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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang           

Fraktur merupakan terputusnya kontinuitas tulang, retak atau patahnya 

tulang yang utuh, yang biasanya disebabkan oleh trauma/rudapaksa atau tenaga 

fisik yang ditentukan jenis dan luasnya trauma (Lukman & Nurma, 2013). Trauma 

yang menyebabkan fraktur dapat berupa trauma langsung, misalnya benturan pada 

lengan bawah yang menyebabkan fraktur tulang radius dan ulna, dan dapat berupa 

trauma tidak langsung, misalnya jatuh bertumpu pada tangan yang menyebabkan 

fraktur pada tulang klavikula atau radius distal. Akibat dari trauma pada tulang 

tergantung pada jenis trauma, kekuatan, dan arahnya. Trauma tajam yang langsung 

atau trauma tumpul yang kuat dapat menyebabkan fraktur dengan luka terbuka 

sampai ke tulang yang disebut fraktur terbuka. Fraktur di dekat sendi atau mengenai 

sendi dapat menyebabkan fraktur disertai luksasi sendi yang disebut dengan fraktur 

dislokasi (Sjamsuhidajat & Jong, 2011). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat fraktur yang terjadi di dunia 

kurang lebih 13 juta orang pada tahun 2012 dengan persentase 2,7%. Sementara ini 

pada tahun 2013 terdapat kurang lebih 18 juta orang dengan persentase 4,2%. 

Tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 21 juta orang dengan persentase 

7,5%. 

Fraktur di Indonesia menjadi penyebab kematian terbesar ketiga dibawah 

penyakit jantung koroner dan tuberkulosis (Utama SU, Magetsari R & Priadi V, 

2014). Menurut data yang dihimpun oleh Wrong Diagnosis dalam jurnal yang 

ditulis Ropyanto (2013), Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara 
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yang mengalami kejadian fraktur terbanyak sebesar 1,3 juta setiap tahunnya dari 

jumlah penduduknya yaitu berkisar 238 juta. Menurut Depkes RI 2011, dari sekian 

banyak kasus fraktur di Indonesia, Fraktur pada ekstremitas bawah memiliki 

prevalensi yang paling tinggi diantara fraktur lainnya yaitu sekitar 46,2%. Dari 

45.987 orang dengan kasus fraktur ekstremitas bawah, 19.629 orag mengalami 

fraktur pada tulang femur, 14.027 orang mengalami fraktur crusis, 3.775 orang 

mengalami fraktur tibia, 970 orang mengalami fraktur pada tulang-tulang kecil di 

kaki dan 336 orang mengalami fraktur fibula. 

Menurut Data Registrasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali tahun 

2011, didapatkan data fraktur sebanyak 3.065 kasus (8,9%) dari seluruh penyakit 

yang dirawat di Rumah Sakit di Bali. Persentase tertinggi fraktur di Bali 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 data hasil studi 

pendahuluan di Ruang Janger RSUD Mangusada Badung bahwa tahun 2017 kasus 

fraktur ekstremitas bawah sebanyak 141 kasus, di tahun 2018 fraktur ekstremitas 

bawah sebanyak 121 kasus. Tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Maret 

fraktur ekstremitas bawah sebanyak 37 kasus.  

Fraktur ekstremitas bawah merupakan hilangnya kontinuitas tulang pelvis, 

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

fraktur terbuka yang disertai dengan 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). 
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Penanganan fraktur terbagi menjadi dua jenis yaitu secara konservatif (tanpa 

pembedahan) dan dengan pembedahan. Tindakan pembedahan salah satunya yaitu 

tindakan pembedahan reduksi terbuka atau sering disebut Open Reduction Internal 

Fixation (ORIF) sebagai alat fiksasi atau penyambung tulang yang patah. Sebanyak 

57,1 % penatalaksanaan fraktur dilakukan dengan pembedahan ORIF (Ropyanto, 

Sitorus, & Eryando, 2013). Sejalan dengan penelitian (Djamil, Sagaran, Manjas, & 

Rasyid, 2017) menunjukkan bahwa dari 111 kasus sebanyak 86 kasus (77,5%) 

penanganan fraktur dilakukan dengan pembedahan ORIF. 

Tindakan ORIF lebih banyak dilakukan karena memiliki keuntungan seperti 

reduksi akurat dan stabilitas reduksi tinggi. Alat fiksasi interna dalam bentuk pin, 

kawat, sekrup, plat, paku, atau batangan logam dapat digunakan untuk 

mempertahankan fragmen tulang dalam posisinya sampai penyembuhan tulang 

yang solid terjadi yang disebut fase remodeling. Pembedahan ORIF dilakukan 

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

dapat menyambung lagi dengan baik. Setelah dilakukan tindakan pembedahan 

ORIF salah satu masalah keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut (Muttaqin, 

2011). Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit, atau 

intervensi bedah dan memiliki proses yang cepat dengan intensitas yang bervariasi 

(ringan sampai berat), dan berlangsung untuk waktu yang singkat (Andarmoyo, 

2013). Berdasarkan penelitian Kneale, 2011 sekitar 80% pasien yang dilakukan 

tindakan operasi mengalami nyeri akut setelah operasi. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Peters, dkk (2010), Angka kejadian nyeri setelah operasi dalam 

sampel 1490 pasien rawat inap bedah, didapatkan hasil nyeri sedang atau berat, 
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dilaporkan 41% pasien pada hari ke-0, 30% pada hari ke-1 dan 19%, 16%, dan 14% 

pada hari ke-2,3,4.  

Nyeri pasca pembedahan ORIF disebabkan oleh tindakan invasif bedah yang 

dilakukan. Walaupun fragmen tulang telah direduksi, tetapi manipulasi seperti 

pemasangan sekrup dan plat menembus tulang akan menimbulkan nyeri hebat. 

Nyeri tersebut bersifat akut yang berlangsung selama berjam-jam hingga berhari-

hari. Hal ini disebabkan oleh berlangsungnya fase inflamasi yang disertai dengan 

edema jaringan. Lamanya proses penyembuhan setelah mendapatkan penanganan 

dengan fiksasi internal akan berdampak pada keterbatasan gerak yang disebabkan 

oleh nyeri maupun adaptasi terhadap penambahan sekrup dan plat tersebut. Kondisi 

nyeri ini seringkali menimbulkan gangguan pada pasien baik gangguan fisiologis 

maupun psikologis. 

Seseorang yang mengalami nyeri akan terganggu aktivitas sehari-harinya, 

seperti istirahat tidur, pemenuhan kebutuhan individual, dan interaksi sosial yang 

berupa menghindari kontak, menghindari percakapan bahkan menarik diri. Selain 

itu seseorang yang mengalami nyeri yang hebat apabila tidak segera ditangani akan 

mengakibatkan syok neurologik (Agung., Andriyani., dan Sari, 2013) 

Berdasakan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus 

asuhan keperawatan yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul 

“gambaran asuhan keperawatan pada pasien post ORIF dengan nyeri akut di Ruang 

Janger RSUD Mangusada Tahun 2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah keperawatan yang muncul sekaligus yang difokuskan pada 

penelitian ini pada pasien post ORIF yaitu nyeri akut. Nyeri akut merupakan 
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pengalaman sensori atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan 

aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintesitas ringan 

hingga berat yang berlangsung kurang dari tiga bulan (PPNI, 2017). Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien post ORIF dengan nyeri akut di Ruang Janger RSUD Mangusada Tahun 

2019?”.  

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asuhan keperawatan pada 

pasien post ORIF dengan nyeri akut di Ruang Janger RSUD Mangusada tahun 

2019. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu mengidentifikasi hasil pengkajian asuhan keperawatan pada pasien post 

ORIF dengan nyeri akut. 

b. Mampu mengidentifikasi hasil diagnosa keperawatan pada pasien post ORIF 

dengan nyeri akut. 

c. Mampu mengidentifikasi hasil rencana asuhan keperawatan pada pasien post 

ORIF dengan nyeri akut. 

d. Mampu mengidentifikasi hasil implementasi keperawatan pada pasien post 

ORIF dengan nyeri akut. 

e. Mampu mengidentifikasi hasil evaluasi keperawatan pada pasien post ORIF 

dengan nyeri akut. 
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D. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau mengembangkan ilmu 

keperawatan medikal bedah khususnya asuhan keperawatan pada pasien post 

ORIF dengan nyeri akut. 

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

berikutnya khususnya yang terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien post 

ORIF dengan nyeri akut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perawat diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien post ORIF dengan nyeri 

akut. 

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

kepala ruangan dalam melakukan monitoring atau suvervisi tentang 

pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan pada pasien post ORIF dengan 

nyeri akut. 

 


