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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional adalah meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan 

terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh 

penduduk hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat (DepKes RI,2004)  

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut dituntut kerjasama dari semua 

pihak, serta kesadaran dari masyarakat sendiri untuk hidup sehat. Upaya 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga harus terus ditingkatkan yang 

meliputi aspek peningkatan (promotif), aspek pencegahan (preventif), 

aspek penyembuhan (kuratif) serta pemulihan dan pemeliharaan 

(rehabilitative) 

Tuntutan zaman yang semakin maju, menuntut usaha manusia 

untuk lebih aktif dan bermobilisasi dengan cepat. Hal tersebut tidak lepas 

dari fisik yang sehat serta kuat yang harus ditopang dengan ekstermitas 

yang normal. Salah satu ekstremitas yang berperan penting disini salah 

satunya adalah kaki.  

Kaki merupakan bagian tubuh mulai pergelangan kaki sampai jari-

jari kaki. Tumit telapak kaki dan jari-jari kaki dilengkapi dengan jaringan 

lunak yang merupakan bantalan untuk menahan beban tubuh yang 
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menekan pada daerah tersebut. Oleh karena fungsi kaki untuk menahan 

beban, maka tumit, telapak kaki, serta jari-jari kaki sering mengalami 

gangguan. Salah satu penyebab nyeri di tumit dan pergelangan kaki adalah 

pemakaian sepatu bertumit tinggi. 

Pada daerah tumit didapati tulang yang biasanya disebut os 

calcaneus. Calcaneus atau biasanya disebut tulang tumit adalah bagian 

terbesar dari tulang tarsal yang letaknya di bawah dan dibelakang kaki. 

Salah satu kelainan pada tulang ini dikenal sebagai calcaneus spur 

(Vanderlinden,2008) 

Calcaneus spur merupakan kondisi yang sangat umum dan ada 

sangat sedikit podiatrists yang tidak akan melihatnya setiap hari di klinik 

mereka. Ada banyak penyebab yang berbeda dari nyeri tumit (Ian,2010). 

Kondisi calcaneus spur ini sering terjadi pada orang dewasa atau atlit. 

Kejadian ini mencapai 11,5 per 100 orang dan 24 kali lebih sering pada 

laki-laki daripada perempuan. Pada laki-laki tercatat 16,5 orang per 

100.000 orang per tahunnya dengan puncak kejadian pada usia 20-29 

tahun. Sedangkan pada perempuan tercatat 6,26 orang per 100.000 orang 

per tahunnya (Vanderlinden,2008) 

Secara umum bahwa pembentukan calcaneus spur adalah temuan 

abnormal dan sangat erat hubungannya dengan gejala nyeri tumit. Traksi 

yang berlebihan dari plantar fascia pada tumit mengakibatkan peradangan 

kronis, yang pada gilirannya akan menghasilkan osifikai reaktif dan tulang 

ekstra yang selanjutnya membentuk spur (Ian,2010) 
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Penangan calcaneus spur terdiri dari operatif dan non operatif. 

Pada non operatif dilakukan dengan manipulasi biomechanical untuk 

kesalahan melangkah, local injeksi steroid dan peranan fisioterapi adalah 

mengurangi nyeri dengan menggunakan manual dan modalitas terapi 

(Crirtensen,1997) 

Fisioterapi dalam penatalaksanaannya dapat menggunakan 

modalitas yang dapat dipertimbangkan sebagaimana fungsi masing-masing 

dari modalitas tersebut, seperti Infra Red, Ultrasound, Laser, Short Wave 

Diathermy (SWD). 

Sedangkan pengertian nyeri secara umum adalah suatu mekanisme 

perlindungan yang menyadarkan seseorang untuk tanggap rangsang yang 

memadai guna mencegah kerusakan lebih lanjut dari jaringan yang 

bersangkutan (Partjoto,2006). Adapun menurut (Lucas,2004). Nyeri 

didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik actual maupun potensial 

atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Apakah Ultra sound dan terapi latihan dapat mengurangi 

nyeri pada kasus calcaneus spurs? 

2) Apakah Ultra sound dan terapi latihan dapat mengurangi 

spasme M.Gastrocnemius? 
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3) Apakah Ultra sound dan terapi latihan dapat meningkatkan 

kemampuan fungsional pada kasus calcaneus spurs? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 

Tujuan dari penulisan dan proposal Karya Tulis Ilmiah dengan 

judul Calcaneus Spurs mempunyai tujuan umum dan khusus : 

 

1) Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pendekatan atau penanganan Fisioterapi 

dengan Ultra Sound dapat mengatasi permasalahan Fisioterapi 

pada penderita calcaneus spurs 

 

2) Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui Ultra sound dan terapi latihan dalam   

mengurangi nyeri pada calcaneus spurs 

b. Untuk mengetahuiUltra sound dan terapi latihan dapat 

mengurangi spasme M.Gastrocnemius 

c. Untuk mengetahui Ultra sound dan terapi latihan dalam 

meningkatkan kemampuan fungsional pada calcaneus 

spurs?  
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D. Manfaat 

 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul calcaneus spurs 

mempunyai manfaat yaitu : 

1) Bagi Fisioterapi 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang cara 

mengaplikasian modalitas Ultra sound serta memberi masukan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan fisioterapi pada kasus 

calcaneus spurs 

 

2) Bagi Institusi 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan 

khususnya fisioterapi tentang pelaksanaan fisioterapi pada kasus 

calcaneus spurs 

 

3) Bagi Penulis 

Memberi pengetahuan dan memperbanyak pengalaman bagi 

penulis dalam memberikan dan menyusun penatalaksanaan fisioterapi 

pada kasus calcaneus spurs, serta sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan tugas akhir pendidikan Diploma III fisioterapi UMS. 

 

4) Bagi Masyarakat 

Sebagai pengetahuan untuk mengetahui tanda dan gejala yang 

muncul pada suatu penyakit dan bagaimana cara untuk mencegahnya 

pada kondisi calcaneus spurs 


