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ABSTRACT  

Hard injuries on bone can be lead to fractures and children are relatively most common to get 

fracture. Fracture is the loss of continuity of bone, cartilage, epiphyseal cartilage, either total or 

partial. This research purposed to know characteristics of fractures in children those treated. 

This research was a descriptive retrospective study which was done at Arifin Achmad General 

Hospital of Pekanbaru. Based on the results of a study of 214 cases of fractures in children, the 

incidence of fracture was most commonly found in adolecents (60.3%), the percentage of boys 

(75.2%) was higher than girls. The most common location of fracture was the lower limb that is 

Os femur (21.5%). The most common classification of fracture was complete fracture (18.5%). 

Most of fractures in children were treated by surgical (45.8%) and the length of hospitalization 

were around 1-7 days (53,7%) but it was not specific for the fracture case. The condition of 

patient to go home showed the signs of improvement as much as 52.3%. 
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I. PENDAHULUAN 

Anak-anak rentan terhadap cedera selain karena kemampuan motorik mereka yang 

sedang berkembang, rasa ingin tahu yang besar seringkali membawa mereka pada bahaya yang 

belum mereka pahami ataupun yang tidak mereka sadari. Cedera merupakan penyebab kematian 

dan kecacatan tersering pada anak-anak.1,2 

Sebuah kajian sistematis literatur dari beberapa Negara yaitu di Afrika, Asia, Amerika 

Tengah dan Selatan menemukan rata-rata cedera pada anak-anak dan pemuda berusia kurang 

dari 22 tahun adalah 41 per 100.000 populasi di Afrika. Amerika Tengah dan Selatan bervariasi 

dari 1378-2700 per 100.000 penduduk yang berusia kurang dari 20 tahun. Kejadian rata-rata di 

Asia adalah 170 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 18 tahun (43% dari semua cedera). 

Tingkat tertinggi di benua Asia tercatat di Uni Emirat Arab dengan kejadian 1.923 per 100.000 

populasi. Jenis cedera yang ditemukan pada kasus anak di empat Negara di atas sebagian besar 

adalah luka, fraktur pada ekstremitas atas dan bawah serta memar. Setengah dari seluruh kasus 

cedera pada anak mengalami beberapa bentuk kecacatan, 41% dari kasus mengalami cacat 

sementara yang berlangsung selama kurang dari enam minggu.3 

Cedera yang keras pada tulang dapat menimbulkan fraktur dan anak-anak relatif lebih 

sering mengalami fraktur. Hal ini selaras dengan hasil penelitian di University of Nottingham, 

bahwa pada usia anak-anak berisiko mengalami berbagai jenis cedera, diantaranya pada anak 

usia 3-5 tahun lebih beresiko mengalami patah tulang atau yang biasa disebut dengan fraktur.4 

Pada penelitian yang dilakukan di Swedia, didapatkan angka kejadian fraktur pada anak 

untuk periode 1993-2007 adalah 201 per 10.000 anak. Angka kejadian terus meningkat dari 

tahun ke tahun dari 151-240 anak, pada anak laki-laki ditemukan sebesar 61% dari semua kasus 
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fraktur. Kejadian fraktur terbanyak terjadi di usia 11-12 tahun pada anak perempuan dan di usia 

13-14 tahun pada anak laki-laki, dengan rasio insiden tertinggi antara jenis kelamin terjadi pada 

usia 15 tahun. Lokasi fraktur yang sering terjadi adalah bagian distal lengan bawah (24%), 

diikuti oleh tulang tibialis/fibula (13%), dan tulang lengan bawah (11%).5 

Tahun 2007 dari hasil penelitian dari 28 Sekolah Dasar (SD) di Yogyakarta menunjukkan 

bahwa murid-murid SD yang mengalami cedera sebanyak 42,56% dari 4.264 data yang 

dianalisis, dan terlihat bahwa anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan, namun 

perbedaannya tidak terlalu signifikan (laki-laki 50,09% dan perempuan 49,91%).1 Jenis cedera 

yang paling banyak menyebabkan anak absen (sebanyak 51,22%) dan juga menyebabkan 

kecacatan (sebanyak 51,22%) adalah fraktur.1 

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru belum memiliki data yang menerangkan tentang 

distribusi maupun karakteristik fraktur pada anak yang dirawat di bagian bedahnya. Hal inilah 

yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang gambaran fraktur pada anak yang dirawat 

di Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif retrospektif yang menggunakan data primer berupa 

catatan rekam medik pasien fraktur pada anak yang dirawat inap di Bagian Bedah RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011. 

Populasi pada penelitian ini adalah semua anak yang didiagnosis secara klinis sebagai 

fraktur di Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad periode Januari  2010 - Desember 2011. Sampel 

adalah rekam medik pasien fraktur pada anak yang dirawat inap di Bagian Bedah RSUD Arifin 

Achmad periode Januari 2010 - Desember 2011. 

 Data yang diambil berupa data primer yang berasal dari rekam medik penderita fraktur 

pada anak. Nomor rekam medik diketahui dari buku register (catatan) di ruang rawat inap Bagian 

Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah total sampling. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Angka kejadian fraktur pada anak yang dirawat di Bagian Bedah RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011 berdasarkan usia dan 

jenis kelamin 

Angka kejadian fraktur pada anak yang dirawat di Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad 

Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011 berdasarkan usia dan jenis kelamin dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.1 Angka kejadian fraktur pada anak yang dirawat di Bagian Bedah RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011 berdasarkan usia dan jenis 

kelamin. (n=214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 214 kasus pasien fraktur pada anak yang 

dirawat didapatkan bayi usia 0-2 tahun berjumlah 1 orang anak (0,5%), usia pre-sekolah 

berjumlah 7,5%, usia sekolah berjumlah 31,1% dan yang paling banyak ditemukan pada anak 

remaja sebanyak 60,3%. Data ini sesuai dengan penelitian Hedström et al dengan hasil penelitian 

angka kejadian fraktur terbanyak ditemukan pada remaja usia 12-16 tahun.5 Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh, terdapat peningkatan persentase pasien fraktur pada anak seiring 

dengan bertambahnya usia anak. Kejadian yang sama juga ditemukan pada penelitian Valerio et 

al yang hasilnya menunjukkan peningkatan jumlah kejadian fraktur bersamaan dengan 

bertambahnya usia, mulai dari usia pre-sekolah, sekolah hingga remaja.20 

Angka kejadian fraktur pada anak berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak terjadi pada 

anak laki-laki yang berjumlah 75,2% dan anak perempuan berjumlah 24,8%. Data ini juga sesuai 

dengan penelitian Hedström et al yang menemukan bahwa kejadian fraktur sering terjadi pada 

anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan dengan perbandingan 3:1.5 Perbedaan ini 

dapat dijelaskan oleh adanya perubahan perilaku antara anak laki-laki dan perempuan sejak usia 

sekolah hingga remaja di berbagai tempat yang berbeda, perbedaan ini meliputi gaya hidup, 

aktivitas dan kebiasaan seperti misalnya anak laki-laki yang aktivitasnya lebih cenderung 

meningkat dibandingkan dengan anak perempuan.20 Hal ini didukung juga dengan kepustakaan 

lain, menurut T. Price et al dalam Pediatric Orthopaedics bahwa anak laki-laki memiliki resiko 

40% untuk mengalami fraktur sedangkan anak perempuan memiliki resiko 25%, dan ini terjadi 

pada anak berusia di bawah 16 tahun.12 

 

3.2. Distribusi frekuensi berdasarkan lokasi fraktur pada anak yang dirawat di Bagian 

Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011 

 

Disrtibusi frekuensi berdasarkan lokasi fraktur pada anak yang dirawat di Bagian Bedah 

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011 dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

 

 

Karakteristik Pasien n  Persentase (%) 

Usia anak 

Bayi (0-2 tahun) 

Pre-sekolah (3-5 tahun) 

Sekolah (6-12 tahun) 

Remaja (13-18 tahun) 

 

1 

16 

68 

129 

 

0,5% 

7,5% 

31,1% 

60,3% 

Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

161 

53 

 

75,2% 

24,8% 
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Tabel 3.2  Distribusi frekuensi berdasarkan lokasi fraktur pada anak yang dirawat di Bagian 

Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011 

 

Lokasi Fraktur Jumlah Persentase (%) 

Os femur 64 21,5% 

Os tibia 52 17,4% 

Os fibula 37 12,4% 

Os radius 32 10,7% 

Os humerus 25 8,4% 

Os ulna 20 6,7% 

Oss metatarsales pedis 18 6,0% 

Os clavicula 12 4,0% 

Oss phalanges pedis 11 3,7% 

Oss phalanges manus 5 1,7% 

Os patella 4 1,3% 

Oss metacarpales manus 4 1,3% 

Os pelvic 4 1,3% 

Os olecranon 4 1,3% 

Os calcaneus 2 0,7% 

Other sites 4 1,3% 

Total 298 100% 

  

 Pada penelitian ini didapatkan lokasi fraktur pada anak tersering adalah pada Os femur 

yaitu sebanyak 21,5%. Fraktur femur merupakan cedera yang paling sering terjadi, Ratliff 

mengulas kembali bahwa dari 71 kasus fraktur femur pada pasien-pasien berusia di bawah 17 

tahun,, insidensi tertinggi cedera tampak pada rentang usia 11-13 tahun.21 Penyebab fraktur Os 

femur tergantung pada usia, pada bayi dimana femur relatif lebih lemah dan mudah mengalami 

fraktur dikarenakan oleh beban. Pada usia pre-sekolah dan usia sekolah sebagian dari kejadian 

fraktur femur disebabkan oleh kecelakaan berkecepatan rendah seperti terjatuh dari ketinggian. 

Sedangkan pada remaja, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan dan kekuatan Os femur 

sebagian besar fraktur femur disebabkan oleh trauma berkecepatan tinggi sepertikecelakaan lalu 

lintas.22-24 

 

3.3 Distribusi frekuensi berdasarkan jenis fraktur dan penatalaksanaan fraktur pada 

anak yang dirawat di Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode 

Januari  2010 - Desember 2011 

 

 Distribusi frekuensi berdasarkan jenis fraktur pada anak yang dirawat di Bagian Bedah 

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011 dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 3.3 Distribusi frekuensi berdasarkan jenis fraktur pada anak yang dirawat  di Bagian 

Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011 

(n=298) 

 

Jenis Fraktur Jumlah Persentase (%) 

Fraktur terbuka  87 29,2% 

Fraktur tertutup 163 54,7% 

Tidak diketahui 48 16,1% 

Fraktur komplit 55 18,5% 

Fraktur tidak komplit 15 5,0% 

Tidak diketahui 228 76,5% 

   

Hasil penelitian ini ditemukan jenis fraktur pada anak yang sering ditemukan adalah 

fraktur tertutup sebanyak 54,7%, sedangkan fraktur terbuka berjumlah 29,2% dan sisanya tidak 

diketahui. Untuk fraktur komplit yang terjadi pada anak yang dirawat berjumlah 55 kasus 

(18,5%) dan fraktur tidak komplit berjumlah 15 kasus (5,0%), sisanya 76,5% tidak diketahui. 

Sebagian besar data dari variabel yang tidak diketahui ini dikarenakan pencatatan atau pengisian 

data rekam medik yang tidak lengkap. 

 

Tabel 3.4 Distribusi frekuensi berdasarkan penatalaksanaan fraktur pada anak yang dirawat  di 

Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 

2011  

 

Penatalaksanaan yang diberikan terdiri dari operatif saja sebanyak 45,8%, konservatif 

saja sebanyak 38,8%, konservatif dan operatif yaitu sebanyak 10,7% dan sisanya 4,7% tidak 

diketahui. 

 

3.4 Distribusi lama perawatan dan kondisi pulang pasien fraktur pada anak yang 

dirawat di Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - 

Desember 2011 

 

 Distribusi penatalaksanaan fraktur dan lama perawatan fraktur  pada anak yang dirawat di 

Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 2011 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Penatalaksanaan Fraktur Jumlah Persentase (%) 

konservatif 83 38,8% 

operatif 98 45,8% 

konservatif dan operatif 23 10,7% 

tidak diketahui 10 4,7% 

Total 214 100% 
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Tabel 3.5 Distribusi lama perawatan dan kondisi pulang pasien fraktur pada anak yang dirawat 

di Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode Januari 2010 - Desember 

2011. (n=214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif retrospektif yang dilakukan terhadap 214 kasus 

fraktur pada anak yang dirawat di Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru periode 

Januari 2010 - Desember 2011 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Angka kejadian fraktur paling banyak ditemukan pada anak remaja (60,3%) dan jenis 

kelamin yang cenderung mengalami fraktur adalah pada anak laki-laki (75,2%). 

2. Lokasi fraktur yang paling banyak terjadi adalah daerah ekstremitas bawah yang pertama 

adalah Os femur (21,5%) kemudian Os tibia (17,4%) dan Os fibula (12,4%). 

3. Jenis fraktur yang paling banyak adalah fraktur komplit (18,5%) dan fraktur tertutup 

(54,7%), kemudian penatalaksanaan fraktur pada anak tersering adalah secara operatif 

(45,8%). 

4. Lama perawatan pasien di rawat inap sebagian besar selama <1 minggu (53,7%) namun 

tidak spesifik kasus fraktur saja, kemudian kondisi pasien pulang sembuh sebanyak 

52,3% namun perbedaannya tidak signifikan. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyarankan: 

1. Diharapkan pihak rumah sakit dapat melakukan perbaikan dalam penulisan dan 

kelengkapan catatan rekam medik pasien di Bagian Bedah RSUD Arifin Achmad 

Provinsi Riau secara lengkap  untuk memudahkan mendapat informasi yang dibutuhkan. 

2. Kepada peneliti lain agar dapat melakukan: 

a. Penelitian lanjutan dengan topik yang sama tetapi dilakukan secara prospektif 

dengan jumlah sampel yang lebih banyak agar hasil yang diperoleh lebih dapat 

menggambarkan karakteristik yang sebenarnya dan mendapatkan hasil yang lebih 

akurat. 

b. Untuk peneliti lain yaitu bisa melanjutkan penelitian tentang faktor resiko fraktur 

pada anak misalnya berdasarkan pola perubahan tingkah laku atau aktivitas anak 

 

V. DAFTAR PUSTAKA 

Karakteristik n Persentase (%) 

Lama perawatan fraktur   

< 1 minggu 115 53,7% 

1-2 minggu 61 28,5% 

> 2 minggu 38 17,8% 

Kondisi pasien pulang   

izin dokter 112 52,3% 

pulang atas permintaan sendiri   

- sebelum ditatalaksana 54 25,1% 

- setelah ditatalaksana 47 22,1% 

pindah rumah sakit 1 0,5% 
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