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ABSTRAK 

PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS CALCANEUS 

SPURS BILATERAL DI RSUD SALATIGA  

(Iffa Khafina, J100141008, 2015) 

 

Latar belakang : Calcaneus Spurs adalah proyeksi tulang atau perkembangan 

yang terbentuk pada permukaan bawah kaki atau tulang belakang calcaneus. 

Problematika fisioterapi yang dapat ditemukan pada kasus tersebut diantaranya 

nyeri tekandan nyeri gerak pada kesua tumit, penurunan Lingkup Gerak Sendi 

pada kedua tumit, penurunan kekuatan otot, serta functional limitation yaitu 

keterbatasan fungsi dalam ADL. 

Metode : dalam penanganan kasus tersebut menggunakan Ultra Sound (US) dan 

terapi latihan, yang dievaluasi dengan metode pengukuran nyeri VDS, 

pengukuran kekuatan otot (MMT), pengukuran LGS (goneometer) dan 

kemampuan ADL (LEFS). 

Tujuan : metode diatas untuk mengetahui manfaat pemberian terapi dengan 

modalitas US dan terapi latihan dalam mengurangi nyeri, peningkatan lingkup 

gerak sendi, peningkatan kekuatan otot dan peningkatan kemampuan ADL. 

Hasil : setelah dilakukan 6 kali terapi didapatkan hasil penurnan nyeri, 

peningkatan LGS ankle, peningkatan MMT ankle, serta peningkatan kemampuan 

aktifitas fungsional. 

Kesimpulan : US dapat menurunkan nyeri, Terapi Latihan dapat meningkatkan 

LGS, meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan fungsional. 

 

Kata kunci: Calcaneus spurs bilateral, ultra sounddan terapilatihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

PHYSIOTHERAPY MANAGEMENTIN CASE OF CALCANEUS SPURS 

BILATERALAT RSUD SALATIGA 

(Iffa Khafina, J100141008, 2015) 

 

Background : calcaneus spurs projection growth bone or formed on the bottom 

surface of the legs or spine calcaneus. The problems of physiotherapy in the form 

of pain in both heels, decreased muscle strength, then limited of activity day 

living (ADL). 

Methods : the methods in the management of in the case, using Ultra Sound (US), 

exercise, then evaluated using methods of measuring of muscle strength (MMT), 

ability of ADL (LEFS). 

Objectives :above methods to understand the benefites of US an exercise therapy 

in reducing pain, increasing range or motions, increasing muscle sterngth and 

increasing of ability ADL. 

Results :after had given physioterapy 6 times the results obstained : decreased of 

pain, increased range of motions ankle, increased muscl strength of ankle and then 

increased ability of functional activity. 

Conclusion :ultra sound can reduce pain, exercise therapy can increases range of 

motions, muscle strength and ability of functional activity. 

 

Keywords: Calcaneus spurs bilateral, ultrasound and exercise therapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Tuntunan zaman yang semakin meningkat menyebabkan 

kebutuhanmanusiauntuk bermobilisasi semakin cepat. Kemampuan 

bermobilisasi ditopang dengan fisik yang sehat dan kuat. Salah satu 

ekstermitas yang berperan penting dalam bermobilisasi adalah kaki. Untuk 

melindungi bagian tubuh yang penting ini, manusia menggunakan 

berbagai macam sepatu. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan oleh 

sepatu adakalanya dapat membawa efek yang merugikan bagi tumit, kaki 

dan pergelangan kaki. 

Pada kasus Calcaneus Spurs kemungkinan akan terjadi gangguan 

muskuloskeletal dalam aktifitas penumpuan tumit. Untuk mengurangi 

derajat gangguan muskuloskeletal yang berdampak munculnya rasa nyeri 

maka penanganan fisioterapi dengan menggunakan modalitas Ultra 

Sounddan Terapi Latihan. 

2. Tujuan 

Mengetahui manfaat ultra sound, mengetahui manfaat active 

exercise dan stretching, mengetahui manfaat hold rilex, mengetahui 

manfaat active exercise, hold rilex dan stretching.  

 

 

 

 



B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Definis 

Calcaneus spurs adalah proyeksi tulang atau perkembangan yang 

terbentuk pada permukaan bawah kaki atau tulang belakang calcaneus. 

Calcaneus umumnya dikenal sebagai tulang tumit, taji tumit dapat terjadi 

di bagian belakang atau bawah tumit. Pengembangan taji tulang di daerah 

plantar dapat menyebabkan rasa sakit saat berjalan, yang kadang-kadang 

sulit dibedakan dengan rasa sakit yang terkait dengan plantar facitis (Bora, 

2010). 

2. Etiologi 

Etiologi pada kasus ini tidak diketahui, tetapi berbagai pendapat 

menyebutkan bahwa kasus ini terjadi karena faktor resiko antara lain jenis 

kelamin, berat badan, gaya hidup, keturunan dan infeksi (Howard et al., 

2006). 

3. Patologi Calcaneus Spurs 

Awalnya terjadi trauma pada tulang tumit kaki menyebabkan 

sobekan pada tendon, dari sobekan mengakibatkan inflamasi, tubuh akan 

berusaha memperbaiki jaringan dengan mengirimkan kalsium terus-

menerus ke daerah inflamasi. Lapisan akan menebal, membentuk taji yang 

terselip pada plantar fascia pada dasar tulang tumit. Tonjolan tersebut 

menusuk masuk ke jaringan sekeitar seperti sebuah iritasi dan dapat 

menyebabkan radang pada tumit.  

 



C. PROSES FISIOTERAPI 

Pasien bernama Ny. Hermawati Musbersih, Umur: 43 tahun, Jenis 

Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: 

Klaseman, Mangunsari RT 05 RW 09, Salatiga, No. RM : 05.06.40373. 

Dengan diagnosa Calcaneus Spurs Bilateral, mengeluh nyeri pada tumit 

kanan dan kiri. Dilakukan pemeriksaan nyeri dengan VDS, LGS dengan 

goneometer, kekuatan otot dengan MMT dan kemampuan fungsional 

dengan LEFS. Impairment nyeri tekan dan gerak pada plantar fascia, 

penurunan LGS ankle, penurunan kekuatan otot. Dalam kasus ini 

modalitas yang digunakan yaitu Ultra Sound dan Terapi Latihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Evaluasi Nyeri dengan VDS 

  Nilai 

Ankle Nyeri T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Dekstra Diam 1 1 1 1 1 1 

 Tekan 3 3 3 3 2 2 

 Gerak 5 5 5 5 4 4 

Sinistra Diam 1 1 1 1 1 1 

 Tekan 3 3 3 3 2 2 

 Gerak 5 5 5 5 4 4 

 

b. Evaluasi MMT 

Sendi Gerakan T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ankle Dorsi fleksor dekstra 4- 4- 4 4 4+ 4+ 

 Dorsi fleksor sinistra 4- 4- 4 4 4+ 4+ 

 Plantar fleksor 

dekstra 

4- 4- 4 4 4+ 4+ 

 Plantar fleksor 

sinistra 

4- 4- 4 4 4+ 4+ 

 Eversi dekstra 5 5 5 5 5 5 

 Eversi sinistra 5 5 5 5 5 5 



 Inversi dekstra 5 5 5 5 5 5 

 Inversi sinistra 5 5 5 5 5 5 

 

c. Evaluasi LGS dengan Goneometer 

 Dekstra Sinistra 

T1 S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

T2 S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

T3 S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

T4 S = 30° - 0° -  15° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 30° - 0° -  15° 

R = 25° - 0° - 35° 

T5 S = 35° - 0° -  15° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 35° - 0° -  15° 

R = 25° - 0° - 35° 

T6 S = 40° - 0° -  20° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 40° - 0° -  20° 

R = 25° - 0° - 35° 

 

d. Evaluasi kemampuan fungsional (LEFS) 

No Aktifitas T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1. Setiap bekerja, pekerjaan rumah atau 

aktifitas sekolah 

2 2 2 2 3 3 



2. Hobi, kegiatan, rekreasi atau olah raga 

yang biasa dilakukan 

4 4 4 4 4 4 

3. Masuk atau keluar kamar mandi 4 4 4 4 4 4 

4. Berjalan antar kamar 4 4 4 4 4 4 

5. Memakai sepatu atau kaos kaki 4 4 4 4 4 4 

6. Jongkok 3 3 3 3 4 4 

7. Mengangkat benda, seperti tas belanjaan 

dari lantai 

4 4 4 4 4 4 

8. Melakukan aktifitas ringan di sekitar 

rumah 

4 4 4 4 4 4 

9. Melakukan aktifitas berat di sekitar 

rumah 

3 3 3 3 4 4 

10. Masuk atau keluar dari mobil 4 4 4 4 4 4 

11. Berjalan 2 blok 4 4 4 4 4 4 

12. Berjalan satu mil 3 3 3 3 4 4 

13. Naik turun 10 tangga 2 2 2 2 3 3 

14. Berdiri selama 1 jam 2 2 2 2 3 3 

15. Duduk selama 1 jam 2 2 2 2 3 3 

16. Berjalan di tanah 4 4 4 4 4 4 

17. Berjalan pada tanah yang tidak rata 3 3 3 3 4 4 

18. Melompat 3 3 3 3 4 4 

19. Membuat bentuk putaran saat berlari 4 4 4 4 4 4 



cepat 

20. Berguling di tempat tidur 4 4 4 4 4 4 

 Jumlah 63 63 63 63 76 76 

 Hasil akhir = Jumlah Nilai/80x100 78,

75

% 

78,

75

% 

78,

75

% 

78,

75

% 

95

% 

95

% 

 

2. Pembahasan 

a. Nyeri 

Nyeri diartikan sebagai proses abnormal pertahanan tubuh yang 

diperlukan untuk memberikan tanda bahwa telah terjadi kerusakan 

jaringan.Mekanisme penurunan nyeri pada ultrasound dapat terjadi karena 

adanya efek micromassage yang timbul karena adanya variasi tekanan, 

dengan adanya efek micromassage ini akan menimbulkan efek panas atau 

efek termal, efek termal dapat menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh 

darah sehingga melancarkan peredarah darah, terjadi perbaikan proses 

metabolisme tubuh yang akan meningkatkan pemberian oksigen dan 

nutrisi ke jaringan, kemudian terjadi pembuangan sisa-sisa hasil 

metabolisme (zat P), akan menimbulkan efek sedatif pada ujung syaraf 

sehingga nyeri akan berkurang (Choudry, 2006). 

b. Kekuatan Otot 

Kekuatan otot dapat dipengaruhi faktor nyeri dan peningkatan 

LGS. Peningkatan kekuatan otot akan terjadi dengan sendirinya ketika 



semua proses tadi sudah teratasi. Latihan gerak aktif berguna untuk 

melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara 

menggerakkan otot-ototnya secara aktif. Pemberian stertching juga 

bermanfaat untuk (1) meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan 

fleksibilitas otot, meningkatkan daya tahan otot, (2) mengurangi nyeri, (3) 

meningkatkan fleksibilitas dengan menggunakan peregangan statis atau 

PNF, (4) pencegahan beberapa masalah pada punggung bawah. 

c. Peningkatan LGS 

Pemberian hold relax merupakan suatu teknik menggunakan 

kontraksi isometric yang optimal dari kelompok otot antagonis yang 

memendek, kemudian dilanjutkan dengan relaksasi otot tersebut. Gerakan 

ini mempunyai tujuan menambah luas gerak sendi, mengurangi nyeri dan 

relaksasi otot. Gerakan secara aktif maupun pasif hingga batas 

keterbatasan gerak pasien dimana nyeri mulai timbul. 

d. Aktifitas Fungsioanal 

Active exercise merupakan gerakan yang dilakukan tanpa bantuan 

dengan kekuatan otot dan anggota gerak sendiri dengan melawan gravitasi. 

Tujuan active exercise (1) memelihara dan meningkatkan kekuatan otot, 

(2) mengembalikan koordinasi keterampilan motorik untuk aktifitas 

fungsional (Kisner, 2007). Pemberian terapi latihan dalah untuk mengulur 

jaringan lunak di sekitar sendi yang mengalami pemendekan serta 

meningkatkan LGS dan mengurangi nyeri sehingga kemampuan aktifitas 

fungsional pasien meningkat.  



E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Calcaneus spurs merupakan proyeksi tulang kecil dari bagian belakang 

atau bawah tumit tulang. Calcanues juga dikenal sebagai bagaian belakang 

atau bawah dari tumit tulang, yang kemudian berkembang ketika tendon 

achiles mengalami inflamasi dan kelebihan beban. Calcanues spurs 

menyebabkan rasa sakit, dalam beberapa kasus mereka tidak menunjukkan 

tanda-tanda atau gejala sama sekali. 

Dapat disimpulkan bahwa pasien dengan diagnosa calcaneus spurs 

bilateral setelah dilakukan 6 kali terapi dengan menggunakan modalitas 

fisioterapi Ultra Sound dengan metode kontak langsung selama 5 menit 

dan exercise dengan metode active exercise, force passive exercise dan 

hold relax yang dilakukan 1 kali sehari, serta pemberian edukasi kepada 

pasien maka didapatkan hasil terjadi penurunan nyeri, peningkatan LGS 

dan seiring dengan peningkatan tersebut maka kemampuan aktifitas 

fungsional pasien juga akan meningkat,  yaitu pasien mampu bekerja dan 

melakukan pekerjaan rumah, mampu berjongkok, mampu melakukan 

aktifitas berat di sekitar rumah, mampu berjalan satu mil, mampu naik 

turun 10 tangga, mampu berdiri selama 1 jam, mampu berjalan pada tanah 

yang tidak rata dan mampu untuk melompat. 

 

 

 



2. Saran  

a. Bagi Fisioterapi 

Diharapkan fisioterapis untuk selalu berusaha menambah pengetahuan 

dan wawasan di bidangnya, sehingga dapat mengidentifikasi 

problematika fisioterapi dan melakukan intervensi fisioterapi yang 

tepat dan sesuai dengan kondisi pasien untuk mencapai hasil terapi 

yang optimal. 

b. Bagi Pasien 

Diharapkan ketekunan dan ketelatenan pasien dalam melakukan 

terapi dan edukasi yang diberikan oleh fisioterapi, serta tidak 

melakukan aktifitas pembebanan pada kaki secara berlebihan agar 

menghasilkan terapi yang optimal. Sehingga permasalahan pasien 

dapat terpecahkan dan mempercepat proses penyembuhan. 
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