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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fraktur adalah suatu patahan pada kontiunitas struktur tulang (Appley, 2010). 

Biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik (Price, 2006). Trauma pada 

tulang tergantung dari kekuatan dan arahnya, trauma tajam yang langsung atau 

trauma tumpul yang kuat. Selain itu patah tulang juga dapat disebabkan oleh 

adanya proses patologis misalnya tumor, infeksi atau osteoporosis tulang 

(Sjamsuhidajat, 2010). 

Berdasarkan hubungan fraktur dengan lingkungan, fraktur dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu : closed fracture dan open fracture. Closed fracture adalah 

keadaan di mana kulit tidak ditembus oleh fragmen tulang, sehingga tempat 

fraktur tidak tercemar oleh lingkungan, atau dunia luar sedangkan yang dimaksud 

dengan open fracture adalah fraktur yang mempunyai hubungan dengan dunia 

luar melalui luka pada jaringan lunak (Salter, 1999). Fraktur dapat menyebabkan 

disfungsi organ tubuh atau bahkan dapat menyebabkan kecacatan atau kehilangan 

fungsi ekstremitas permanen, selain itu komplikasi awal yang berupa infeksi dan 

tromboemboli (emboli fraktur) juga dapat menyebabkan kematian beberapa 

minggu setelah cedera (Smeltzer, 2002). 

Data dari Riset Kesehatan Dasar 2007 di Indonesia kasus fraktur terjadi 

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

dan trauma benda tajam atupun tumpul (Rikesdas, 2007). Menurut data dari WHO 

2007 angka kejadian closed fracture berkisar 220 juta orang pertahun, hal ini 

dikaitkan angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat (Rosyid, 2010). 

Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan RI tahun 2011 di Indonesia 

didapatkan sekitar 8 juta orang mengalami kejadian fraktur  dengan jenis 

fraktur yang berbeda dan penyebab yang berbeda. Hasil survey tim Depkes RI 

didapatkan 25% penderita fraktur mengalami kematian, 45% mengalami cacat 

fisik, 15% mengalami stress psikologis karena cemas dan bahkan depresi, dan 

10% mengalami kesembuhan dengan baik. Di instalasi Bedah sentral RSU Haji 

Surabaya pasien dengan closed fracture yang akan menjalani operasi pada tahun 

2007 bejumlah 270 pasien dan pada tahun 2008 berjumlah 240 orang dengan rata-

rata per hari 5-6 paisen yang akan menjalani operasi (Rosyid, 2010).  
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Gejala klinis dari closed fracture adalah adanya rasa nyeri dan tegang yang 

umumnya menghebat bila dilakukan gerakan (PDT, 2008). Nyeri merupakan 

pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari 

kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. Nyeri terjadi bersama banyak 

proses penyakit atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik atau 

pengobatan dan merupakan alasan utama seseorang untuk mencari bantuan 

perawatan kesehatan. Nyeri sangat mengganggu dan menyulitkan lebih banyak 

orang dibanding suatu penyakit manapun, terutama pada kasus closed fracture 

yang mengindikasikan sebagai nyeri akut (Rosyid, 2010). 

 Bagian tubuh yang mengalami fraktur di jaringan sekitarnya juga akan 

terpengaruh dimana akan terjadi edema jaringan lunak, perdarahan ke otot dan 

sendi, dislokasi sendi, ruptur tendon, kerusakan saraf dan kerusakan pembuluh 

darah (Smeltzer, 2002). Kerusakan pada jaringan akan mengaktifkan mediator 

inflamasi seperti peptida (bradikinin), neurotransmitter (serotonin dan ATP), 

neurotrophins dan lipid (prostaglandin). Pelepasan prostaglandin yang meningkat 

pada sel-sel mati di daerah fraktur akan mengalami peradangan atau inflamasi, 

dengan adanya inflamasi proses pengahambatan penyembuhan tulang menjadi 

terhambat (Dimmen, 2010). Selain itu mediator inflamasi akan berinteraksi 

dengan reseptor dan saluran ion pada ujung-ujung saraf sensorik (nosiseptor 

perifer), nosiseptor perifer tersebut akan menyampaikan impuls nyeri ke otak 

(Spreng, 2011).  

 Studi yang dilakukan untuk mengatasi nyeri pada patah tulang pinggul 

menyatakan penggunaan analgetik golongan NSAID lebih baik dibandingkan 

dengan opiad karena seringnya muncul efek samping yang tidak terduga di 

beberapa Negara NSAID digunakan sebagai analgesik lini pertama (Monzón et al, 

2010). NSAID adalah golongan obat yang bekerja dengan cara menghambat 

enzim siklooksigenase  (COX) yang dapat menyebabkan peradangan, karena 

enzim sikooksigenase berperan dalam sintesis prostaglandin, enzim 

Siklooksigenase di bagi menjadi dua, yaitu : COX-1 dan COX-2. Cara kerja obat 

NSAID dalam menghambat enzim siklooksigenase dapat dibagi menjadi dua jalur 

yaitu :  inhibitor COX non selektif dan inhibitor selektif COX-2 (Aloyo, 2008). 

Enzim COX-1 bersifat konstitutif untuk memlihara fisiologis normal dan 

homeostatis, sedangkan COX-2 merupakan enzim yang terinduksi pada sel yang 



 3 

 
 

mengalami inflamasi oleh sitokin, endotoksin, dan faktor pertumbuhan (growth 

factors) (Zukhrullah et al, 2012). 

Percobaan klinis terhadap analgesik menyatakan untuk nyeri sedang sampai 

berat dapat diberikan NSAID salah satu analgesik yang dapat digunakan pada 

kasus orthopedia adalah ketorolac. Ketorolac 30 mg secara IM mampu 

menghasilkan efek analgesik yang baik untuk pengobatan postoperatif pada 

fraktur (urizar, 2002). Ketorolac adalah NSAID yang bekerja dengan cara 

menghambat enzim siklooksigenase secara non selektif. Ketorolac memiliki efek 

analgesik kuat tetapi hanya memiliki aktivitas anti-inflamasi sedang bila diberika 

IM atau IV. Obat ini berguna untuk memberikan analgesia pasca operatif baik 

sebagai obat dan sebagai suplemen opioid. Ketorolac 30 mg IM menghasilkan 

analgesia yang setara dengan 10 mg morfin atau 100 mg meperidin. Keuntungan 

penggunaan ketorolac adalah tidak adanya depresi ventilasi atau kardiovaskular, 

juga tidak seperti opioid ketorolac hanya memiliki sedikit atau tidak ada efek pada 

dinamika sluran empedu, menjadikan obat ini lebih berguna sebagai analgesik 

ketika tidak diinginkan spasme saluran empedu (Yudhowibowo, 2011).  

Dari sebuah studi yang membandingkan penggunaan NSAID golongan 

inhibitor COX non selektif dengan COX-2 Selektif dan steroid di katakan bahwa 

untuk penyembuhan patah tulang dan setelah operasi fraktur di simpulkan 

penggunaan COX-2 selektif lebih dianjurkan karena peradangan yang muncul 

pada fase awal fraktur menunjukkan peningkatan COX-2 selain itu karena efek 

samping  COX-2 pada gastrointestinal lebih sedikit di banding inhibitor COX non 

selektif namun penggunaan jangka panjang COX-2 dapat mengakibatkan 

gangguan pada kardiovaskular sehingga obat-obat golongan COX-2 dapat 

digunakan dalam jangka pendek (Dimmen, 2010). 

Selain itu hasil percobaan terhadap effektifitas ketorolac telah di buktikan 

sebanding dengan diklofenak dan Etoricoxib. Subjek yang digunakan sebanyak 49 

orang dengan diagnosis patah tulang pergelangan kaki diberikan ketorolac, 

diklofenak dan etoricoxib setiap 12 jam. Dengan menggunakan skala analog 

visual dan skala likert terjadi penurunan nyeri pada 24 jam pertama menunjukkan 

presentasi 74,5 % pada kelompok ketorolac , 74,3 % pada kelompok etoricoxib 

dan 70,9 % untuk kelompok dikofenak (Ortiz et al, 2010).  
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengetahui studi penggunaan obat 

analgetik khususnya ketorolac pada penderita closed fracture di lapangan. 

Penelitian di laksanakan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, menggunakan 

data dari rekam medik dengan diagnosis closed fracture. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimanakah pola penggunaan obat ketorolac pada penderita closed fracture 

di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang selama periode 1 januari 2012 – 31 

Desember 2012. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pola penggunaan obat ketorolac pada pasien closed 

fracture di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Mengkaji jenis, rute, frekuensi dosis penggunaan analgetik ketorolac yang 

dikaitkan dengan kondisi pasien. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Sebagai database atau bahan informasi dalam rangka pengembangan 

farmasi klinik 

2. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan 

dengan pelayanan farmasi klinik. 

3. Sebagai bahan masukan bagi instalasi farmasi untuk menyusun 

perencanaan pengadaan obat 

4. Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya 

 

 

 

 

 

 

 


