
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fraktur adalah gangguan dari kontinuitas jaringan tulang. Fraktur 

paling sering ditimbulkan oleh trauma eksternal langsung maupun deformitas 

tulang seperti fraktur patologis pada osteoporosis sedangkan fraktur femur 

biasanya  disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas (Potter Perry, 2010). Badan 

kesehatan dunia (WHO) mencatat tahun 2007 terdapat lebih dari delapan juta 

orang meninggal dikarenakan insiden kecelakaan dan sekitar 2 juta orang 

mengalami kecacatan fisik. Salah satu insiden kecelakaaan yang memiliki 

angka kejadian cukup tinggi yakni insiden fraktur ekstremitas bawah yakni 

sebesar 46,2 % dari insiden kecelakaan yang terjadi (Noviardi dalam Triono 

dan Murinto, 2015). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Depkes 2007 di Indonesia terjadi kasus fraktur yang 

disebabkan oleh cedera antara lain karena jatuh, kecelakaan lalu lintas dan 

trauma benda tajam atau tumpul. Dari 45.987 peristiwa jatuh yang mengalami 

fraktur sebanyak 1.775 orang (3,8 %) dari 20.829 kasus kecelakaan lalu 

lintas, yakni mengalami fraktur sebanyak 1.770 orang (8,5%), dari 14.127 

trauma benda tajam atau tumpul, yang mengalami fraktur sebanyak 236 orang 

(1,7 %) (Noviardi dalam Triono dan Murinto, 2015). 
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Ruang Alamanda 1 di RSUD 

Sleman diperoleh data bahwa angka kejadian fraktur menduduki peringkat 1 

dari dari 10 besar penyakit yang perlu tindakan pembedahan, baik fraktur 

ekstremitas bawah maupun fraktur ekstremitas atas sedangkan berdasarkan 

studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Sleman angka kejadian fraktur 

femur dari bulan Oktober 2017 sampai April 2018 di Bangsal Alamanda 1 

sebanyak 47 kasus. 

Pembedahan merupakan penanganan dari fraktur yang biasa 

dilakukan. Pembedahan adalah sebuah proses invasif karena insisi dilakukan 

pada tubuh atau ketika bagian tubuh diangkat (Rosdahl dan Kowalski, 2014). 

Setelah seseorang dilakukan pembedahan, sesuai dengan rencana 

keperawatan akan dilakukan mobilisasi oleh perawat, namun yang terjadi 

perawat hanya sekedar menganjurkan pada pasien untuk menggerak-gerakkan 

anggota badan yang dioperasi. Ketidaktahuan pasien akan pentingnya 

mobilisasi membuat pasien menjadi takut sehingga menyebabkan bengkak, 

kesemutan, kekakuan sendi, nyeri, dan pucat anggota gerak yang dioperasi 

(Lestari, 2014). Berdasarkan penelitian Maharani dan Agung (2013) tindakan 

mobilisasi dini dilakukan oleh perawat sebanyak 51,6% sedangkan 48,4% 

tidak melakukan mobilisasi dini. 

Dalam penelitian Lestari (2014) didapatkan data di RSUD Gambiran 

Kediri terdapat 78,28% pasien mengalami fraktur, sebagian besar dari mereka 

mengalami komplikasi post operasi yaitu bengkak atau edema, kesemutan, 

nyeri dan pucat pada anggota gerak yang dioperasi. Komplikasi tersebut 



3 
 

terjadi karena pasien tidak melakukan mobilisasi sehingga peredaran darah 

tidak lancar dan akhirnya berdampak pada penyembuhan (vaskularisasi, 

inflamasi, proliferasi, dan granulasi) tidak dapat berlangsung maksimal 

sehingga mempengaruhi lama perawatan pasien. Menurut Berman ett all 

(2009) menggerakkan sendi secara aktif maupun pasif akan membantu 

mencegah timbulnya atropi otot, mencegah dekubitus, meningkatkan tonus 

otot saluran pencernaan memperlancar sirkulasi kardiovaskuler dan paru 

sehingga mencegah timbulnya komplikasi post operasi seperti nyeri 

berlebihan. 

Pasien post operasi memerlukan perubahan posisi kecuali pada 

pasien yang memiliki kontraindikasi, posisi pasien diubah setiap 30 menit 

dari sisi ke sisi sampai sadar dan kemudian dilakukan mobilisasi dini 8-12 

jam pertama. Mobilisasi sebaiknya dilakukan 24 jam pertama post operasi  

dan dilakukan dibawah pengawasan supaya mobilisasi dapat dilakukan 

dengan tepat serta dengan cara aman. Selama ini mobilisasi belum dilakukan 

secara benar karena pasien mengalami nyeri akibat tindakan pembedahan dan 

tidak adanya penyuluhan mengenai manfaat melakukan mobilisasi dini 

sehingga mengakibatkan gangguan fleksibilitas sendi sehingga pasien 

mengalami hambatan mobilitas fisik (Gusti dan Armayanti, 2014).  

Hambatan mobilitas fisik adalah suatu keadaan keterbatasan 

kemampuan pergerakan fisik secara mandiri yang dialami oleh seseorang, 

hambatan mobilitas fisik dapat disebabkan oleh penyakit yang dideritanya 

seperti trauma, fraktur pada ekstremitas, atau menderita kecacatan ( Asmadi, 
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2008). Hambatan mobilitas dapat mengakibatkan kontraktur sendi, atrofi, dan 

terjadi pemendekan serat otot karena sendi tidak digunakan (Kneale dan 

Davis, 2011). Menurut penelitian pasien post operasi fraktur mengalami 

gangguan fungsi dan gerak serta adanya nyeri dan oedem sehingga 

mengalami hambatan mobilitas fisik (Damping, 2012). Hambatan  mobilitas 

dapat diatasi dengan tindakan rehabilitasi untuk mencegah terjadinya 

kontraktur. Rehabilitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan agar pada 

bagian yang fraktur dapat kembali normal dan mengembalikan kemampuan 

individu. Pada rehabilitasi pasien diajari mobilisasi, mobilisasi dini yang 

diajarkan disesuaikan dengan kondisi pasien (Adwi, Septian, dan Retno, 

2016). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan mobilisasi dini pada asuhan keperawatan pasien post 

operasi fraktur femur dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah  

“Bagaimana penerapan mobilisasi dini pada asuhan keperawatan pasien Post 

operasi fraktur femur dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas?” 

 

C. Tujuan Studi Kasus 

Mengetahui tentang gambaran penerapan mobilisasi dini pada asuhan 

keperawatan pasien post operasi fraktur femur dengan gangguan pemenuhan 

kebutuhan aktivitas. 
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D. Manfaat Studi Kasus 

Studi kasus ini, diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan mobilisasi 

dini sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal dan 

memberikan penatalaksanaan lebih baik pada pasien post operasi fraktur 

femur. 

2. Bagi pasien dan keluarga 

Sebagai informasi dan pengetahuan dalam  mobilisasi dini untuk 

meningkatkan kemandirian pasien. 

3. Bagi institusi pendidikan  

Sebagai informasi dan referensi kepada mahasiswa tentang penerapan 

mobilisasi dini pada asuhan keperawatan pasien post operasi fraktur 

femur dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas. 

4. Bagi penulis 

Memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan prosedur 

penerapan mobilisasi dini pada asuhan keperawatan pasien post operasi 

fraktur femur dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas. 

 

 

 

 


