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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber 

daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis (UU,2009) 

 Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan 

kesehatan makin bertambah berat, kompleks,dan bahkan terkadang tidak terduga 

oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan 

dinamika kependudukan, epidemologi, penyakit, perubahan ekologi, dan 

lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan 

demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta 

mendorong peran serta aktif masyarakat. Melalui kesempatan ini, semua unsur 

kementrian kesehatan untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan guna mewujudkan visi kementrian kesehatan 

“MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN” (Renstra, 

2010) 

 Untuk menunjang visi kementrian kesehatan, maka di buat pembangunan 

kesehatan indonesia sehat 2015. Tujuan pembangunan kesehatan indonesia sehat 

2015 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui 



2 
 

terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh 

penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat serta 

memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitasi kesehatan yang 

bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat 

mewujudkan bangsa yang mandiri maju dan sejahtera (Depkes RI, 2010)  

 fisioterapi adalah salah satu profesi kesehatan yang di tuntut untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif  dan efisien. Hal ini 

di sebabkan oleh karena pasien atau klien fisioterapi secara penuh 

mempercayakan problematic atau permasalahan gangguan gerak dan fungsi yang 

di alaminya untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan 

bertanggung jawab. Fisioterapi sebagai profesi mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup gerak 

sendi (Kepmenkes RI 376,2007) 

 

A. Latar Belakang 

Calcaneus Spurs adalah salah satu kondisi yang terdiri dari berbagai 

macam tipe yang biasa melibatkan berbagai persendian dan menyerang pada 

berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Penyakit ini mempunyai 

dua karakteristik yaitu adanya tulang yang menonjol. Tetapi ada beberapa orang 

dengan diagnosis Arthritis hanya mengeluhkan adanya rasa nyeri, tanpa disertai 

adanya pembengkakan (Bird Howard et al, 2006). 
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Insiden dari penyakit ini pada berbagai daerah di temukan adanya 3 

penderita dari setiap 10.000 populasi. Yang mana menyerang pada berbagai 

kalangan usia, mulau dari di bawah 15 tahun sampai pada usia 80-an. 

Prevalensinya. Wanita 2-3 kali lebih beresiko untuk terkena dibandingkan dengan 

laki-laki, perokok 4 kali lebih beresiko dibandingkan yang bukan perokok. Sejak 

penyakit ini dikenal, penyebab belum diketahui. Namun beberapa faktor diduga 

berperan dalam penyebab Calcaneus Spurs, yaitu berkaitan dengan faktor jenis 

kelamin, berat badan, gaya hidup (life style), keturunan, infeksi (Bird Howard et 

al, 2006). 

Dikarenakan penyebab yang tidak jelas diketahui, maka tidak ada terapi 

yang bersifat etiologis kecuali terapi yang symtomatis terhadap gejala yang ada 

somatic maupun yang psikologis. Yang penting adalah menegakkan diagnosis 

secara cepat untuk meniadakan tindakan yang sia-sia terhadap kemungkinan 

penyakit yang lain, mempertahankan kualitas hidup yang optimal, dan 

pengelolaan yang multidisiplin (Hadinoto, 1990). 

Ada artikel lain yang menyatakan calcaneus spur terjadi paada lebih dari 

50% orang berusia di atas 50 tahun, dengan atau tanpa keluhan nyeri. Mayoritas 

penderita calcaneus spur yang di sertai keluhan nyeri adalah pada wanita, 

terutama yang berusia 40-60 tahun. Sementara itu, lebih dari 50% penderita 

plantar facitis mempunyai calcaneus spurs (Budiono, 2009) 

Dari aspek fisioterapi, calcaneus spur menimbulkan gangguan yaitu 

keluhan nyeri pada bagian permukaan telapak kaki sehingga gangguan pada 
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waktu berjalan atau berdiri, hal ini menyebabkan terganggunya pula suatu 

kegiatan tertentu (Taylor and Taylor, 1997). Fisioterapi dalam pelaksanaannya 

dapat menggunakan beberapa modalitas yang dapat di pertimbangkan antara lain 

Ultrasound, Infra Merah, Friction Massage, Short Wave Diathermy (SWD), Micro 

Wave Diathermy (MWD), dan kompres hangat. 

Nyeri yang di rasakan oleh pasien membuat pasien enggan untuk 

menggerakkan kakinya, bila hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama 

akan menyebabkan penurunan LGS sendi pergelangan kaki. Pada kasus calcaneus 

spurs ini juga menimbulkan pemendekan fasia yang diakibatkan oleh karena 

posisi kaki pada saat istirahat cenderung ke posisi equines (plantar flexi) selama 

malam hari, sedangkan posisi kaki pada saat menapakkan kaki ke lantai paada saat 

bangun tidur maupun turun dari tempat tidur posisi dorsal flexi. 

Sedaangkan pengertian nyeri secara umum adalah suatu perasaan yang 

tidak menyenangkan dan respon emosional terhadap suatu rangsangan yang 

berhubungan dengan kerusakan jaringan yang potensial atau akut dan berlangsung 

kurang dari 3 bulan (Garrison, 2001). 

 Selain terapi latihan modalitas lain yang dapat diterapkan pada 

kasus ini yaitu penggunaan ultra Sonic, yang bertujuan untuk mengurangi nyeri. 

Ultra Sonic adalah salah satu modalitas yang gelombang yang tidak dapat 

didengar oleh manusia.merupakan gelombang  longitudinal yang gerakan 

partikelnya dari arah “ ke “ dan “dari” perambatannya memerlukan media 

penghantar. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di simpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1) Apakah ultrasound dapat mengurangi nyeri pada kasus calcaneus 

spur? 

2) Apakah Ultra Sound dapat mengurangi spasme pada kasus 

Calcaneus spur? 

3) Apakah setelah berkurangnya nyeri dapat meningkatkan aktivitas 

fungsional pada kasus Calcaneus Spur? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan dan proposal Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

Calcaneus Spurs mempuyai tujuan umum dan khusus : 

1) Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pendekatan atau penanganan Fisioterapi dengan 

Ultrasound dan dapat mengatasi permasalahan Fisioterapi pada 

penderita Calcaneus Spurs. 

2) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi 

calcaneus spurs untuk mengetahui ultra sound dalam mengurangi 

nyeri pada calcaneus spurs. 
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D. Manfaat 

Penulisan karya tulis ilmiah berjudul calcaneus spurs mempunyai manfaat 

yaitu : 

1.  Bagi Fisioterapi 

 Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang cara mengaplikasikan 

ultrasound  serta memberi sumbangan informasi dan masukan dalam 

meningkatkan teknik profesionalisme bagi fisioterapi tentang pelaksanaa 

fisioterapi pada kasus calcaneus spurs. 

2. Bagi institusi 

a. Pendidikan Ahli Madya Fisioterapi 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


