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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 tercantum tujuan 

pembangunan bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan untuk 

mencapai tujuan tersebut maka dilaksanakan pembangunan di segala bidang 

secara terarah, terpadu dan menyeluruh sehingga peningkatan kualitas kehidupan 

rakyat Indonesia dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka salah satu 

faktor penting yang harus diperhatikan yaitu pembangunan dalam bidang 

kesehatan. 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan bagian dari 

pembangunan nasional yang antara lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan 

bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Salah satu bangsa 

yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang 

tinggi pula, serta mempunyai sikap kejiwaan yang menopang dan mendorong 

kreativitas (Depkes RI, 2010). UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan 

menyatakan bahwa: kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, jiwa dan sosial 

yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam 

pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh 

terdiri dari unsur-unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa 

merupakan bagian integral kesehatan (Ibid dkk, 2009). Banyak kejadian yang 

dapat menimbulkan seseorang tidak sehat menurut pandangan fisioterapi, yaitu 
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disaat sudah mulai ada gangguan yang dirasakan terhadap gerak dan fungsi tubuh 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

Calcaneus spur adalah salah satu kondisi yang terdiri dari berbagai macam 

tipe yang bisa melibatkan berbagai persendian yang menyerang pada berbagai 

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

karakteristik yaitu adanya tulang yang menonjol. Tetapi ada beberapa orang 

dengan diagnosis arthritis hanya mengeluhkan adanya rasa nyeri, tanpa disertai 

adanya pembengkakan (Howard et al., 2006). 

Calcaneus spur terjadi pada lebih dari 50% orang berusia diatas 50 tahun, 

dengan atau tanpa keluhan nyeri. Mayoritas penderita calcaneus spur yang 

disertai keluhan nyeri adalah wanita, terutama yang berusia 40-60 tahun. Keluhan 

utama akibat calcaneus spur adalah nyeri yang hebat pada waktu permulaan 

berdiri dan berjalan terutama pada pagi hari setelah bangun tidur atau 

istirahat/duduk lama, yang kemudian akan berkurang setelah berjalan beberapa 

langkah. Untuk penanganan nyeri pada calcaneus spur pun banyak dilakukan 

seperti minum obat pengurang rasa nyeri, suntikan cortico steroid, penggunaan 

sepatu sandal yang permukaannya empuk, heel pads, dan tenaga kerja. Tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 

memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan 

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan (UUKRI, 2009). 

Fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan, 
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gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dalam menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapis dan 

mekanisme), pelatihan fungsi dan komunikasi (SK Menkes 1363/XII/2001).  

Penatalaksanaan fisioterapi yang dapat digunakan pada kasus calcaneus 

spur berupa Terapi rehabilitatif diberikan khususnya exercises dengan catatan 

tidak terlalu membebani dan bertujuan untuk mempertahankan kekuatan otot, 

mencegah kontraktur otot serta mempertahankan lingkup gerap sendi (Hadinoto, 

2005). Terapi latihan untuk penanganan calcaneus spur berupa latihan Towel 

stretching/aktif stretching dan active ressisted exercise. Selain terapi latihan 

modalitas lain adalah ultrasound, yang bertujuan untuk mengurangi nyeri. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pada kasus calcaneus spur kemungkinan akan terjadi gangguan 

muskuloskeletal dalam aktifitas penumpuan tumit. Untuk mengurangi derajat 

gangguan muskuloskeletal maka penulis dapat merumuskan masalah yang ada 

yaitu : 

Apakah Ultrasound dan Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri tekan dan 

gerak pada tumit kanan, spasme M. Gastrocnemius, dan meningkatkan kekuatan 

otot-otot dorsal fleksor dan platar fleksor? 
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C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran umum tentang calcaneus spur dan penatalaksanaan 

fisioterapi pada calcaneus spur. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi calcaneus spur 

yaitu: 

Untuk mengetahui apakah Ultrasound dan Terapi Latihan dapat mengurangi 

nyeri tekan dan gerak pada tumit kanan, spasme M. Gastrocnemius, dan 

meningkatkan kekuatan otot-otot dorsal fleksor dan plantar fleksor. 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Institusi Pendidikan Fisioterapi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi tambahan 

dalam penanganan kasus nyeri di tumit pada calcaneus spur. 

2. Bagi institusi pelayanan fisioterapi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan informasi 

kepada fisioterapi untuk dapat mengaplikasi metode intervensi ini pada kasus 

calcaneus spur tanpa efektifitas waktu untuk mencapai kualitas pelayanan 

semata, tetapi disesuaikan dengan dasar ilmiah dan sesuai dengan patologi. 

3. Bagi diri sendiri 

Memberi pengetahuan bagi penulis dalam memberikan dan menyusun 

penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi calcaneus spur. 



5 

 

4. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan wawasan atau ilmu tentang gejala dan bagaimana cara 

mengurangi resiko pada penderita calcaneus spur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


