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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Perkembangan kota-kota di Indonesia telah mencapai tingkat 

perkembangan kota yang pesat dan cukup tinggi. Kecelakan merupakan salah 

satu faktor penyebab kematian terbesar di Indonesia. Namun selain kematian, 

kecelakaan juga mampu menimbulkan dampak lain yaitu kecacatan akibat 

timbulnya fraktur ( WHO, 2007 ).  

Rusaknya kontinuitas tulang ini dapat disebabkan oleh trauma 

langsung, kelelahan otot, atau karena kondisi-kondisi tertentu seperti 

degenerasi tulang/ osteoporosis. Fraktur lebih sering terjadi pada laki-laki dari 

pada perempuan dengan umur di bawah 45 tahun dan sering berhubungan 

dengan olahraga,  pekerjaan dan kecelakaan ( Hilman, 2011 ). 

Menurut Depkes RI (2007), kebanyakan kasus fraktur yang terjadi 

disebabkan oleh cedera. Cedera tersebut berdasarkan berbagai hal yaitu 

karena jatuh, kecelakaan lalu lintas dan trauma tajam/ tumpul. Pada 45.987 

peristiwa terjatuh, terjadi fraktur sebanyak 1.775 orang (3,8 %), dari 20.829 

kasus kecelakaan lalu lintas, terjadi fraktur sebanyak 1.770 orang (8,5 %). 

Sedangkan pada 14.127 kasus trauma benda tajam / tumpul, yang mengalami 

fraktur sebanyak 236 orang (1,7 %), didapatakn 25 % penderita fraktur 

mengalami kematian, 45 % mengalami cacat fisik, 15 % mengalami stress 

psikologis dan bahkan depresi, serta 10 % mengalami kesembuhan dengan 

baik ( Depkes RI, 2007 ). 
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Adapun jenis-jenis farktur yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup, 

dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan kasus seperti fraktur yang 

sebagian besar fraktur ini disebabkan oleh kecelakaan lalulintas, namun 

kebanyakan diantara masyarakat tidak mengetahui bagaiman cara penanganan 

fraktur yang benar lebih-lebih pada penderita fraktur terbuka, mungkin 

disebabkan oleh kurangnya informasi pada masyarakat, banyak diantara 

masyarakat yang lebih banyak memilih berobat kedukun ketimbang 

kepelayanan kesehatan, padahal apabila penanganan fraktur terutama pada 

fraktur terbuka tidak segera ditangani secara medis sangat beresiko terjadinya 

infeksi, mengingat golden periode 1-6 jam yaitu jika penanganan farktur 

terbuka ini mendpat pertolongan secara medis lebih dari 6 jam maka sangat 

beresiko terjadinya infeksi bagi klien yang mengalami fraktur atau patah 

tulang terbuka ( Hanafiah, 2007 ). 

Jika pasien mengeluh nyeri pada tangan tertutama pada jari tangan 

setelah kecelakaan, maka fraktur digiti manus di curigai. Karena lebih dari 

90% fraktur digiti manus tidak melibatkan struktur saraf, maka pemberian 

terapi yang tepat memberikan prognosis yang memuaskan. Pemahaman 

hubungan ruang isi kanalis saraf dan struktur rangka di perlukan untuk 

penatalaksanaan cedera ini. Dalam daerah servikal dan toraks, medulla 

spinalis menempati 50% kanalis spinalis. Medulla spinalis berakhir pada L2 

dan dalam daerah lumbal ada ruangan berkapasitas besar sekitar kauda ekuina 

( Hanafiah, 2007 ). 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari medical record di RSUD 

Banyumas penyakit fraktur digiti manus pada tahun 2015 selama tiga bulan 

terakhir dari bulan April, Mei, Juni, sebanyak 10 pasien, ( Medical Record 

RSUD Banyumas, 2015 ). 

Dari data yang diperoleh di atas, kasus fraktur digiti manus relatif 

banyak, maka dari itu penyakit ini memerlukan perhatian yang khusus karena 

jika tejadi fraktur khususnya fraktur digiti manus atau tulang jari tangan, jika 

tidak ditangani segera dan benar dapat menyebabkan komplikasi yang sangat 

berat dan menyebabkan penderita sangat terganggu dalam aktifitasnya, 

sehingga peran tenaga kesehatan khususnya perawat sangat penting dalam 

upaya membantu menangani secara serius kasus ini, dengan didasarkan 

kepada konsep pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual secara menyeluruh. 

Kejadian fraktur tersebut dapat memberikan dampak yang sangat 

kompleks bagi tubuh. Adanya penyakit fraktur menjadikan kasus ini menjadi 

prognosis yang buruk. Atas dasar karakteristik itulah penyusun akan 

memaparkan:” ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. S DENGAN 

FRAKTUR DIGITI 3 MANUS DI RUANG DAHLIA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH BANYUMAS “. 
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B. Tujuan  Penulisan 

1. Tujuan  Umum 

         Melakukan asuhan keperawatan pada pasien Tn. S dengan fraktur 

digiti 3 manus di ruang dahlia Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

2. Tujuan  Khusus 

a. Melakukan  pengkajian pada pasien  dengan  fraktur  digiti 3 manus. 

b. Mampu merumuskan diagnosa dan memprioritaskan masalah pada  

pasien  dengan  fraktur  digiti 3 manus. 

c. Mampu membuat  perencanaan  tindakan  asuhan  keperawatan pada  

pasien  dengan  fraktur  digiti 3 manus. 

d. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan  

fraktur  digiti 3 manus  sesuai  dengan  rencana  tindakan. 

e. Mampu mengevaluasi asuhan  keperawatan  yang  telah dilakukan  pada  

pasien  dengan  fraktur  digiti 3 manus.  

C. Pengumpulan  Data 

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode studi kasus dengan  

pendekatan pemecahan masalah proses keperawatan yang terdiri dari  

pengkajian, diagnosa, perencanaan, dan evaluasi. Adapun tekhnik  penulisan 

bersifat deskriptif yaitu memberikangambaran tentang  pengelolaan  kasus  

klien  dengan  fraktur  digiti 3 manus. 

Sedangkan teknik pengambilan data yang di gunakan dalam penulisan  

karya  tulis  ini  adalah  sebagai  berikut : 
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1. Wawancara,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  menanyakan  secara 

langsung  dan  terarah  kepada klien,  keluarga  dan  tim  kesehatan. 

2. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan  melihat  secara langsung  

melalui  pengamatan  perilaku, keadaan  klien,  masalah keperawatan  pada  

klien.  

3. Partisipasi  aktif, yaitu data dengan melakukan pemeriksaan fisik untuk 

menemukan data dari masalah  kesehatan klien, meliputi inspeksi, palpasi, 

perkusi dan auskultasi. 

4. Studi Dokumenter, yaitu  pengumpulan  data  dengan  melihat status,  

catatan keperawatan serta catatan kesehatan lainnya  untuk  dijadikan  

salah  satu  dasar  dalam  melakukan  asuhan keperawatan. 

5. Studi kepustakaan, yaitu  metoda  pengumpulan data dengan  cara 

mengumpulkan materi yang berhubungan guna dijadikan sebagai landasan  

teori  dalam  setiap  melakukan  tindakan. 

D. Tempat  dan  waktu 

Asuhan  keperawatan  ini  dilakukan  di Ruang  Dahlia  RSUD Banyumas,  

pada  tanggal  24  sampai  25  Juni  2015. 

E. Manfaat  Penulisan  

1. Bagi  Akademik 

Sebagai  bahan  evaluasi  sejauh  mana  kemampuan mahasiswa  

dalam  melakukan  asuhan  keperawatan  pada  pasien bedah  khususnya  

dengan  fraktur  digiti 3 manus. 

2. Bagi  Rumah  Sakit 
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Dapat  dijadikan  bahan  masukan  bagi  perawat  di  rumah sakit  

dalam  melakukan  tindakan  asuahan  keperawatan  dalam rangka  

meningkatkan  mutu  pelayanan  yang  baik  khususnya  pada  pasien  

dengan  fraktur  digiti 3 manus. 

3. Bagi  Pembaca 

Sebagai  salah  satu  sumber  literature  dalam  pengembangan 

bidang  profesi  keperawatan  khususnya  tentang  fraktur  digiti 3 manus. 

4.  Bagi  Penulis 

a. Untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  

pemberian  asuhan  keperawatan  pada  pasien  dengan fraktur  digiti 3 

manus. 

b. Menambah  ketrampilan  atau  kemampuan  mahasiswa  dalam 

menerapakan  asuhan  keperawatan  pada  pasien  dengan  fraktur digiti 

3 manus. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam  penyusunan  karya  tulis  ini  penulis  membaginya kedalam  5  

bab  yaitu : 

BAB  I : Pendahuluan  meliputi : latar  belakang,  tujuan  penulisan, 

pengumpulan  data,  waktu  dan  tempat,  sistematika penulisan,  

dan  manfaat  penulisan. 

BAB  II  :  Tinjauan  pustaka  meliputi : pengertian, anatomi fisiologi, 

etiologi,  patofisiologi, tanda dan gejala, penatalaksanaan medis,   

pathway, diagnosa keperawatan, intervensi. 
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BAB III: Tinjauan kasus meliputi: pengkajian, diagnosa, intervensi, 

implementasi, dan evaluasi.  

BAB  IV  : Pembahasan 

BAB  V  :  Penutup  meliputi : kesimpulan dan saran. 

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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