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ABSTRACT 

 

Background:Calcaneus spur is growing of formed spur bone on on the surface of 

under or behind bone of calcaneus. Development of heel spur can generate pain 

when walking and which is sometimes difficult to distinguish from pain 

associated with flacitis plantaris. Heel spur can happened at someone is related to 

appearance obesitas and arthritis. 

Aims of Research: To study about physiotherapy management in reducing pain, 

increasing range of motion in the case of calcaneus spurs bilateral using 

modalities Ultra Sound (US) and Therapeutic Exercise (TL). 

Result:Afterterapy for about six times the obtained result of the assessment of 

tenderness pain at ankle dextra and sinistraT1 : 3 to T6 : 1, motion pain at ankle 

dextra and sinistra T1 : 4 to T6 : 2. Increase range of motion ankle dextraT1 : S 

10º-0º-50º to T6 : S 15º-0º-50º. Increase range of motion ankle sinistraT1 :S 10º-

0º-50º to T6 : S 20º-0º-50º.  

Conclusion: Ultrasound can reduce and therapeutic exercise can increase range of 

motion in the case of calcaneus spurs bilateral. 

 

Keyword: Calcaneus Spurs Bilateral, Ultrasound, and Therapeutic Exercise. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

       Penelitian Menz et al(2008), mengatakan bahwa dari 216 orang dengan 

140 perempuan dan 76 laki-laki dengan usia rata-rata 76 tahun bahwa dari 

119 orang atau 55% satu diantaranya memiliki plantar calcaneus dan 103 atau 

48% satu diantaranya memiliki taji pada tendon achilles. Munculnya taji tidak 

mempunyai hubungan dengan jenis kelamin. Berdasarkan penelitian bahwa 

7,9% dari 95% menderita calcaneus spurs yang disebabkan oleh obesitas,2,6 

dari 95% disebabkan karena osteoarthritis dan 4,6 dari 95% disebabkan 

karena pernah memiliki nyeri tumit sebelumnya. 

        Lingkup pelayanan fisioterapi meliputi dimensi promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif dengan tujuan untuk kemampuan fungsional seperti 

keadaan semula (KepMenKes. No.376/MENKES/SK/III/2007). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ultrasound dapat mengurangi nyeri pada kasus calcaneus   spurs 

billateral? 

2. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) 

ankle pada kasus calcaneus spurs billateral? 

  

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi kasus 

       Calcaneus spur adalah munculnya tulang taji pada tulang calcaneus 

yang menimbulkan rasa nyeri pada daerah tumit, calcaneus spurs  

berkaitan dengan obesitas, osteoarthritis, sebelumnya pernah mengalami 

sakit pada tumit (Menz et al., 2008).        

2. Anatomi fungsional dan biomekanika 

       Pergelangan pada kaki tersusun dari tiga sendi yaitu 1) tibiofibular 

joint, 2) talocrural joint, 3) subtalar (talocalcaneal) joint (Kisner dan 

Colby, 2007).   

       Pada sendi ankle terdapat gerakan antara kedua tulang yang disebut 

osteokinematika.Gerakan tersebut meliputi 1) Gerak dorsi fleksi gerakan 

ini digerakkan oleh m.tibialis anterior, m.extensor hallucis longus, 

m.extensor digitorum longus. 2) Plantar fleksi yang digerakkan oleh 

m.gastrocneminus, m.solleus, m.plantaris. 3)  Gerak inversi gerakan ini 

digerakkan oleh m.tibialis posterior, m.fleksor digitorum longus, m.fleksor 

hallucis longus, m.tibialis anterior, m.extensor hallucis longus.4) Gerak 

eversi digerakkan oleh m.fibularis (peroneus) tertius, m.fibularis 

peroneus) brevis. 



        Pada ankle disusun oleh tulang  talus, calcaneus, cuboid, naviculare, 

cuneifrome lateral, intermedial, medial,, metatarsal phalangeal, palangeal 

distal, medial, proksimal. 

3. Etiologi  

       Penyebab penyakit ini belum diketahui pasti namun pendapat 

mengatakan berkaitan dengan usia, seseorang yang mengalami penurunan 

elastisitas plantar pada lemak tumit, kondisi flat foot, dan flacitis plantaris 

(Menz et al., 2008). 

4. Patologi 

       Kelainan ini dapat terjadi karena kelanjutan dari plantar flacitis, 

trauma tumit, penarikan dari tendon achilles yang menyebabkan terjadinya 

peradangan pada area tumit. Nyeri dalam waktu lama akan menimbulkan 

inflamasi. Tubuh akan memperbaikinya dengan mengeluarkan osteoblast 

diikuti proses kalsifikasi sehingga menyebabkan munculnya taji pada 

calcaneus ( Cluett, 2014). 

5. Tanda dan gejala 

       Nyeri, peradangan dan pembengkakan, keterbatasan lingkup gerak 

sendi  ankle, dan kekakuan sendi (Bora, 2010). 

6. Diagnosa banding 

a. Facitis plantaris, Calcaneus stress fracture, Tarsal tunnel syndrome. 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Ultrasound 

a. Definisi 



       Ultrasound merupakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi 

lebih dari 20KHz. Ultrasound dengan frekuensi 1-3MHz dapat 

digunakan untuk terapi dibidang medis (Bose dan Choudhury, 2006). 

b. Efek Ultrasound 

Efek thermal, Efek non thermal, Efek biologis  

c. Indikasi ultrasound 

        1) Kondisi dengan adanya spasme otot frozen shoulder, tenis 

elbow, osteoarthritis, low back pain.2) Cidera, peradangan, bengkak 

yang telah lama.3) kondisi arthritis. 

d. Kontra indikasi ultrasound  

       Kontra indikasi absolut  1) mata, 2) uterus pada ibu hamil, 3) testis, 

4)  telinga. kontra indikasi relatif yaitu: 1) tumor,2) diabetes militus, 3) 

hilangnya sensibilitas, 4) post laminectomi, 5) endoprothese. 

e. Metode: 

1) Kontak langsung, 2) Kontak tidak langsung: a) Sub aqua     

   b) Water pillow. 

f. Penentuan dosis:  

       Dalam penentuan dosis ditentukan gelombang yang akan dipilih  

continue atau pulse. Frekuensi dapat dipilih untuk 1MHz pada kondisi 

kronis dan 3MHz pada kondisi akut. Intensitas dapat dipilih sesuai 

dengan kondisi intensitas rendah kurang dari 0,3W/cm , intensitas 

sedang antara 0-1,2W/cm², intensitas tinggi antara 1,2-3W/cm²,    

penentuan waktu dapat di dihitung dari luas area   dibagi dengan era 

dari tranduser.  



2. Terapi Latihan  

a. Free active exercise:   

Kegunaan gerakan free aktif exercise menurut Narayanan 2005 adalah: 

a) Meningkatkan kekuatan otot, dan daya tahan. 

b) Meningkatkan gerak sendi.. 

c) Pengulangan gerakan aktif akan terjadi penguluran pada 

pemendekan jaringan lunak. 

b. Hold relax merupakan salah satu teknik stretching propioceptive 

neuromuscular facilitation (PNF), dengan cara menggabungkan 

kontraksi aktif dari otot dan stretching secara tepat sehingga akan 

meningkatkan panjang otot sehingga ROM akan normal (Kisner dan 

Colby, 2012).  

c. Stretching: Teknik pemanjangan atau penguluran jaringan lunak akibat 

adanya keadaan patologi dengan di ulur (Narayanan, 2005). 

Manfaat peregangan:  

a) Meningkatkan fleksibilitas otot, meningkatkan daya tahan otot, 

meningkatkan kekuatan otot (Nelson, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSES FISIOTERAPI 

 

A. Pengkajian Fisioterapi 

1. Data Medis  

a. Diagnosis medis: 4 Februari 2013 adalah calcaneus spur billateral. 

b. Catatan klinis: Hasil foto rontgen pada tanggal 4 Februari 2013 yaitu 

nampak munculnya osteofit pada tulang calcaneus dextra dan sinistra. 

2. Anamnesis  

a. Anamnesis umum 

       Diperoleh data dari hasil anamnesis umum berupa: nama : Tn.S, 

umur: 66 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: islam, pekerjaan: 

pensiunan,  alamat: Begalon, Laweyan, Solo. 

b. Anamnesis khusus 

1) Keluhan utama 

       Nyeri pada tumit kanan dan kiri, nyeri  saat berjalan jauh dan 

berdiri lama, nyeri kedua tumit saat pagi hari setelah bangun tidur. 

2) Riwayat penyakit sekarang 

          Satu tahun yang lalu pasien merasakan nyeri pada tumit   

kiri, nyeri saat bangun tidur  pagi dan saat berjalan. Pasien pergi ke 

dokter dan dilakukan tindakan berupa penyuntikan. Selang satu 

minggu pasien merasakan nyeri. Kemudian pasien memeriksakan 

ke RSO melakukan foto rontgen, kemudian dokter mengatakan 

terdapat tulang taji pada tumit sebelah kiri. Dokter menyarankan 



untuk pergi ke fisioterapi. Pasien juga mengeluh tumit sebelah 

kanan merasakan nyeri dan kedua tumit pasien terasa sakit. 

Kemudian pasien memeriksakan ke dokter dan melakukan foto 

rontgen pada tanggal 4 februari  2013 pada tumit kanan dan 

hasilnya terdapat tulang taji pada tumit sebelah kanan. 

3) Riwayat pribadi dan keluarga 

       Pasien seorang pensiunan dan mempunyai riwayat merokok 

c. Anamnesis sistem 

       1) kepala dan leher : tidak dikeluhkan 2) kardiovaskuler : tidak 

dikeluhkan, 3) respirasi : tidak dikeluhkan, 4) gastrointestinal : tidak 

dikeluhkan, 5) urogenital : tidak dikeluhkan,  6) muskuloskeltal : tidak 

dikeluhkan, 7) nervorum : tidak dikeluhkan 

3. Pemeriksaan Fisik 

a. Tanda-tanda vital 

 Tekanan darah : 120/80 mmHg, denyut nadi : 89 kali/menit, pernafasan 

: 23 kali/menit, temperatur : 36ºC. 

b. Inspeksi  

Inspeksi statis: tidak nampak adanya atrofi pada otot kaki. Inspeksi 

dinamis: pasien berjalan normal, ekspresi wajah tidak nampak menahan 

nyeri saat berjalan, pasien berjalan tanpa menggunakan alat bantu, 

ketika pasien disuruh berjalan cukup lama tanpa menggunakan alas kaki 

kurang lebih 10-15 meter pasien merasakan nyeri pada kedua tumitnya. 

c. Palpasi  



      Tidak terjadi perubahan suhu lokal, tidak ada spasme otot pada 

kedua tungkai bawah, terasa nyeri tekan pada tumit kanan dan kiri. 

d. Gerakan dasar  

1)  Gerak aktif:  

       a) Ankle kanan dan kiri dengan gerakan dorsi fleksi pasien 

mampu bergerak, tidak full ROM, tidak merasa nyeri. b) ankle kanan 

dan kiri dengan gerakan plantar fleksi pasien mampu full ROM, dan 

tidak ada nyeri. 

2)  Gerak pasif:  

       Ankle kanan dan kiri saat digerakkan dorsi fleksi dan plantar 

fleksi tidak nyeri, mampu full ROM, dan end fellnya adalah elastis. 

3)  Gerak isometrik melawan tahanan: 

       Pada ankle kanan dan kiri mampu bergerak melawan tahanan. 

e. Koognitif, intrapersonal, dan interpersonal  

Koognitif: pasien mampu mengingat dan menceritakan dengan baik. 

Interpersonal: pasien memiliki keinginan tinggi untuk sembuh. 

 Intrapersonal: pasien mampu berinteraksi baik.   

f. Kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas 

        Kemampuan fungsional: pasien mengalami keterbatasan saat 

berjalan lama, berdiri lama. 

       Lingkungan aktifitas: pasien mengalami jongkok saat BAB. Pasien 

merasakan nyeri pada kedua tumitnya saat bangun tidur saat pagi hari.   

g. Pemeriksaan  

1) Nyeri  



        Dari haril pemeriksaan nyeri dengan verbal description scale 

(VDS) di dapatkan 1) nyeri tekan pada ankle dextra dan sinistra   

nilai 3, 2) nyeri gerak pada ankle dextra dan sinistra nilai 4. 

2) Manual muscle testing (MMT) 

       Nilai kekuatan otot pada ankle dextra dan sinistra dengan 

gerakan plantar fleksor dan dorso fleksor adalah 5. 

3) Lingkup gerak sendi (LGS) 

       LGS dengan International Standard Orthopaedic Measurements 

(ISOM), diperoleh hasil:  

Tabel 3.3 pengukuran LGS ankle dextra dan sinistra 

No  Ankle LGS aktif LGS pasif 

1 Dextra  S 10º-0º-50º S 20º-0º-50º 

2 sinistra S 10º-0º-50º S 20º-0º-50º 

 

B. Diagnosis Fisioterapi 

1. Impairment  

a. Nyeri gerak daerah tumit kanan dan kiri, nyeri saat berdiri lama dan 

bertumpuan pada tumit. 

b. Keterbatasan LGS pada gerakan dorsi fleksi pada ankle dextra dan 

sinistra. 

2. Functional limitations 

       Pasien mengalami keterbatasan saat berjalan jauh dan berdiri lama, 

pasien mengalami keterbatasan saat melakukan gerakan jongkok berdiri. 

3. Disability 



       Pasien mengalami keterbatasan saat mengikuti kegiatan di masyarakat 

seperti gotong royong. 

C. Tujuan Fisioterapi 

1. Tujuan  

a. Jangka pendek 

       Meningkatkan lingkup gerak sendi ankle dextra dan sinistra, 

menghilangkan nyeri. 

b. Jangka panjang 

       Melanjutkan tujuan jangka pendek dan meningkatkan kemampuan 

fungsional pasien seperti semula. 

2. Tindakan fisioterapi 

a. Edukasi 

1) Free aktif ankle setiap hari. 2) Stretching m. gastrock sesering 

mungkin. 3) Sebaiknya dihindari untuk berjalan lama serta berdiri lama. 

4) Saat berjalan menggunakan alas kaki yang empuk.  

b. Rencana evaluasi 

       Rencana evaluasi pada kasus ini meliputi :1) Nyeri dengan verbal 

description scale. 2) Lingkup gerak sendi dengan alat goneometer. 

D. Pelaksanaan Fisioterapi 

1. Penatalaksanaan terapi pertama tanggal 9 Januari 2014 

a. Ultrasound  

Persiapan alat : alkohol,kapas, gel, ultrasound  



Posisi  pasien : posisi prone dgn diganjal bantal, Pada terapi pertama 

tumit sebelah kanan yang diterapi menggunakan ultrasound.  

Pelaksanaan : terapis membersihkan bagian tumit pasien yang akan    

diterapi dengan metode kontak langsung. Selanjutnya di olesi dengan 

gel secukupnya. Untuk penentuan waktu dapat menggunakan luas area 

dibagi ERA dari tranduser. Selanjutnya terapis mengatur pada mesin 

ultrasound dengan memilih arus continue, dengan intensitas 0,7W/cm², 

frekuensi 1 MHz dengan waktu 5 menit.    

b. Free aktif movement 

Posisi pasien : tidur terlentang  

Penatalaksanaan : terapis memberikan instruksi kepada pasien untuk 

menggerakkan kedua pergelangan kakinya dengan gerakan dorsal fleksi 

dan plantar fleksi yang sebelumnya terapis telah memberi contoh 

terlebih dalulu.   

c. Hold relax 

Posisi pasien : tidur terlentang  

Penatalaksanaan : terapis memberikan fiksasi pada pergelangan kaki 

dan memberikan tahanan pada telapak kaki. Pasien diminta 

menegangkan otot selama 5 detik, lalu pasien diminta untuk rileks. Pada 

saat pasien rileks terapis kemudian menggerakkan secara pasif   dengan 

gerakan dorsi fleksi. Selanjutnya bergantian ankle sebelah kiri.   

d. Stretching tendon achiles 

Posisi pasien : tidur terlentang  



Penatalaksanaan : pasien dalam kondisi yang rileks kemudian terapis 

memfiksasi ankle kanan dan terapis mendorong telapak kaki pasien 

kearah gerakan dorsi fleksi. Dosis 8x pengulangan  

2. Terapi dilakukan selama 6x dengan modalitas dan terapi latihan sama 

seperti sebelumnya yaitu pada tanggal 9, 13, 16, 20, 23, 27 januari 2014  

E. Evaluasi 

       Evaluasi ini dilakukan setelah dilakukan terapi setelah dilakukan terapi 

sebanyak enam kali didapat hasil:   

Tabel 3.4 evaluasi nyeri dengan VDS 

  Nilai  

Ankle  Nyeri  T1  T2 T3 T4 T5 T6 

kanan Tekan  3 3 2 1 1 1 

Gerak (berjalan) 4 3 2 2 2 2 

kiri  Tekan  4 3 2 1 1 1 

Gerak (berjalan) 4 3 2 2 2 2 

Tabel 3.5 evaluasi lingkup gerak sendi dengan goneometer 

 Ankle kanan  Ankle kiri  

T1  S 10º-0º-50º S 10º-0º-50º 

T2 S 10º-0º-50º S 10º-0º-50º 

T3 S 10º-0º-50º S 15º-0º-50º 

T4 S 15º-0º-50º S 15º-0º-50º 

T5 S 15º-0º-50º S 20º-0º-50º 

T6 S 15º-0º-50º S 20º-0º-50º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Penurunan nyeri     

Grafik 4.1 hasil evaluasi penurunan nyeri dengan menggunakan VDS  

padaankledextra (A) dan sinistra(B). 

 

             

                            A                                                                   B 

2. Peningkatan lingkup gerak sendi (LGS)  

Grafik 4.2 hasil evaluasi peningkatan LGS dengan menggunakan 

goneometer pada ankle dextra (A) dan sinistra (B). 
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B. Pembahasan  

1. Penurunan nyeri 

       Pengurangan nyeri dapat terjadi karena adanya efek micromassage 

yang timbul karena adanya variasi tekanan, efek micromassage 

menimbulkan efek panas, efek thermal ini dapat menyebabkan vasodilatasi 

pada pembuluh darah sehingga melancarkan aliran darah dan membuang 

sisa-sisa metabolisme tubuh, sehingga zat “P” akan ikut dalam aliran darah 

dan akan terbuang dan nyeri berkurang (Choudury, 2006).  

2. Peningkatan LGS ankle  

        Free aktive exercise merupakan latihan gerak yang dilakukan tanpa 

bantuan dari luar. Latihan ini juga  diharapkan dapat menjaga daya tahan 

otot (Narayanan, 2005). 

       Stretching pada tendon achiles bertujuan supaya terjadi penguluran 

Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas otot dan tendon 

sehingga apabila tidak terjadi pemendekan maka akan terjadi peningkatan 

gerak (Nelson, 2007). 

       Hold relax dengan cara menggabungkan kontraksi aktif dari otot dan 

stretching secara tepat sehingga akan memungkinkan otot untuk 

meningkatkan panjang otot sehingga ROM akan normal. Merupakan suatu 

latihan yang menggabungkan gerakan isometric dan stretching (Kisner dan 

Colby, 2012). 

 

 

 

 



PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

       Setelah dilakukan fisioterapi sebanyak enam kali sehingga didapatkan 

hasil: 1. Nyeri berkurang dari nyeri tekan T1 : 3 menjadi T6 : 1 pada tumit 

dextra dan nyeri tekan pada tumit sinistra T1 : 4 menjadi T6 : 1. Nyeri gerak 

pada daerah ankle dextra T1 : 4 menjadi T6 : 1 dan ankle sinistra T1 :  4 

menjadi T2 : 2.  

2. Peningkatan LGS ankle dextra T1: S 10º-0º-50º menjadi  T6 : S 15º-0º-50º 

serta pada ankle sinistraT1 : S 10º-0º-50º menjadi T6 :  S 20º-0º-50º. 

B. Saran 

1. Kepada pasien 

       Melakukan latihan dirumah seperti yang telah di ajarkan oleh terapis.  

2. Kepada fisioterapis 

        Terapis dapat menggunakan interverensi sesuai dengan kondisi  

sehingga dapat menghasilkan hasil maksimal. 

3. Kepada masyarakat 

         Apabila merasakan tanda dan gejala seperti pada calcaneus spurs segera 

memeriksakannya kepada institusi kesehatan yang ada. 

4. Kepada tim medis 

            Kepada tim kesehatan dan tim medis untuk memberikan pelayanan 

yang baik.  
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