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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini di Indonesia sudah diterapkan konsep paradigma sehat 

menuju Indonesia sehat 2011 sebagai tujuan pembangunan kesehatan yang 

diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud hal di derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal, Dengan cara menciptakan masyarakat yang berprilaku sehat serta 

berkemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 

secara adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia ( Depkes RI, 1999 ). 

Dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut, maka usaha yang 

ditempuh tidak hanya menitik beratkan pada bidang kuratif saja tetapi juga 

promotif, preventif serta rehabilitatif. Fisioterapi sebagai salah satu tenaga 

profesional dibidang medis tentunya akan ikut proaktif dalam upaya-upaya 

tersebut walaupun merupakan disiplin ilmu yang mempunyai lingkungan kerja 

tersendiri. Terutama yang berhubungan dengan gerak dan fungsi sehingga 

peran yang banyak dilakukan fisioterapi adalah usaha rehabilitatif serta 

promotif ( Depkes RI, 1999 ). 

 Untuk dapat berjalan dengan baik manusia memerlukan kaki yang 

sehat, kaki yang menopang tubuh manusia dalam berjalan,Tumit dan telapak 

kaki berikut jari-jari kaki dilengkapi dengan jaringan lunak yang merupakan 

bantalan penopang berat badan. Karena pusat penopang beban terdapat pada 
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pergelangan kaki dan kaki, maka cenderung mengalami deformitas dan 

gangguan. Adapun permasalahan pada kaki contohnya Calcaneus Spur 

(Sidharta, 1984). 

Calcaneus Spur merupakan tonjolan tulang abnormal pada permukaan 

calcaneus yang sering menyebabakan nyeri pada waktu berjalan.(Dorland, 

1996) . Proses terjadinya calcaneus spurs lambat namun pasti bertambah .Rasa 

nyeri lokal daerah tumit terutama bila dipijakkan. Nyeri ini lebih terasa 

sewaktu bangun tidur dan menumpukkan berat badan pada kaki  pertama kali 

ke lantai. 

Penyakit Calcaneus Spurs ini sering ditemukan pada  pria maupun 

wanita, namun frekuensi yang besar terjadi adalah pada wanita umur 40-60 

tahun. Hal ini disebabkan karena fakto-faktor seperti obesitas, hormon, dan 

kehamilan atau bisa juga karena terdapat kelainan pada sendi di kaki,neuropati 

perifer. Dan salah satu penyebabnya nyeri pada tumit  karena atropi dari 

bantalan  tumit dan akan semakin buruk jika individu gemuk.Tanda-tanda 

khas terdiri dari nyeri yang mendalam saat bangun tidur di pagi hari dan 

setelah duduk. Kebanyakan orang mengalami rasa sakit tambahan menjelang 

malam hari atau sehari setelah latihan / aktivitas berat. Lainnya 

menggambarkan rasa sakit mereka seperti linu tajam yang paling mungkin 

melibatkan saraf di daerah tumit.Dan salah satu kelainan yang terjadi pada 

tulang ini dikenal sebagai Calcaneus Spur (Sidharta, 1984).Untuk mengatasi 

nyeri, banyak teknologi fisioterapi yang bisa dilakukan adalah MWD, dan US. 

MWD (Microwave Diatermy) adalah suatu pengobatan dengan menggunakan 
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stressor fisis berupa energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus listrik 

bolak-balik frekuensi 2450 MHz, dengan panjang gelombang 12,25cm. US 

(Ultra Sound) adalah Peristiwa getaran mekanik dengan bentuk gelombang 

longitudinal yang berjalan melalaui medium tertentu dengan frekuensi yang  

variabel. Maka dari itu judul proposal yang penulis ambil adalah, 

penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi calcaneus spur. 

 

B. Perumusan Masalah 

Pada kasus penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi calcaneus spur 

ini, permasalahan yang timbul antara lain: 

1. Apakah Micro Wave Diatermy , Ultra Sound , Terapi Latihan dapat 

mempertahankan kekuatan otot dan mencegah pemendekan otot ? 

2. Apakah latihan gerak passive dan Active dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot? 

3. Apakah Micro wave diatermy ,Ultra Sound dan Terapi Latihan dapat 

mengurangi spasme?  

4. Apakah Ultra Sound, Micro Wave Diatermy, Terapi Latihan dapat 

mengurangi nyeri pada kondisi Calcaneus Spurs? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui manfaat dari Micro Wave Diatermy , Ultra Sound , 

Terapi Latihan dalam mempertahankan kekuatan otot dan mencegah 

pemendekan otot atau kontraktur 
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2. Untuk mengetahui latihan gerak passive dalam meningkatkan lingkup 

gerak sendi 

3. Untuk mengetahui Wave Diatermy , Ultra Sound , Terapi Latihan dalam 

memelihara lingkup gerak sendi dan mempertahankan kekuatan otot dan 

mengurangi spasme. 

4. Untuk mengetahui Ultra Sound, Micro Wave Diatermy dalam 

mengurangi nyeri pada Calcaneus Spurs 

 

D. Manfaat  

Penulisan Karya Tulis Ilmiah berjudul calcaneus spurs mempunyai 

manfaat yaitu : 

1. Bagi Fisioterapi   

Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang cara mengaplikasikan 

Ultra Sound, Micri Wave Diatermy dan Terapi Latihan serta memberi 

sumbangan informasi dan masukan dan meningkatkan teknik 

profesionalisme bagi fisioterapi tentang pelaksanaan fisioterapi pada 

kondisi Calcaneus Spurs. 

2. Bagi Intitusi 

a. Bagi Rumah Sakit 

Memberi masukan pada tim kesehatan RSUP SARDJITO 

dalam memberikan penatalaksanaan fisioterapi khususnya pada 

kondisi Calcaneus spurs. 
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b. Pendidikan Ahli Madya Fisioterapi 

Memberi sumbanan pemikiran bagi ilmu pegetahuan 

khususnya fisioterapi tentang pelaksanaan fisioterapi khususnya 

kondisi Calcaneus Spurs. 

3. Bagi Diri Sendiri 

Memberi pengetahuan dan memperkaya  pengalamam bagi penulis 

dalam memberikan dan menyususun penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi Calcaneus Spurs, serta sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan tugas akhir pendidikan ahli madya fisioterapi UMS. 

4. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan wawasan atau ilmu tentang gejala dan 

bagaimana cara mengurangi resiko pada penderita calcaneus spurs. 

Sehingga diharapkan mereka mampu menjaga keadaan tubuhnya agar 

tetap terpelihara kesehatanya, mampu mengatasi dan memeriksakan diri 

ke rumah sakit. 

 


