
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
 

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang dan masyarakat yang 

cenderung menggunakan teknologi untuk mempermudah dalam melakukan 

kegiatan seperti bekerja atau bepergian, khusunya masyarakat yang tinggal di 

perkotaan sehingga menambah arus lalu lintas. Arus lalu lintas yang tidak teratur 

dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kecelakaan  lalu  lintas. 

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak di sangka-sangka 

dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya 

atau mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda (Kemenhub, 

2009). 

World Health Organization (WHO) mencatat pada tahun 2011-2012 

terdapat 5,6 juta orang meninggal dunia dan 1,3 juta orang menderita fraktur 

akibat kecelakaan lalu lintas (WHO, 2011). Menurut Rikesdas, (2018) mencatat 

pada tahun 2018 tempat terjadinya cedera di jalan raya sebanyak 31,4%, dengan 

prevalensi kecelakaan mengendarai sepeda motor sebanyak 72,7%. Proporsi 

bagian tubuh yang terkena cedera pada bagian anggota gerak atas 32,7% dan 

anggota gerak bawah sebanyak 67,9%. 

Menurut Data Registrasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali (2011), 

didapatkan data fraktur sebanyak 3.065 kasus (8,9%) dari seluruh penyakit yang 

dirawat di Rumah Sakit di Bali. Persentase tertinggi cedera patah tulang di Bali 
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terdapat di Kabupaten Badung yaitu 14,3%, sedangkan Tabanan sebanyak 13,3% 

dan terendah berada di Buleleng yaitu sebanyak 2,5% (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Departemen Kesehatan RI, 2007). Berdasarkan wawancara dan 

pengambilan data di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung bahwa tahun 2017 

kasus fraktur ekstremitas bawah sebanyak 121 kasus, di tahun 2018 fraktur 

ekstremitas bawah sebnyak 141 kasus. Tahun 2019 dari bulan Januari sampai 

dengan bulan Maret fraktur ekstremitas bawah sebanyak 37 kasus. Perawat 

ruangan mengatakan diagnosa yang ditegakkan pada fraktur adalah nyeri dan 

gangguan mobilitas fisik. 

Fraktur ekstremitas bawah adalah hilangnya kontinuitas tulang femur, tibia 

fibula, dan jari-jari kaki. Pada kondisi fraktur secara klinis bisa berupa fraktur 

terbuka yang disertai adanya kerusakan jaringan lunak (otot, kulit, jaringan saraf, 

dan pembuluh darah) dan fraktur tertutup yang dapat disebabkan oleh trauma 

langsung pada ekstremitas bawah (Noor Helmi, 2014). Menurut PPNI (2017) 

masalah yang terjadi dan dialami pada pasien fraktur meliputi nyeri akut, 

gangguan mobilitas fisik, risiko disfungsi neurovaskuler perifer, ansietas,dan 

risiko luka tekan. Akibat adanya fraktur mengakibatkan terjadinya keterbatan 

lingkup gerak sendi dan mengakibatkan terjadinya gangguan pada fleksibilitas 

sendi. Fraktur dapat menyebabkan kecacatan fisik pada anggota gerak yang 

mengalami fraktur, untuk itu diharuskan segera dilakukan tindakan untuk 

menyelamatkan klien dari kecacatan fisik. 

Fraktur ditangani dengan cara konservatif (tanpa pembedahan) dan dengan 

pembedahan. Tindakan pembedahan salah satunya pemasangan Open Reduction 
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Internal Fixation (ORIF) sebagai alat fiksasi atau menyambung tulang yang 

patah, dengan tujuan agar fragment dari tulang yang patah tidak terjadi pergeseran 

dan dapat menyambung lagi dengan baik. Setelah dilakukan tindakan post operasi 

ORIF salah satu masalah keperawatan yang muncul yaitu gangguan mobilitas 

fisik (Muttaqin, 2011). Gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam 

gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri (PPNI, 2017). 

Menurut penelitian Desiane, dkk (2016) menyatakan bahwa gangguan 

mobilitas fisik yang diakibatkan oleh trauma akan memberikan dampak pada 

sistem muskuloskeletal, berupa penurunan kekuatan otot dan ketangkasan otot, 

kontraktur yang membatasi mobilitas sendi, kekakuan dan nyeri pada sendi. 

Gangguan mobilitas fisik juga memberikan dampak buruk pada sistem 

kardiovaskuler, pernafasan, metabolik, perkemihan, percernaan dan integumen. 

Gangguan mobilitas fisik pada fraktur ekstremitas bawah dapat diatasi dengan 

memberikan intervensi keperawatan berupa latihan range of motion (ROM), 

kontraksi otot isometrik dan isotonik, kekuatan/ketahan, aerobik, sikap dan 

pengaturan posisi. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan studi kasus 

asuhan keperawatan yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul 

“Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas 

Bawah Dengan Gangguan Mobilitas Fisik di RSUD Mangusada Badung 2019” 
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B. Rumusan Masalah 

 
 

Masalah keperawatan yang muncul sekaligus yang difokuskan pada 

penelitian ini pada pasien post operasi fraktur dengan gangguan mobilitas fisik 

yang merupakan keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas 

secara mandiri (PPNI, 2017). Permasalahan dalam penelitian ini adalah “ 

Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada pasien post operasi fraktur 

ekstremitas bawah dengan gangguan mobilitas fisik di RSUD Mangusada Badung 

tahun 2019?”. 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan umum 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah dengan gangguan mobilitas 

fisik di RSUD Mangusada Badung 2019. 

2. Tujuan khusus 

 

Secara lebih khusus penelitian pada pasien post operasi fraktur ekstremitas 

bawah dengan gangguan mobilitas fisik di RSUD Mangusada Badung, 

bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi hasil pengkajian pada pasien post operasi fraktur ekstremitas 

bawah dengan gangguan mobilitas fisik. 

b. Mengidentifikasi rumusan diagnosa keperawatan pada pasien post operasi 

fraktur ekstremitas bawah dengan gangguan mobilitas fisik. 
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c. Mengidentifikasi hasil rencana asuhan keperawatan pasien post operasi 

fraktur ekstremitas bawah dengan gangguan mobilitas fisik. 

d. Mengidentifikasi hasil implementasi keperawatan pada pasien post operasi 

fraktur ekstremitas bawah dengan gangguan mobilitas fisik. 

e. Mengidentifikasi hasil evaluasi keperawatan pada pasien post operasi fraktur 

ekstremitas bawah dengan gangguan mobilitas fisik. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau mengembangkan 

ilmu keperawatan medikal bedah khususnya asuhan keperawatan pada pasien 

post operasi fraktur ekstremitas bawah dengan gangguan mobilitas fisik. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi peneliti 

berikutnya khususnya yang terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien 

post operasi fraktur ekstremitas bawah dengan gangguan mobilitas fisik. 

2. Manfaat praktis 

 

a. Bagi perawat diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien post operasi 

fraktur ekstremitas bawah dengan gangguan mobilitas fisik. 

b. Bagi management diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

kepala ruangan dalam melakukan monitoring atau suvervisi tentang 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien post operasi fraktur ekstremitas 

bawah dengan gangguan mobilitas fisik. 



 

 

 


