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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan 

teknologi saat ini, diharapkan dapat menuwujudkan pembangunan kesehatan 

dalam penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup 

sehat bagi penduduk agar terwujud kesehatan masyarakat yang optimal. 

Upaya pelayanan kesehatan masyarkat semula hanya berupa penyembuhan 

saja, secara berangsur-angsur berkembang sehingga mencakup upaya 

peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan 

(kuratif) dan upaya pemulihan (rehabilitatif), yang bersifat menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat 

dan di butuhkan peranan fisioterapi. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi (Kep.Men.Kes 

1363/2001).Fisisoterapi baik secara manual ataupun dengan penggunaan alat 

guna dapat diaplikasikan pada pasien salah satu penangananya bisa 

diaplikasikan pada kasus fasciitis palntaris. 
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Fasciitis plantaris terdapat tanda dan gejalanya yang dirasakan pasien 

yaitu nyeri. Nyeri didaerah tumit dan persendian sangat erat hubunganya 

dengan Pain Fasciitis Plantaris.Dengan berdasarkan anamesis, lokalisasi, serta 

berdasarkan pemeriksaan fungsi dari pergelangan kaki tidak menunjukan 

kelainan-kelainan tetapi akan terjadi nyeri pada daerah setempat. 

Nyeri tumit atau fasciitis plantaris adalah sindroma nyeri tumit 

berhubungan dengan peradangan atau iritasi pada fascia plantaris. Fascia 

plantaris adalah bentuk ligament (jaringan yang menghubungakan dua tulang) 

di bawah kaki yang membentuk lengkungan (arkus). Berorigo pada tulang 

calcaneous (tulang tumit), dan berinsersio pada caput metatarsale I-V jari kaki 

dan membentuk lengkungan.  

Pain fasciitis palataris dapat disebabkan oleh penurunan kekuatan otot 

pada betis, kelebihan berat badan, overuse lamanya posisi berdiri,sakit tiba 

tiba. Penyakit ini ditandai adanya keluhan nyeri tumit pada injakan pertama 

dipagi hari, rasa sakit biasanya dibagian depan dan didasar tumit 

(Hudaya,2002). 

Terjadinya pain fasciitis plantaris dapat dipengaruhi berberapa faktor; (1) 

Usia; fasciitis palantaris mudah tejadi pada usia 30tahun karena pada usia itu 

organ mulai mengalami degenerasi pada semua organ manusia.(2)Jenis 

kelamin; pada kasus ini bisa d ialami pria maupun wanita, namun kebanyakan 

banyak dialami wanita usia 40-60 tahun. Hal ini karena dipengaruhi oleh 

hormone dan kehamilan. (3)Obesitas ; berat badan yang berlebih akan 
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mengakibatkan kerja kaki sangat berat sehingga menyebabkan kelelahan dan 

trauma pada kaki.  

Kelainan ini dapat mennyerang satu kaki, tetapi juga dapat menyerang 

dua kaki, nyeri ini dimulai pada tulang tumit. Kebanyakan masyarakat, 

fasciitis plantaris dapat hilang secara spontan atau dengan istirahat. Pada studi 

penelitian waktu penyembuhan rata-rata sampai 8 bulan untuk 

menghilangkan nyeri tumit tersebut. 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang akan timbul dalam kasus 

ini maka diperlukan kerjasama antara dokter, fisioterapi untuk menjaga dan 

mengembalikan  fisik dan fungsi seperti sedia kala. Fisioterapi sebagai salah 

tim medis yang bertanggung jawab dalam proses penyembuhan kapasitas 

fisik dan kemampuan fungsional yang terjadi pada kasus fasciitis palantaris 

dexstra. Untuk menangani pasien dengan kondisi tersebut penulis 

berkeinginan mengunakan modalitas modalitas fisioterapi  Infra red, ultra 

sonic, dan terapi latihan. Yang berfungsi infra red sebagai pengurang rasa 

nyeri,  rileksasi otot meningkatkan suplai darah, ultra sonic berfungsi sebagai 

pengurang rasa nyeri, rileksasi otot, dan regenerasi jaringan. Dan terapi 

latihan dapat berfungsi untuk mengatasi kaku sendi yang akan berdampak 

lingkup gerak sendi terbatas, kelemahan otot, dan gangguan dalam aktivitas 

dapat dilakukan dengan berbagai teknik terapi latihan baik dengan  free active 

exercise, dan resisited exercise. 
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Dari latar belakang di atas, maka penulis mempunyai keinginan 

mengambil kasus dengan judul penatalaksanaan fisioterapi pada kasus 

fasciitis plantaris dexstra dengan modalitas infra red, ultras sound, dan terapi 

latihan. 

B.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ingin dikemukakan oleh penulis dalam 

kasus fasciitis plantaris dexstra sebagai berikut; 

1. Bagaimanakah pengaruh infra red dalam mengurangi nyeri dalam kasus 

fasciitis palantaris? 

2. Bagaimanakah pengaruh ultra sonic dalam mengurangi nyeri dan spasme ? 

3.  Bagaimanakan pengaruh terapi latihan dalam mengurangi oedema,  

meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan lingkup geraka sendi? 

 
 
 
C.  Tujuan Penulisan 
 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang akan dikemukakan 

penulis ada dua katagori yaitu 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan program pendidikan Diploma 

III  Fisioterapi Universitas Muhamadiyah Surakarta “UMS”. 

b. Mengetahui proses asuhan pelayanan fisioterapi, menambah wawasan 

dan pengetahuan serta menyebarluaskan informasi tambahan tentang 

peranan fisioterapi pada kasus fasciitis plantaris 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam mengurangi oedema, 

meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan lingkup gerak sendi 

pada kasus plantaris fasciitis dexstra? 

b. Untuk mengetahui pengaruh IR dan US dalam mengurangi nyeri pada 

kasus fasciitis palantaris dexstra? 

c. Untuk mengetahui pengaruh IR dalam mengurangi oedem? 

D. Manfaat  

Manfaat penulisan yang ingin dikemukakan penulis memiliki 4 manfaat, 

antara lain:  

1. Terhadap ilmu pengetahuan 

a. Ikut serta dalam menambah wacana ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai tentang panatalaksanaan fisioterapi pada kasus fasciitis 

palantaris. 

2. Terhadap institusi pendidikan 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di institusi 

pendidikan khususnya mengenai fisioterapi obstetik dan ginekologi 

tentang penatalaksanaan fisioterapi pada fasciitis plantaris. 

3. Terhadap penulis 

a. Untuk menambah pemahaman dan memperdalam tentang 

penatalaksanaan fisioterapi pada fasciitis plantaris. 

4. Terhadap masyarakat 

a.  Untuk memberikan informasi bahwa fisioterapi berperan bagi 

masyarakat umum. 

b. Membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang 

berhubungan dengan fasciitis plantaris. 

  


