
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pengertian 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang yang di tandai oleh rasa 

nyeri, pembengkakan, deformitas, gangguan fungsi, pemendekan , dan 

krepitasi (Doenges, 2002). Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang, 

tulang rawan sendi, tulang rawan epifisis, baik yang bersifat total maupun yang 

parsial. (Rasjad, Chairuddin.2007) 

Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh rudapaksa (Mansjoer, 2000 

: 347). Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan ditentukan 

sesuai jenis dan luasnya (Smeltzer and Bare, 2001). 

 

B. Anatomi dan Fisiologi 

1. Anatomi 

     Tulang adalah jaringan yang kuat dan tangguh yang memberi bentuk 

pada tubuh. Skelet atau kerangka adalah rangkaian tulang yang mendukung 

dan melindungi organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Tulang 

membentuk rangka penunjang dan pelindung bagi tubuh dan tempat untuk 

melekatnya otot-otot yang menggerakan kerangka tubuh. Tulang juga 

merupakan tempat primer untuk menyimpan dan mengatur kalsiumdan 

fosfat (Price dan Wilson, 2006). 
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     Tulang membentuk rangka penunjang dan pelindung bagi tubuh 

dan tempat untuk melekatnya otot - otot yang menggerakan kerangka 

tubuh. Tulang juga merupakan tempat primer untuk menyimpan dan 

mengatur kalsium dan fhosfat. Tulang rangka orang dewasa terdiri atas 

206 tulang. Tulang adalah jaringan hidup yang akan suplai syaraf dan 

darah. Tulang banyak mengandung bahan kristalin anorganik 

(terutama garam - garam kalsium ) yang membuat tulang keras dan 

kaku., tetapi sepertiga dari bahan tersebut adalah fibrosa yang 

membuatnya kuat dan elastis (Price dan Wilson, 2006). Tulang 

ekstrimitas bawah atau anggota gerak bawah dikaitkan pada batang 

tubuh dengan perantara gelang panggul terdiri dari 31 pasang antra 
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lain: tulang koksa, tulang femur, tibia, fibula, patella, tarsalia, meta 

tarsalia, dan falang (Price dan Wilson, 2006). 

a. Tulang Koksa (tulang pangkal paha) OS koksa turut membentuk 

gelang panggul, letaknya disetiap sisi dan di depan bersatu dengan 

simfisis pubis dan membentuk sebagian besar tulang pelvis. 

 b. Tulang Femur ( tulang paha) Merupakan tulang pipa dan terbesar di 

dalam tulang kerangka pada bagian pangkal yang berhubungan dengan 

asetabulum membentuk kepala sendi yang disebut kaput femoris, 

disebelah atas dan bawah dari kolumna femoris terdapat taju yang 

disebut trokanter mayor dan trokanter minor. Dibagian ujung 

membentuk persendian lutut, terdapat dua buah tonjolan yang disebut 

kondilus lateralis dan medialis.Diantara dua kondilus ini terdapat 

lakukan tempat letaknya tulang tempurung lutut (patella) yang di sebut 

dengan fosa kondilus. 

 c. Osteum tibialis dan fibularis (tulang kering dan tulang 

betis)  Merupakan tulang pipa yang terbesar sesudah tulang paha yang 

membentuk persendian lutut dengan OS femur, pada bagian ujungnya 

terdapat tonjolan yang disebut OS maleolus lateralis atau mata kaki 

luar. OS tibia bentuknya lebih kecil dari pada bagian pangkal melekat 

pada OS fibula pada bagian ujung membentuk persendian dengan 

tulang pangkal kaki dan terdapat taju yang disebut OS maleolus 

medialis. Agar lebih jelas berikut gambar anatomi os tibia dan fibula. 
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d. Tulang tarsalia (tulang pangkal kaki) Dihubungkan dengan tungkai 

bawah oleh sendi pergelangan kaki, terdiri dari tulang-tulang kecil 

yang banyaknya 5 yaitu sendi talus, kalkaneus, navikular, osteum 

kuboideum, kunaiformi. 

e. Meta tarsalia (tulang telapak kaki) Terdiri dari tulang- tulang pendek 

yang banyaknya 5 buah, yang masing-masing berhubungan dengan 

tarsus dan falangus dengan perantara sendi. 

 f. Falangus (ruas jari kaki) Merupakan tulang-tulang pipa yang pendek 

yang masing-masingterdiri dari 3 ruas kecuali ibu jari banyaknya 2 

ruas, pada metatarsalia bagian ibu jari terdapat dua buah tulang kecil 

bentuknya bundar yang disebut tulang bijian (osteum sesarnoid). 

2. Fisiologi 

Sistem musculoskeletal adalah penunjang bentuk tubuh dan peran 

dalam pergerakan.Sistem terdiri dari tulang sendi, rangka, tendon, 

ligament, bursa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan 

struktur tersebut (Price dan Wilson, 2006). 

Tulang adalah suatu jaringan dinamis yang tersusun dari tiga jenis 

sel antara lain : osteoblast, osteosit dan osteoklas. Osteoblas 

membangun tulang dengan membentuk kolagen tipe 1 dan 

proteoglikan sebagai matriks tulang dan jaringan osteoid melalui suatu 

proses yang di sebut osifikasi. Ketika sedang aktif menghasilkan 

jaringan osteoid , osteoblas mengsekresikan sejumlah besar fosfatase 

alkali, yang memegang peran penting dalam mengendapkan kalsium 
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dan fosfat kedalam matriks tulang, sebagian fosfatase alkali memasuki 

aliran darah dengan demikian maka kadar fosfatase alkali di dalam 

darah dapat menjadi indikator yang baik tentang tingkat pembentukan 

tulang setelah mengalami patah tulang atau pada kasus metastasis 

kanker ke tulang. 

Ostesit adalah sel- sel tulang dewasa yang bertindak sebagai suatu 

lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat.Osteklas 

adalah sel-sel besar berinti banyak yang memungkinkan mineral dan 

matriks tulang dapat di absorbsi. Tidak seperti osteblas dan osteosit, 

osteklas mengikis tulang. Sel-sel ini menghsilkan enzim-enzim 

proteolotik yang memecahkan matriks dan beberapa asam yang 

melarutkan mineral tulang, sehingga kalsium dan fosfat terlepas ke 

dalam aliran darah. 

Secara umum fungsi tulang menurut Price dan Wilson (2006) 

antara lain: 

1. Sebagai kerangka tubuh. Tulang sebagai kerangka yang menyokong 

dan memberi bentuk tubuh. 

2. Proteksi Sistem musculoskeletal melindungi organ- organ penting, 

misalnya otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, jantung dan 

paru-paru terdapat pada rongga dada (cavum thorax) yang di bentuk 

oleh tulang-tulang kostae (iga). 

3. Ambulasi dan Mobilisasi Adanya tulang dan otot memungkinkan 

terjadinya pergerakan tubuh dan perpindahan tempat, tulang 
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memberikan suatu system pengungkit yang di gerakan oleh otot- otot 

yang melekat pada tulang tersebut ; sebagai suatu system pengungkit 

yang digerakan oleh kerja otot-otot yang melekat padanya. 

4. Deposit Mineral Sebagai reservoir kalsium, fosfor,natrium,dan 

elemen-elemen lain. Tulang mengandung 99% kalsium dan 90% fosfor 

tubuh. 

5. Hemopoesis Berperan dalam bentuk sel darah pada red marrow. 

Untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan putih dan trombosit 

dalam sumsum merah tulang tertentu. 

C.  Etiologi 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang,  kebanyakan fraktur akibat 

dari trauma, beberapa fraktur sekunder terhadap proses penyakit seperti 

osteoporosis, yang menyebabkan fraktur yang patologis (Mansjoer, 2002). 

Etiologi dari fraktur menurut Price dan Wilson (2006) ada 3 yaitu: 

1. Cidera atau benturan. 

2. Fraktur patologik terjadi pada daerah-daerah tulang yang telah menjadi 

lemah oleh karena tumor, kanker dan osteoporosis. 

3. Fraktur beban atau fraktur kelelahan terjadi pada orang- orang yang baru 

saja menambah tingkat aktivitas mereka, seperti baru di terima dalam 

angkatan bersenjata atau orang-orang yang baru mulai latihan lari. 

 

 

D. Patofisiologi 
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Sewaktu tulang patah perdarahan biasanya terjadi di sekitar tempat patah 

ke dalam jaringan lunak sekitar tulang tersebut, jaringan lunak juga biasanya 

mengalami kerusakan. Reaksi perdarahan biasanya timbul hebat setelah 

fraktur.Sel- sel darah putih dan sel mast berakumulasi menyebabkan 

peningkatan aliran darah ketempat tersebut aktivitas osteoblast terangsang dan 

terbentuk tulang baru umatur yang disebut callus. Bekuan fibrin 

direabsorbsidan sel-sel tulang baru mengalami remodeling untuk membentuk 

tulang sejati. Insufisiensi pembuluh darah atau penekanan serabut syaraf yang 

berkaitan dengan pembengkakan yang tidak di tangani dapat menurunkan 

asupan darah ke ekstrimitas dan mengakibatkan kerusakan syaraf perifer. Bila 

tidak terkontrol pembengkakan akan mengakibatkan peningkatan tekanan 

jaringan, oklusi darah total dan berakibat anoreksia mengakibatkan rusaknya 

serabut syaraf maupun jaringan otot. Komplikasi ini di namakan sindrom 

compartment (Brunner dan Suddarth, 2002 ). 

Trauma pada tulang dapat menyebabkan keterbatasan gerak dan ketidak 

seimbangan, fraktur terjadi dapat berupa fraktur terbuka dan fraktur tertutup. 

Fraktur tertutup tidak disertai kerusakan jaringan lunak seperti tendon, otot, 

ligament dan pembuluh darah ( Smeltzer dan Bare, 2001). Pasien yang harus 

imobilisasi setelah patah tulang akan menderita komplikasi antara lain : nyeri, 

iritasi kulit karena penekanan, hilangnya kekuatan otot. Kurang perawatan diri 

dapat terjadi bila sebagian tubuh di imobilisasi, mengakibatkan berkurangnyan 

kemampuan prawatan diri (Carpenito, 2007). Reduksi terbuka dan fiksasi 

interna (ORIF) fragmen- fragmen tulang di pertahankan dengan pen, sekrup, 
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plat, paku. Namun pembedahan meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi. 

Pembedahan itu sendiri merupakan trauma pada jaringan lunak dan struktur 

yang seluruhnya tidak mengalami cedera mungkin akan terpotong atau 

mengalami kerusakan selama tindakan operasi (Price dan Wilson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Pathways 
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Trauma langsung, benturan, kecelakaan 

 

 

Trauma eksternal > kekuatan tulang 

   

 

Kompresi tulang 

 

 

Patah tulang tak sempurna                 patah tulang sempurna 

 

 

Patah tulang tertutup & Patah tulang terbuka 

 

 

Kerusakan struktur tulang 

 

 

Patah tulang merusak jaringan 

 

 

pembuluh darah                           perdarahan lokal                 

                  

 

                            hematome pada daerah fraktur            

 

 

akumulasi di dalam jaringan               aliran darah ke perifer jaringan berkurang  

 

                                         

                                           warna jaringan pucat, nadi lemah,sianosis, 

kesemutan 

bengkak / tumor  

 

 

desakan ke jaringan di sekitar                saraf perifer terganggu 

/ tekanan 

 

 

saraf terjepit / desak           

                                     

         

 

 ( Price & Wilson, 1994 ) 

F. Tanda dan Gejala 

Resiko infeksi 

Resiko tinggi cidera 

Nyeri 
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Manifestasi klinis fraktur adalah nyeri, hilangnya fungsi, deformitas, 

pemendekan ekstrimitas, krepitus, pembengkakan local, dan perubahan warna. 

1. Nyeri terus menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang di 

imobilisasi, spasme otot yang menyertai fraktur merupakan bentuk bidai 

alamiah yang di rancang untuk meminimalkan gerakan antar fragmen tulang.  

2. Setelah terjadi fraktur, bagian-bagian tak dapat digunakan dan cenderung 

bergerak tidak alamiah bukan seperti normalnya, pergeseran fraktur 

menyebabkan deformitas, ekstrimitas yang bias di ketahui dengan 

membandingkan dengan ekstrimitas yang normal. Ekstrimitas tidak dapat 

berfungsi dengan baik karena fungsi normal otot bergantung pada integritas 

tulang tempat melekatnya otot.  

3. Pada fraktur panjang, terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena 

kontraksi otot yang melekat diatas dan dibawah tempat fraktur.  

4. Saat ekstrimitas di periksa dengan tangan, teraba adanya derik tulang yang 

dinamakan krepitus yang teraba akibat gesekan antara fragmen satu dengan 

yang lainya.  

5. Pembengkakan dan perubahan warna local pada kulit terjadi sebagai akibat 

dari trauma dan perdarahan yang mengikuti fraktur. Tanda ini biasanya baru 

terjadi setelah beberapa jam atau hari setelah cedera (Smelzter dan Bare, 2002).  

Tidak semua tanda dan gejala tersebut terdapat pada setiap fraktur. 

Kebanyakan justru tidak ada pada fraktur linear atau fisur atau fraktur impaksi 

(permukaan patahan saling terdesak satu sama lain). Diagnosis fraktur 
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bergantung pada gejala, tanda fisik, dan pemeriksaan sinar-x pasien.Biasanya 

pasien mengeluhkan mengalami cedera pada daerah tersebut. 

G. Komplikasi 

Komplikasi fraktur menurut Smeltzer dan Bare (2001) dan Price (2005) 

antara lain:  

1. Komplikasi awal fraktur antara lain: syok, sindrom emboli lemak, sindrom 

kompartement, kerusakan arteri, infeksi, avaskuler nekrosis.  

a. Syok hipovolemik atau traumatic, akibat perdarahan (banyak kehilangan 

darah eksternal maupun yang tidak kelihatan yang bias menyebabkan 

penurunan oksigenasi) dan kehilangan cairan ekstra sel ke jaringan yang rusak, 

dapat terjadi pada fraktur ekstrimitas, thoraks, pelvis dan vertebra.  

b. Sindrom emboli lemak Pada saat terjadi fraktur globula lemak dapat masuk 

kedalam pembuluh darah karena tekanan sumsum tulang lebih tinggi dari 

tekanan kapiler atau karena katekolamin yang di lepaskan oleh reaksi stress 

pasien akan memobilisasi asam lemak dan memudahkan terjasinya globula 

lemak pada aliran darah.  

c. Sindroma Kompartement Merupakan masalah yang terjadi saat perfusi 

jaringan dalam otot kurang dari yang dibutuhkan untuk kehidupan jaringan. Ini 

bisa disebabkan karena penurunan ukuran kompartement otot karena fasia yang 

membungkus otot terlalu ketat, penggunaan gibs atau balutan yang menjerat 

ataupun peningkatan isi kompatement otot karena edema atau perdarahan 

sehubungan dengan berbagai masalah (misalnya : iskemi,dan cidera remuk).  
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d. Kerusakan Arteri Pecahnya arteri karena trauma bias ditandai denagan tidak 

ada nadi, CRT menurun, syanosis bagian distal, hematoma yang lebar, dan 

dingin pada ekstrimitas yang disbabkan oleh tindakan emergensi splinting, 

perubahan posisi pada yang sakit, tindakan reduksi, dan pembedahan.  

e. Infeksi Sistem pertahanan tubuh rusak bila ada trauma pada jaringan. Pada 

trauma orthopedic infeksi dimulai pada kulit (superficial) dan masuk ke dalam. 

Ini biasanya terjadi pada kasus fraktur terbuka, tapi bias juga karena 

penggunaan bahan lain dalam pembedahan seperti pin dan plat.  

f. Avaskuler nekrosis Avaskuler nekrosis (AVN) terjadi karena aliran darah ke 

tulang rusak atau terganggu yang bias menyebabkan nekrosis tulang dan di 

awali dengan adanya Volkman’s Ischemia (Smeltzer dan Bare, 2001).  

2. Komplikasi dalam waktu lama atau lanjut fraktur antara lain: mal union, 

delayed union, dan non union.  

a. Malunion  

Malunion dalam suatu keadaan dimana tulang yang patah telah sembuh dalam 

posisi yang tidak seharusnya.Malunion merupaka penyembuhan tulang ditandai 

dengan meningkatnya tingkat kekuatan dan perubahan bentuk 

(deformitas).Malunion dilakukan dengan pembedahan dan reimobilisasi yang 

baik.  

b. Delayed Union  

Delayed union adalah proses penyembuhan yang terus berjalan dengan 

kecepatan yang lebih lambat dari keadaan normal. Delayed union 

merupakankegagalan fraktur berkonsolidasi sesuai dengan waktu yang 
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dibutuhkan tulang untuk menyambung.Ini disebabkan karena penurunan suplai 

darah ke tulang.  

c. Nonunion  

Nonunion merupakan kegagalan fraktur berkonsolidasi dan memproduksi 

sambungan yang lengkap, kuat, dan stabil setelah 6-9 bulan.Nonunion di tandai 

dengan adanya pergerakan yang berlebih pada sisi fraktur yang membentuk 

sendi palsu atau pseuardoarthrosis Ini juga disebabkan karena aliran darah yang 

kurang (Price dan Wilson, 2006). 

 

H. Penatalaksanaan umum 

Menurut Mansjoer (2000) dan Muttaqin (2008) konsep dasar yang harus 

dipertimbangkan pada waktu menangani fraktur yaitu : rekognisi, reduksi, 

retensi, dan rehabilitasi.  

1. Rekognisi (Pengenalan )  

Riwayat kecelakaan, derajat keparahan, harus jelas untuk menentukan diagnosa 

dan tindakan selanjutnya. Contoh, pada tempat fraktur tungkai akan terasa 

nyeri sekali dan bengkak. Kelainan bentuk yang nyata dapat menentukan 

diskontinuitas integritas rangka.  

2. Reduksi (manipulasi/ reposisi) 

Reduksi adalah usaha dan tindakan untuk memanipulasi fragmen fragmen 

tulang yang patah sedapat mungkin kembali lagi seperti letak asalnya. Upaya 

untuk memanipulasi fragmen tulang sehingga kembali seperti semula secara 

optimal.Reduksi fraktur dapat dilakukan dengan reduksi tertutup, traksi, atau 
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reduksi terbuka.Reduksi fraktur dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah 

jaringan lunak kehilangan elastisitasnya akibat infiltrasi karena edema dan 

perdarahan.Pada kebanyakan kasus, reduksi fraktur menjadi semakin sulit bila 

cedera sudah mulai mengalami penyembuhan (Mansjoer, 2002).  

3. Retensi (Immobilisasi)  

Upaya yang dilakukan untuk menahan fragmen tulang sehingga kembali 

seperti semula secara optimal. Setelah fraktur direduksi, fragmen tulang harus 

diimobilisasi, atau di pertahankan dalam posisi kesejajaran yang benar sampai 

terjadi penyatuan.Imobilisasi dapat dilakukan dengan fiksasi eksterna atau 

interna. Metode fiksasi eksterna meliputi pembalutan, gips, bidai, traksi 

kontinu, pin, dan teknik gips, atau fiksator eksterna. Implan logam dapat di 

gunakan untuk fiksasi intrerna yang brperan sebagai bidai interna untuk 

mengimobilisasi fraktur.Fiksasi eksterna adalah alat yang diletakkan diluar 

kulit untuk menstabilisasikan fragmen tulang dengan memasukkan dua atau 

tiga pin metal perkutaneus menembus tulang pada bagian proksimal dan distal 

dari tempat fraktur dan pin tersebut dihubungkan satu sama lain dengan 

menggunakan eksternal bars. Teknik ini terutama atau kebanyakan digunakan 

untuk fraktur pada tulang tibia, tetapi juga dapat dilakukan pada tulang femur, 

humerus dan pelvis (Mansjoer, 2000) Prinsip dasar dari teknik ini adalah 

dengan menggunakan pin yang diletakkan pada bagian proksimal dan distal 

terhadap daerah atau zona trauma, kemudian pin-pin tersebut dihubungkan satu 

sama lain dengan rangka luar atau eksternal frame atau rigid bars yang 

berfungsi untuk menstabilisasikan fraktur. Alat ini dapat digunakan sebagai 
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temporary treatment untuk trauma muskuloskeletal atau sebagai definitive 

treatment berdasarkan lokasi dan tipe trauma yang terjadi pada tulang dan 

jaringan lunak (Muttaqin, 2008).  

4. Rehabilitasi  

Mengembalikan aktifitas fungsional semaksimal mungkin untuk menghindari 

atropi atau kontraktur.Bila keadaan mmeungkinkan, harus segera dimulai 

melakukan latihan-latihan untuk mempertahankan kekuatan anggota tubuh dan 

mobilisasi (Mansjoer, 2000). 
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