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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

       Pada masa ini banyak bermunculan penyakit baru yang biasanya terjadi 

karena proses degeneratif atau pola hidup yang kurang sehat. Saat ini 

berbagai penyakit yang berhubungan dengan tulang banyak dialami oleh 

masyarakat sekarang. Tubuh manusia terdiri dari beberapa anggota gerak, 

kaki merupakan tumpuan berat badan saat berjalan serta akan berlangsung 

terus menerus. 

       Tumit telapak kaki tersusun dari beberapa jaringan lunak yang akan 

menjadi tumpuan berat badan saat berjalan, tidak jarang juga terdapat nyeri 

pada daerah tumit setelah berjalan kaki atau berlari. Penelitian Menz et al 

(2008), mengatakanbahwa 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. Kebiasaan seseorang menggunakan high 

heelatau sepatu berhak tinggi dapat berpotensi menyebabkan munculnya taji 

pada tumit hal ini disebabkan karena adanya penekanan pada tumit  serta alas 
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kaki yang keras, serta seseorang dengan kondisi flat foot dapat juga 

perpotensi untuk mengalami calcaneus spurs. 

       Calcaneus spur adalah munculnya tulang taji pada tulangcalcaneusyang 

menimbulkan rasa nyeri pada daerah tumit, calcaneus spurs  umum terjadi 

pada pria yang lebih tua atau pada wanita yang berkaitan dengan obesitas, 

osteoarthritis, atau sebelumnya pernah mengalami sakit pada tumit. Taji pada 

calcaneusdapat terjadi karena adanya penekanan pada tumit ( Menz et al., 

2008). 

       Seseorang yang mengalami calcaneus spursakan mengalami nyeri tumit 

yang biasanya terjadi pada saat pagi hari setelah bangun tidur serta saat 

melakukan aktifitas yang menggunakan tumpuan kaki yang lama. 

Penanganan calcaneus spur pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara 

operatif dan non operatif, apabila dilakukan dengan cara non operatif dapat 

dilakukan tindakan berupa manual terapi serta modalitas terapi yang 

bertujuan untuk mengurangi nyeri ( Ratini, 2013).  

       Upaya pelayanan fisioterapi dengan bentuk memberikan pelayanan 

kesehatan dengan tujuan untuk mengembangkan, memelihara, serta 

memulihkan kemampuan gerak dan fungsi.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). 
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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? 

C. Tujuan Penulisan 

       Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah tentang penatalaksanaan 

fisioterapi pada kasus calcaneus spurs  adalah: 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

Untuk mengetahui penanganan fisioterapi pada kasus calcaneus spur 

bilateral dengan menggunakan modalitas ultrasound dan terapi latihan. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

a. Untuk mengetahui manfaat ultrasound  dalam mengurangi nyeri pada 

kasus calcaneus spurs billateral? 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan untuk meningkatkan lingkup 

gerak sendi (LGS) ankle pada kasus calcaneus spurs bilateral. 

D. Manfaat Penulisan 

       Penulisan karya tulis ilmiah tentang penatalaksanaan fisioterapi pada 

kasus calcaneus spurs bilateral dengan modalitas ultra sound dan terapi 

latihan ini mempunyai manfaat yaitu: 
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1. Bagi fisioterapi 

       Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang calcaneus spurs 

serta manfaat ultrasound dan terapi latihan dalam bidang penatalaksanaan 

fisioterapi terhadap kasus calcaneus spurs serta memberikan sumbangan 

informasi kepada fisioterapi tentang kasus tersebut. 

2. Bagi penulis 

       Menambah pengetahuan dan perkembangan wawasan bagi penulis 

tentang kasus calcaneus spurs serta memberikan pengalaman pada saat 

penulisan karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan serta 

mengembangkan teori yang telah ada dan telah diketahui sebelumnya. 

3. Bagi masyarakat 

       Memberikan wawasan baru serta mengembangkan ilmu pngetahuan 

tentang peran fisioterapi pada kasus calcaneus spurs berdasarkan gejala, 

tanda-tanda, dan kondisi saat mengalami calcaneus spurs serta 

memberitahu manfaat modalitas ultrasound dan terapi latihan pada kasus 

calcaneus spurs. 

 


