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ABSTRAK
GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN FRAKTUR FEMUR AKIBAT 
KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ORANG DEWASA DI RUMAH 

SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR TAHUN 2013

Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian yang cukup tinggi di 
dunia dan jika tidak ditangani dengan serius, kecelakaan lalu lintas akan  selalu 
meningkat. Salah satu akibat dari kecelakaan lalu lintas adalah fraktur femur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien fraktur 
femur akibat kecelakaan lalu lintas pada orang dewasa di Rumah Sakit Umum 
Pusat Sanglah Denpasar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskritif observasional dengan 
menggunakan pendekatan cross-sectional untuk mengetahui jumlah kasus fraktur 
femur di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tahun 2013 dengan 
menggunakan data sekunder catatan medik pasien di ruang rekam medis dan SMF 
Orthopaedi & Traumatologi RSUP Sanglah Denpasar. Sampel penelitian 
merupakan pasien fraktur femur akibat kecelakaan lalu lintas yang berusia 18-50 
tahun. 

Dari 113 sampel penelitian didapatkan bahwa dari jenis kelamin sebagian 
besar adalah pria sebanyak 78 orang(69,0 %), dari kelompok umur sebagian besar 
usia 18-30 tahun sebanyak 64 orang (56,6%). Dari 117 sampel kasus didapatkan 
bahwa jenis fraktur sebagian besar adalah fraktur tertutup sebanyak 85 kasus 
(72,6%) dan untuk lokasi fraktur terbanyak pada daerah tengah yaitu sebanyak 68 
kasus (58,1%).

Simpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa fraktur femur akibat 
kecelakaan lalu lintas paling banyak adalah pria. Dilihat dari usia yang terbanyak 
adalah usia 18-30 tahun. Dilihat dari jenis fraktur paling banyak adalah fraktur 
tertutup dan berdasarkan lokasi paling banyak adalah pada daerah tengah atau 
diafisis.

Kata kunci: Kecelakaan lalu lintas, fraktur femur, karakteristik
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian nomor delapan dan 

merupakan penyebab kematian teratas pada penduduk usia 15 – 29 tahun di dunia 

dan jika tidak ditangani dengan serius pada tahun 2030 kecelakaan lalu lintas akan 

meningkat menjadi penyebab kematian kelima di dunia. Setiap tahun terdapat 

1,24 juta orang yang meninggal disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, sedangkan 

20 – 50 juta orang lainnya mengalami disabilitas akibat kecelakaan lalu lintas 

(WHO, 2013). Sementara itu, Bali yang tergolong sebagai daerah dengan lalu 

lintas yang padat memiliki angka kejadian kecelakaan lalu lintas yang cukup 

tinggi. Tercatat dari tahun 2009-2011 mengalami peningkatan. Di tahun 2009 

sebesar 1793 kejadian, tahun 2010 sebanyak 2441, dan di tahun 2011 sebanyak 

3003 kejadian. Pada tahun 2012 angka kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami 

penurunan menjadi 2730 kejadian, dimana 594 berakibat meninggal dunia, 1299 

mengalami luka berat, dan 2919 mengalami luka ringan (BPS Provinsi Bali, 

2012).

 Tipe cedera akibat kecelakaan lalu lintas antara lain blunt, patah tulang, 

luka-luka, dan multiple. Patah tulang atau fraktur merupakan tipe cedera paling 

sering yaitu sebesar 65,95%, diikuti multiple (18,91%), blunt (14,18%), serta 

luka-luka (0,23%). Sementara untuk daerah cedera biasanya terbanyak pada 

daerah ekstremitas bawah (45,39%) dan fraktur merupakan yang tertinggi 
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(Ganveer dan Tiwari, 2005). Kasus fraktur femur merupakan yang paling sering 

yaitu sebesar 39% diikuti fraktur humerus (15%), fraktur tibia dan fibula (11%).  

Penyebab terbesar fraktur femur adalah kecelakaan lalu lintas yang biasanya 

disebabkan oleh kecelekaan mobil, motor, atau kendaraan rekreasi (62,6%) dan 

jatuh dari ketinggian (37,3%) dan mayoritas adalah pria (63,8%) (Adnan dkk, 

2012) (ObaidurRahman dkk, 2013). Insiden fraktur femur pada wanita adalah 

fraktur terbanyak kedua (17,0 per 10.000 orang per tahun) dan nomer tujuh pada 

pria (5,3 per orang per tahun) (Kouris dkk, 2012) (Meybodi dkk, 2013). Puncak 

distribusi usia pada fraktur femur adalah pada usia dewasa (15 - 34 tahun) dan 

orang tua (diatas 70 tahun) (Meybodi dkk, 2013).

Fraktur femur sendiri adalah fraktur yang dapat menyebabkan komplikasi, 

morbiditas yang lama dan juga kecacatan apabila tidak mendapatkan penanganan 

yang baik. Komplikasi yang timbul akibat fraktur femur antara lain perdarahan, 

cedera organ dalam, infeksi luka, emboli lemak, sindroma pernafasan. Banyaknya 

komplikasi yang ditimbulkan diakibatkan oleh tulang femur adalah tulang 

terpanjang, terkuat, dan tulang paling berat pada tubuh manusia dimana berfungsi 

sebagai penopang tubuh manusia. Selain itu pada daerah tersebut terdapat 

pembuluh darah besar sehingga apabila terjadi cedera pada femur akan berakibat 

fatal (ObaidurRahman dkk, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, angka kecelakaan lalu lintas dan insiden patah 

tulang di Dunia cukup tinggi yang akan terus mengalami peningkatan seiring 

dengan bertambahnya jumlah kendaraan masyarakat setiap tahunnya. Dan 

Indonesia pada umumnya serta Bali pada khususnya merupakan salah satu 

konsumen kendaraan terbesar di dunia. Hingga saat ini data epidemiologis 
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mengenai patah tulang femur di Indonesia sangatlah minim. Data epidemiologis 

tersebut sangat pernting untuk mengetahui seberapa besar gambaran patah tulang 

femur dan distribusinya di Indonesia, dan Bali pada khususnya. 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

pertanyaaan seperti berikut :

1. Bagaimanakah karakteristik fraktur femur akibat kecelakaan lalu lintas pada 

orang dewasa secara umum di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, 

Denpasar, Bali pada tahun 2013?

2. Bagaimanakah persentase kejadian fraktur femur akibat kecelakaan lalu 

lintas pada orang dewasa berdasarkan usia di Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah, Denpasar, Bali pada tahun 2013?

3. Bagaimanakah persentase kejadian fraktur femur akibat kecelakaan lalu 

lintas pada orang dewasa berdasarkan jenis kelamin di Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah, Denpasar, Bali pada tahun 2013?

4. Bagaimanakah persentase kasus fraktur femur akibat kecelakaan lalu lintas 

pada orang dewasa berdasarkan jenis fraktur femur di Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah, Denpasar, Bali pada tahun 2013?

5. Bagaimanakah persentase kasus fraktur femur akibat kecelakaan lalu lintas 

pada orang dewasa berdasarkan lokasi fraktur femur di Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah, Denpasar, Bali pada tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian



15

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui karakteristik fraktur femur akibat kecelakaan lalu lintas 

pada orang dewasa secara umum di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, 

Denpasar, Bali pada tahun 2013?

1.3.2 Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui jumlah kejadian fraktur femur akibat kecelakaan lalu 

lintas pada orang dewasa secara umum di Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah, Denpasar, Bali pada tahun 2013

2) Untuk mengetahui persentase kejadian fraktur femur akibat kecelakaan lalu 

lintas pada orang dewasa berdasarkan usia di Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah, Denpasar, Bali pada tahun 2013

3) Untuk mengetahui persentase kejadian fraktur femur akibat kecelakaan lalu 

lintas pada orang dewasa berdasarkan jenis kelamin di Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah, Denpasar, Bali pada tahun 2013

4) Untuk mengetahui persentase kasus fraktur femur akibat kecelakaan lalu 

lintas pada orang dewasa berdasarkan jenis fraktur femur di Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali pada tahun 2013

5) Untuk mengetahui persentase kasus fraktur femur akibat kecelakaan lalu 

lintas pada orang dewasa berdasarkan lokasi fraktur femur di Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali pada tahun 2013

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Keilmuan
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Proposal penelitian ini sebagai pemenuhan tugas akhir semester V Elective 

Study penulis di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Bali tahun 

2014.

1.4.2   Manfaat Pelayanan

1) Penelitian ini boleh memberikan informasi data mengenai angka persentase 

fraktur femur 

2) Hasil dari penelitian ini boleh dijadikan sumber informasi kepada 

masyarakat supaya mengetahui mereka mempunyai kecenderungan 

mengalami fraktur ini dan mereka dapat mengambil inisiatif untuk 

mencegah terjadinya fraktur femur

3) Data dan informasi dari penelitian boleh digunakan untuk membantu dalam 

penelitian lebih lanjut


