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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kesehatan merupakan salah satu hal yang amat sangat penting dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari dimana kesehatan adalah keadaan sehat, baik 

secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UUKRI, 2009). Sedangkan 

yang dimaksud dengan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. 

Upaya tersebut harus senantiasa dilakukan, karena Allah telah memberikan obat 

dari setiap penyakit, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari 

Jabir bin ‘Abdullah radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah SAW, bahwasannya 

beliau bersabda sebagai berikut “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu 

tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah ‘Azza 

wa Jalla”. (HR. Muslim) 

  Kaki adalah bagian tubuh yang menerima berat badan dan terdiri dari otot, 

tulang, vaskuler, ligament, saraf dan salah satunya adanya fascia plantaris. Fascia 

plantaris tersebut terbentuk dari jaringan fibrous yang terbentang dari tulang tumit 

sampai pada tulang jari-jari kaki, dan berfungsi sebagai penyanggah bagian 

lengkungan kaki atau sebagai peredam pada kaki. Adanya trauma ataupun 

penyakit dapat mempengaruhi kesehatan seseorang dan menurunkan kemampuan 

fungsional seseorang, salah satunya adalah fasciitis plantaris. Di Negara maju 
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penderita fasciitis plantaris banyak terjadi pada usia setelah 30 tahun, 77% 

penderita berusia antara 40 sampai 69 tahun, jumlah laki-laki dibanding wanita 

1:2 (Charles, 2005). 

  Fasciitis plantaris adalah suatu peradangan pada fascia plantaris yang 

disebabkan oleh penguluran yang berlebihan yang dapat mengakibatkan 

kerobekan kemudian timbul suatu iritasi pada fascia plantaris, khususnya 

mengenai bagian antero-medial tuberositas calcaneus terkadang dapat juga terjadi 

pada bagian posterior calcaneus (Mcpoil, 2008). Fasciitis plantaris diawali 

karena adanya penguluran yang berlebih pada sisi perlengketan fascia akan 

menimbulkan cidera, inflamasi, dan nyeri serta kerobekan pada fascia plantaris 

(Bauer, 2012).  

  Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, 

dan mekanis) pelatihan fungsi, dan komunikasi (Kepmenkes, 2015). 

Penatalaksanaan fisioterapi yang dapat digunakan pada kasus fasciitis plantaris 

bilateralll berupa penggunaan modalitas fisioterapi ultrasound (US) dengan 

metode kontak langsung berupa gel dan stretching posisi dorsal fleksi ankle yang 

bertujuan untuk vaskularisasi dengan efek termalnya akan mengurangi nyeri pada 

daerah plantar kaki. 

  Pada saat penggunaan US, frekuensi rendah biasanya digunakan dan 

disarankan pada cidera jaringan yang dalam dengan daya serap kedalaman 
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jaringan 3-5 cm, sedangkan dengan frekunsi 3 Mhz biasanya di gunakan pada lesi 

superfisial dengan kedalaman jaringan 1-2 cm. Pada saat gelombang US masuk 

kedalam tubuh, maka akan terjadi efek termal dan mekanik dalam tubuh. 

Pengaruh termal dari US yaitu memperlambat dan mengurangi nyeri, peningkatan 

jaringan relaksasi, aliran darah lokal, dan kerusakan jaringan parut dan membantu 

mengurangi peradangan pembengkakan dan kronis lokal. Pengaruh Efek mekanis 

dari US adalah adanya pengaruh dari kavitasi dan streaming akustik pada US 

memberikan dampak fisiologis pada jaringan berupa degranulasi sel mast, 

peningkatan kadar kalsium intraseluler, stimulasi aktivitas fibroblast 

mengakibatkan peningkatan sintesis protein, peningkatan permeabilitas pembuluh 

darah dan peningkatan kekuatan tarikan kolagen (Barliand, 2011). 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pada karya tulis ilmiah ini 

penulis akan menjelaskan tentang “Penatalaksanaan Fisioterapi pada Kasus 

Fasciitis plantaris bilaterall di RST.Dr. Soedjono Magelang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, dapat diperoleh rumusan 

masalah yaitu apakah terapi dengan modalitas ultrasound dan exercise 

berpengaruh terhadap penurunan rasa nyeri dalam kasus fasciitis plantaris 

bilaterall di RST Magelang ?  
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C. Tujuan Penulisan 

  Tujuan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini yaitu untuk 

mengetahui manfaat terapi dengan modalitas ultrasound dan exercise dapat 

mengurangi rasa nyeri dalam kasus fasciitis plantaris bilaterall di RST. 

Magelang. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi penulis  

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi penulis sendiri yaitu dapat 

menambah pemahaman dan memperdalam tentang penatalaksanaan 

fisioterapi pada fasciitis plantaris. 

2. Bagi Institusi 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi institusi yaitu sebagai 

referensi untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

fasciitis plantaris. 

3. Bagi Pembaca 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi pembaca dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang fasciitis plantaris dan permasalahan 

yang terjadi serta mengetahui program fisioterapi dalam kasus ini dengan 

menggunakan modalitas US dan exercise. 

 


