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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kaki merupakan anggota gerak yang berkontribusi penting dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari, secara biomekanika kaki merupakan bagian 

yang fungsinya menerima beban dari seluruh anggota tubuh. Kemajuan zaman 

yang semakin berkembang tidak semata-mata membuat kesejahteraan di 

seluruh aspek lapisan masyarakat, kebutuhan primer dan sekunder mendorong 

masyarakat untuk bermobilisasi secara cepat dan membutuhkan lapangan 

pekerjaan yang bisa menjamin kelangsungan hidup. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di butuhkan fisik yang sehat, kuat dan tempat bekerja 

yang ergonomis. 

Salah satu anggota gerak tubuh yang berperan penting dalam bermobilisasi 

adalah kaki. Kaki merupakan anggota gerak yang penting saat beraktivitas 

sehingga kaki cenderung mengalami masalah yang sangat beragam, salah 

satunya yaitu fasciitis plantaris. Definisi dari Fasciitis plantaris adalah “catch-

all-term” yang biasa digunakan untuk menggambarkan rasa nyeri pada tumit 

dan arch proximal (Hoongenboom dkk., 2014). Fasciitis plantaris merupakan 

suatu kondisi yang di sebabkan oleh peradangan pada aponeurosis plantar dan 

merupakan penyebab umum dari nyeri tumit (Potter, 2009). Kondisi fasciitis 

plantaris mempengaruhi 10% dari populasi umum selama hidup (Bandpei 

dkk., 2014). Faktor resiko terjadinya fasciitis plantaris meliputi usia, obesitas, 
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kelainan biomekanik kaki dan terkait pekerjaan tertentu atau kegiatan rekreasi 

seperti olahraga (Potter, 2009). 

Pada tahun 2000 the foot and ankle spesial interest group of the 

orthopeadic section dan APTA, mensurvei lebih dari 500 pasien dari 117 klinik 

fisioterapis dan mendapatkan hasil 100% pasien yang mendatangi klinik 

mengeluh nyeri kaki dan terindikasi fasciitis plantaris (Martin dkk., 2014). 

Tingkat gangguan akibat terjadinya peradangan pada fascia plantaris ini dapat 

memicu nyeri bertahap maupun nyeri hebat secara tiba-tiba. Adanya nyeri 

tersebut mempengaruhi impairment yang membuat terbatasnya lingkup gerak 

sendi sehingga penderita enggan untuk menggerakan kaki, dampak selanjutnya 

adalah menurunnya kemampuan aktivitas fungsional (functional limitation) 

contohnya keterbatasan fungsi dari kaki adalah berdiri, berjalan dan menjinjit. 

Di dalam dunia kedokteran terapi farmakologi untuk kasus fasciitis plantaris 

sering diberi injeksi kortikosteroid, kortikosteroid merupakan obat anti 

inflamasi yang digunakan secara luas untuk mengobati beberapa kasus medis. 

Adapun terapi nonfarmakologi fisioterapi, fisioterapis dapat memberikan 

berbagai macam intervensi dengan menggunakan beberapa modalitas yaitu 

Ultrasound, Iontophoresis dengan dexamethasone 0.4% atau Acetic acid 5%, 

manual terapi, streching, Taping, dan Night Splint (McPoil dkk., 2008). 

Mengatasi masalah tersebut, fisioterapi sebagai bentuk pelayanan 

kesehatan dengan segala modalitas yang dimiliki baik manual maupun alat, 

diharapkan mampu mengurangi dan mencegah komplikasi lanjut pada 
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penderita fasciitis plantaris. Modalitas fisioterapi yang dipilih pada kasus 

fasciitis plantaris ini adalah Ultrasound, dan Stretching Exercise. 

Ultrasound merupakan generator yang menghasilkan arus bolak-balik 

berfrekuensi tinggi yang berjalan pada kabel koaksial pada transduser yang 

kemudian dikonversikan menjadi getaran suara oleh karena adanya efek 

piezoelectric. Ultrasound umum digunakan dalam terapi pada berbagai macam 

kasus, para peneliti telah membuktikan dengan adanya banyak efek positiv 

yang terjadi pada karakteristik jaringan ikat, nyeri akibat radang dan membantu 

proses penyembuhan (Michlovitz dkk., 2012).  

Sedangkan stretching exercise merupakan tekhnik penguluran yang 

dilakukan untuk mengulur suatu otot tertentu agar menjadi fleksibel dan elastis 

yang dilakukan secara manual baik aktiv maupun pasiv. Streching exercise 

menjadi fokus utama fisioterapis dalam memberikan rehabilitasi pada pasien 

dengan ketentuan yang spesifik dan sesuai prosedur. Pemberian stretching 

exercise dalam meningkatkan kekuatan otot tubuh dan sendi diharapkan 

mampu meningkatkan rata-rata harapan hidup dikemudian hari (Ylinen, 2008). 

Berdasarkan uraian diatas tersebut, penulis berkeinginan untuk 

memperoleh gambaran dari manfaat Ultrasound dan Stretching excercise 

dalam mengatasi kasus Fasciitis plantar, dengan mengangkat judul Karya 

Tulis Ilmiah “Penerapan Ultrasound dan Stretching Exercise pada Kasus 

Fasciitis Plantaris Di RST Dr. Soedjono Magelang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah diatas penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada manfaat ultrasound dalam mengurangi nyeri dan distruksi 

jaringan fibrous menpada kasus fasciitis plantaris? 

2. Apakah ada manfaat stretching exercise dalam meningkatkan lingkup 

gerak sendi pada kasus fasciitis plantaris? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, tujuan penulisan Karya 

Tulis Ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui manfaat penerapan ultrasound dan stretching exercise 

pada kasus fasciitis plantaris. 

2. Tujuan Umum 

a. Mengetahui manfaat ultrasound dalam mengurangi nyeri dan distruksi 

jaringan fibrous pada kasus fasciitis plantaris? 

b. Mengetahui manfaat stretching exercise dalam meningkatkan lingkup 

gerak sendi pada kasus fasciitis plantaris? 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

       Menambah pengetahuan dalam keterampilan penangan pada kasus fasciitis 

plantaris. 

2. Secara Praktisi 

       Membantu berpikir secara ilmiah dalam menghadapi isu-isu yang timbul 

dalam lingkungan kesehatan khususnya fisioterapi, serta menambah khasanah 

keilmuan fisioterapi khususnya dalam penanganan kasus fasciitis plantaris. 


