

fraktur tertutup. 
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Fraktur bisa dialami siapa saja karena tidak dibatasi oleh umur, baik bayi, 

maupun lansia dapat mengalami fraktur. Bisa disebabkan oleh trauma maupun 

suatu penyakit misalnya osteoporosis. Pada lansia mudah terjadi patah tulang saat 

mengalami trauma atau kecelakaan. Kejadiannya pada wanita 3 kali lebih besar 

dibanding pria. Wanita dengan osteoporosis merupakan faktor presdiposisi utama 

(R.Boedi Darmojo, 2000). 

Trauma merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami cidera 

oleh sadlah satu sebab, penyebab untuk trauma adalah kecelakaan kerja, olah raga, 

lalu lintas, dan rumah tangga. Di Indonesia kematian akibat kecelakaan lalulintas 

± 12 ribu jiwa pertahun, sehingga dapat disimpulkan trauma menyebabkan 

dibutuhkannya biaya perawatan yang sangat besar, angka kematian yang tinggi, 

hilangnya waktu kerja yang banyak, kecacatan sementara dan permanen 

(Rasjad,1998). Maka kondisi ini sangat diperlukan penanganan seawal mungkin. 

Dalam gambaran epidemiloginya, fraktur merupakan masalah kesehatan 

yang menimbulkan kecacatan paling tinggi dari semua trauma kecelakaan 

kendaraan bermotor. Salah satu contoh dari fraktur ini adalah fraktur antebrachii 

karena saat terjadi trauma lengan bawah mengalami benturan, atau penekanan 

yang kuat yang akhirnya menimbulkan suatu perpatahan. 

Fraktur antebrachii merupakan suatu perpatahan pada lengan bawah yaitu 

pada tulang radius dan ulna dimana kedua tulang tersebut mengalami perpatahan. 

Dibagi atas tiga bagian perpatahan yaitu bagian proksimal, medial , serta distal 

dari kedua corpus tulang tersebut. Fraktur ini juga bisa mengenai anak-anak yang 

biasanya disebut fraktur Green stick (Appley, 1995). Penanganan fraktur tersebut 
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dapat dilakukan reposisi serta reduksi dengan menggunakan pembidaian (gips) 

maupun dengan reduksi secara terbuka yaitu dengan Tindakan ORIF dengan 

pemasangan plate dan screw. Dari tindakan operatif tersebut menimbulkan adanya 

suatu permasalahan yang meliputi gangguan kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional, yaitu adanya keluhan nyeri bekas incisi serta nyeri gerak, oedema, 

keterbatasan LGS, penurunan kekuatan otot, serta penurunan aktivitas sehari-hari 

(ADL).  

Fraktur antebrachii yang tidak mendapat penanganan yang baik akan 

mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya gangguan aktivitas 

atau hilangnya fungsi dari anggota badan itu sendiri, proses penyembuhan tulang 

yang lama atau pula dapat meningkatkan adanya perubahan bentuk (deformitas) 

yang terjadi pada tulang itu sendiri, dan terjadinya komplikasi yang dapat 

memperburuk keadaan. 

Pada kondisi fraktur antebrachii tersebut fisioterapi mempunyai peranan 

dan tanggung jawab dalam mengatasi masalah mengurangi nyeri, mengurangi 

oedema, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS), 

serta mengoptimalkan aktivitas sehari-hari (ADL). 

Disini fisioterapi menggunakan modalitas yaitu Infra Red (IR) , Massage, 

Terapi Latihan yang dapat bermanfaat untuk mengurangi nyeri, mengurangi 

oedema, mengurangi spasme, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup 

gerak sendi (LGS), serta melatih aktivitas fungsional seperti berpakaian, menyisir 

serta segala aktivitas yang melibatkan lengan dan tangan. 
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Mengingat peran fisioterapi yang sangat penting dalam penanganan kasus 

fraktur khususnya fraktur antebrachii dextra dengan penanganan operasi ORIF 

dengan pemasangan plate and screw, dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini 

maka penulis terdorong untuk mengambil judul ” PENATALAKSANAAN 

INFRA MERAH, MASSAGE, dan TERAPI LATIHAN  PADA POST ORIF 

CLOSED FRAKTUR ANTEBRACHII DEXTRA dengan PEMASANGAN 

PLATE AND SCREW DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu: 

a. Apakah dengan pemberian Infra Merah dapat mengurangi nyeri, mengurangi 

spasme, serta relaksasi otot pada penderita fraktur antebrachii dextra ? 

b. Apakah dengan pemberian massage dapat mengurangi spasme dan oedem 

pada penderita fraktur antebrachii dextra ? 

c. Apakah dengan pemberian terapi latihan dapat mengurangi nyeri, mengurangi 

oedema, mengurangi spasme, meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS), 

meningkatkan kekuatan otot serta  dapat meningkatan kemampuan aktivitas 

fungsioanal (ADL) pada penderita fraktur antebrachii dextra ? 
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C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui kondisi mengenai post ORIF closed fraktur 

antebrachii dextra dengan pemasangan plate and screw dan penatalaksanaan 

fisioterapinya. Serta untuk mengetahui permasalahan pendekatan fisioterapi 

pada problem kapasitas fisik dan kemampuan fungsional kondisi fraktur 

antebrachii. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh pemberian Infra Merah  terhadap pengurangan 

nyeri, pengurangan spasme, serta timbulnya relaksasi otot pada kondisi 

fraktur antebrachii dextra. 

b. Mengetahui pengaruh pemberian massage terhadap pengurangan oedema 

dan spasme pada kondisi fraktur antebrachii dextra. 

c. Mengetahui pengaruh pemberian terapi latihan terhadap pengurangan 

nyeri, pengurangan oedema, pengurangan spasme, peningkatan lingkup 

gerak sendi (LGS), peningkatan kekuatan otot serta peningkatan 

kemampuan aktivitas fungsional  (ADL) pada kondisi fraktur antebrachii 

dextra. 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

1. Bagi Fisioterapi 

Memberikan sumbangan informasi atau masukan dan meningkatkan 

tingkat profesionalisme bagi fisioterapi tentang  pelaksanaan fisioterapi pada 

kondisi fraktur antebrachii  pada umumnya, pada pasien dengan kondisi fraktur 

anthebrachii dextra pada khususnya. 

2. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Memberikan masukan pada tim kesehatan Rumah Sakit dalam 

memberikan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi fraktur anthebrachii dextra. 

3. Bagi Pendidikan Ahli Madya Fisioterapi 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya 

fisioterapi tentang penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi  fraktur anthebrachii 

dextra. 

4. Bagi diri sendiri 

Memberikan pengetahuan dan memperkaya pengalaman bagi penulis 

dalam memberikan dan menyusun penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

fraktur anthebrachii pada kondisi fraktur anthebrachii dextra serta sebagai salah 

satu syarat menyelesaikan pendidikan akhir di pendidikan Ahli Madya Fisioteapi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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5. Bagi masyarakat umum 

Sebagai tambahan ilmu tentang gejala klinis yang terjadi pada penderita 

fraktur anthebrachii dextra, sehingga diharapkan mereka mampu menjaga 

keadaan tubuhnya agar tetap terpelihara kesehatannya, mampu mengatasinya, dan 

memeriksa diri ke rumah sakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




