
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.   PENDAHULUAN 
 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

 
 

Fraktur adalah rusaknya kontinuitas struktur tulang, tulang rawan dan 

lempeng pertumbuhan yang disebabkan oleh trauma maupun non trauma. 

Kejadian fraktur dapat diakibatkan oleh kecelakaan, tekanan yang berulang, 

atau kelemahan tulang yang abnormal (fraktur patologis) (Solomon et al., 

2010). Prinsip penanganan fraktur adalah mengembalikan posisi patahan 

tulang ke posisi semula (reposisi) dan mempertahankan posisi itu selama 

masa penyembuhan fraktur (Sjamsuhidajat & Jong, 2010). 

 

 
 

Penatalaksanaan fraktur dapat dilakukan secara operatif dan non operatif. 

Penatalaksanaan non‒operatif antara lain dengan cara proteksi tanpa 

reposisi dan imobilisasi, imobilisasi luar tanpa reposisi (seperti 

pembidaian), reposisi dengan cara manipulasi yang diikuti dengan 

imobilisasi, dan reposisi dengan traksi terus menerus selama masa tertentu 

pada beberapa minggu, lalu diikuti dengan imobilisasi (seperti pemasangan 

gips). Penatalaksanaan operatif berupa reposisi yang diikuti dengan 

imobilisasi  dengan  fiksasi  eksterna,  reposisi  secara  non‒operatif  yang 
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diikuti dengan pemasangan  fiksator tulang  secara operatif dan reposisi 

secara operatif diikuti dengan fiksasi interna (Sjamsuhidajat & Jong, 2010). 

 

 
 

Penatalaksanaan  fraktur  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  macam cara, 

salah satunya dengan fiksasi internal atau dikenal juga Open Reduction 

Internal Fixation (ORIF). Metode ORIF telah banyak digunakan. Pada 

umumnya metode ini digunakan plate, screw dan kawat atau intramedullary 

(IM) wire untuk menstabilkan tulang (Lakatos, 2014). Metode ini memiliki 

kekurangan berupa risiko  tinggi infeksi (Sjamsuhidajat  & Jong, 2010). 

Selain itu, komplikasi dari ORIF adalah non union, kegagalan implantasi 

dan refraktur (Solomon et al., 2010).  Oleh karena itu dibutuhkan metode 

lain yang dapat meningkatkan kesembuhan fraktur, salah satunya dengan 

penambahan Amnion Liofilisasi Steril Radiasi (ALS‒R) pada fraktur. 

 

 
 

Amnion Liofilisasi Steril‒Radiasi merupakan suatu penemuan yang telah 

dikembangkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang 

disimpan dalam Bank Jaringan Riset Batan (BJRB). Amnion diproses 

dengan metode liofilisasi untuk dikeringkan dan dilakukan sterilisasi 

dengan radiasi sinar γ sehingga dapat menghambat aktifitas 

mikroorganisme. Metode ini juga dapat meminimalisasi kerusakan jaringan 

(Suryani, 2013) sehingga tidak merusak senyawa organik seperti growth 

factor yang terkandung dalam amnion. Growth factor diperlukan dalam 

beberapa proses penyembuhan fraktur. 
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Penelitian Winanto et al. membuktikan bahwa implantasi dengan membran 

amnion memberikan efek stimulasi yang positif terhadap penyembuhan 

fraktur  (Winanto  et  al., 2013).  Oleh karena  itu,  peneliti tertarik  untuk 

mengetahui apakah dengan penambahan ALS‒R pada ORIF lebih baik 

secara histopatologi pada proses penyembuhan fraktur femur pada tikus 

Sprague Dawley. 

 
 
 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Penanganan fraktur umumnya dengan dilakukan ORIF, namun ORIF 

memiliki banyak kekurangan seperti rentan terjadi infeksi, kejadian non‒ 

union, kegagalan implantasi dan kejadian refraktur. Sehingga dibutuhkan 

suatu metode untuk meningkatkan kesembuhan ORIF dengan penambahan 

ALS‒R. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Apakah terdapat pengaruh ORIF terhadap penyembuhan fraktur 

femur pada tikus Sprague Dawley secara histopatologi? 

2.   Apakah  terdapat   pengaruh  penambahan   ALS-R   pada   ORIF 

terhadap penyembuhan fraktur femur pada tikus Sprague Dawley 

secara histopatologi? 

3.   Apakah  terdapat   pengaruh   penambahan   ALS-R   pada   ORIF 

terhadap penyembuhan fraktur femur yang dilakukan ORIF pada 

tikus Sprague Dawley secara histopatologi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah : 

 
1.   Tujuan Umum 

 
Untuk mengetahui pengaruh ALS-R terhadap kesembuhan fraktur 

femur yang dilakukan ORIF pada tikus Sprague Dawley secara 

histopatologi. 

 

 
 

2.   Tujuan Khusus 

 
a.   Mengetahui  pengaruh  ORIF  terhadap  penyembuhan  fraktur 

femur pada tikus Sprague Dawley secara histopatologi 

b.   Mengetahui pengaruh penambahan ALS-R pada ORIF terhadap 

penyembuhan fraktur femur pada tikus Sprague Dawley secara 

histopatologi 

c.   Mengetahui pengaruh penambahan ALS-R pada ORIF terhadap 

penyembuhan fraktur femur  yang dilakukan ORIF pada tikus 

Sprague Dawley secara histopatologi 

 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
a. Bagi Penulis 

 
Penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penulis akan kegunaan ALS‒ 

 
R bagi kesembuhan fraktur. 

 

 
 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

 
Penelitian ini dapat  berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan 

tentang penyembuhan fraktur dan efek positif dari ORIF dan ALS-R. 
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c. Bagi Masyarakat 

 
a)  Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai manfaat ALS‒ 

 
R bagi kesembuhan fraktur. 

 
b)  Penelitian ini dapat sebagai acuan untuk mengaplikasikan ALS‒R 

 
dalam penggunaan klinis. 

 
c)  Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai kegunaan 

 
ALS‒R terhadap kesembuhan fraktur pada ORIF. 

 

 
 

d. Bagi Peneliti Lain 

 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan sumber referensi untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 


