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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang – Undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan 

bahwa: kesehatan adalah keadaan kesejahteraan 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). 

Kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

kita, hal itu ditunjukkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Orang dikatakan 

tidak sehat itu apabila adanya suatu gangguan yang dirasakan terhadap gerak 

dan fungsi tubuh. Salah satunya yang terjadi gangguan adalah pada kaki, 

dimana pada kaki dan pergelangan kaki merupakan penyangga kuat badan 

yang dinamis untuk melakukan gerak fugsional. Tetapi kita mengalami 

masalah hal tersebut dapat mengganggu kualitas kita dalam berjalan dan 

aktivitas dalam keseharian. Salah satu gangguannya dalah fasciitis plantaris. 

Fasciitis plantaris adalah suatu kondisi terjadinya peradangan yang 

terjadi akibat overstretch pada Fascia plantaris (Lawson, 2007). Fascia 

plantaris (aponeurosis) adalah serabut fibrosus dari jaringan ikat yang berasal 

dari tuberositas medial kalkaneus berjalan longitudinal ke 

metatarsophalangeal joint membentuk arkus longitudinal medial pada kaki. 

Fasciitis plantaris biasanya timbul secara bertahap, tetapi dapat juga terjadi 
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dengan tiba-tiba dan langsung nyeri hebat. Fasciitis plantaris biasanya 

unilateral tetapi diatas 30% kasus dijumpai bilateral fasciitis plantaris 

(Lawson, 2007). 

Pain fasciitis plantaris dapat disebabkan oleh penurunan kekuatan otot 

pada betis, kelebihan berat badan, lamanya posisi berdiri, sakit tiba-tiba. 

Pemakaian sepatu berhak tinggi diatas 5 cm, membuat kaki terus menerus 

“jinjit” artinya, otot betis dan achilles yang berada di tumit belakang dalam 

keadaan tegang karena kontraksi otot dan tekanan yang ditimbulkan. Pada 

saat kaki menumpu, tekanan menyebar pada Fascia plantaris dan 

mempengaruhi arkus longitudinal lateral. Stress yang berlebihan dari Fascia 

plantaris, akan menyebabkan perubahan pada serabut collagen, sehingga 

akan menurunkan jarak diantara serabut-serabut collagen dan menyebabkan 

perubahan gerak yang bebas diantara serabut collagen membuat jaringan 

cenderung menjadi kurang elastis dan lebih rapuh, sehingga akan terbentuk 

serabut collagen dalam pola acak, disamping itu produksi fibroblas yang 

berlebihan pada fase produksi akan membuat jaringan fibrosus yang tidak 

beraturan sehingga terjadi abnormal crosslink yang akan menyebabkan 

perlengketan pada jaringan. Terjadinya abnormal crosslink disertai dengan 

inflamasi pada soft tissue yang merangsang mediator kimia seperti 

prostaglandin, histamin dan bradikinin diantaranya dapat menurunkan 

ambang rangsang nyeri. Karena letak fascia sepanjang kaki dan melekat pada 

kalkaneus dan basis metatarsal. 
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Oleh karena itu saat berjalan dengan high heels lebih dari 5cm, beban 

berat pada kaki tidak tersebar merata, maka kondisi ini akan membebani 

Fascia plantaris. Cidera pada jaringan ini merupakan cidera yang paling 

umum dari ekstremitas bawah dan mewakili 8-10 % dari semua yang datang 

ke klinik (Ambrosius 2008).  

Dalam dalil shahih, Aisyah RA meriwayatkan, Nabi SAW bersabda: 

“Sesungguhnya Allah Ta’ala menyukai apabila salah seorang di antara kalian 

bekerja secara ahli dan terampil.” HR. Ahmad, Hakim dan Baihaqi dari 

‘Aisyah dihasankan oleh Syeikh Albani dalam Q.S as-Shahihah, Juz 4:106. 

Ayat tersebut jelas menyatakan bahwa dalam bekerja harus ahli dan 

terampil, oleh sebab itu diharapkan kita dapat bekerja dengan baik dan benar 

serta memahami apa saja faktor-faktor yang dapat memicu munculnya 

gangguan atau penyakit kerja seperti penggunaan sepatu yang baik dan benar, 

durasi atau lamanya bekerja serta faktor lain yang berdampak munculnya 

nyeri pada telapak kaki (fasciitis plantaris). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 1363/XII/2013, fisioterapi 

adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau 

kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan 

fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penaganan 

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

mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi. Secara umum tujuan terapi latihan 

adalah meliputi pencegahan disfungsi dengan pengembangan, peningkatan, 

perbaikan atau pemeliharaan kekuatan daya otot. Kemampuan 



4 

 

kardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas jaringan lunak, stabilitas, rileksasi, 

koordinasi, keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kisner, 2007). 

Pada kasus Fasciitis plantaris kemungkinan akan terjadi gangguan 

muskuloskeletal dalam aktifitas penumpuan tumit. Untuk mengurangi 

dampak nyeri akibat penggunaan high heels yang terlalu lama maka pada 

kasus ini penulis memilih terapi latihan berupa myofascial release dan 

stretching.  

Myofascial Release adalah suatu ilmu untuk mengobati penyakit 

tertentu dengan manipulasi yang sistematis (Mark, 2007). Pada umumnya 

yang berarti kelompok prosedur yang biasanya dikerjakan dengan tangan. 

Myofascial Release (MFR) mengacu pada teknik pijat, petunjuk untuk 

peregangan fascia dan melepaskan ikatan antara fascia dan integumen, otot, 

tulang, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit, meningkatkan 

jangkauan gerak dan menyeimbangkan tubuh (Mark, 2007).  

Stretching adalah suatu istilah yang biasa digunakan untuk 

menggambarkan suatu maneuver terapeutik yang digunakan untuk 

memperpanjang struktur jaring lunak yang memendek secara patologis, 

dimana gerakannya menjahukan origo dan insersio, juga untuk meningkatkan 

ROM (Kisner & Collby, 2010). Tujuan dari Terapi latihan Stretching akan 

membantu meluruskan kembali abnormal crosslink pada arah ketegangan 

sehingga akan membantu perbaikan pada jaringan parut (Walker,1971 dikutip 

oleh Theresia Rica,2010). 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan pengaruh pemberian Myofascial Release dan 

Stretching terhadap penurunan nyeri Fasciitis plantaris pada Sales Promotion 

Girls pengguna High heels di PT. Matahari Solo Square Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengaruh pemberian Myofascial 

Release dan Stretching terhadap penurunan nyeri Fasciitis plantaris pada 

Sales Promotion Girls pengguna High heels di PT. Matahari Solo Square 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Menambah pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus Fasciitis 

plantaris  dalam penatalaksanaan fisioterapi. 

2. Secara Praktisi 

- Dapat mendasari penelitian-penelitian selajutnya dalam 

menangani kasus fasciitis plantaris khususnya. 

- Bagi fisioterapi sebagai dasar dalam penanganan Fasciitits 

Plantaris. 

 


