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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 

CALCANEUS SPURS  DEXTRA DI RSUD DR.MOEWARDI 

SURAKARTA  

 
ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Calcaneus spurs adalah perkembangan tulang yang berbentuk 

pada permukaan bawah kaki atau belakang tulang calcaneus. Calcaneus spurs 

dikenal juga sebagai tumit taji, yang dapat menyebabkan rasa sakit saat 

beraktivitas yang kadang-kadang rasa sakit ini sulit dibedakan dengan rasa sakit 

yang terkait dengan plantar fascitis. Sehingga mengakibatkan adanya keluhan 

nyeri dan penurunan lingkup gerak sendi. Modalitas fisioterapi untuk kondisi ini 

mengunakan ultrasound (US) dan terapi latihan. 

Tujuan: Untuk mengetahui manfaat pemberian modalitas ultrasound (US)  dan 

terapi latihan pada kasus calcaneus spurs dalam menurunkan Nyeri dan 

meningkatkan Lingkup Gerak Sendi. 

Hasil: Setelah dilakukan terapi 8x pertemuan diperoleh hasil (1) penurunan nyeri 

dari T1sampai T8  yang diukur dengan skala VAS (Visual Analogue Scale), pada 

sendi ankle diperoleh nilai yaitu nyeri diam T1 0- T8 0, nyeri tekan T1 4,2- T8 

2,6, nyeri gerak T1 6,3- T8 3,7, (2) peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

menggunakan Goneometer diperoleh hasil yaitu T1 S : 15°-0°-35°, T8 S : 20°-0°-

40°. 

Kesimpulan: Penatalaksanaan fisioterapi menggunakan ultrasound (US)    dan 

terapi latihan pada kondisi calcaneus spurs  menurunkan nyeri, meningkatkan 

kekuatan otot dan Lingkup Gerak Sendi. 

 

Kata kunci: calcaneus spurs, ultrasound (US), dan terapi latihan. 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Calcaneus spurs are the development of bone shaped on the 

underside of the foot or back of the calcaneus bone. Calcaneus spurs are also 

known as heel spurs, which can cause pain during activity that sometimes pain is 

difficult to distinguish from the pain associated with plantar fascitis. So as to 

result in complaints of pain and decreased scope of motion of the joints. 

Physiotherapy modalities for this condition use ultrasound (US) and exercise 

therapy. 

Objective: To determine the benefits of ultrasound (US) modalities and exercise 

therapy in the case of calcaneus spurs in reducing pain and increasing the range of 

motion of joints. 

Results: After the 8x therapy, the results obtained (1) the reduction of pain from 

T1 to T8 as measured by VAS scale (Visual Analogue Scale), in the ankle joint 

obtained values of T1 0- T8 0, T1 4.2- T8 2.6, motion pain T1 6.3- T8 3,7, (2) 

increase of motion scope of joints using Goneometer obtained result that is T1 S: 

15 ° -0 ° -35 °, T8 S: 20 ° -0 ° -40 °. 
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Conclusion: Management of physiotherapy using ultrasound (US) and exercise 

therapy on calcaneus spurs condition decreases pain, increases muscle strength 

and scope of joint motion. 

 

Keywords: calcaneus spurs, ultrasound (US), and exercise therapy. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kaki merupakan salah satu bagian tubuh terpenting. Kaki sebagai 

penopang berat badan dan beban yang paling besar baik saat berdiri, berjalan, 

dan berlari. Apabila terdapat gangguan atau kelaianan pada kaki, maka 

aktivitas sehari-hari akan terhambat. Terhambatmya aktivitas ini sering di 

karenakan oleh rasa nyeri pada tumit yang sering datang tiba-tiba.           

 Tuntutan kegiatan di era saat ini yang semakin meningkat 

menyebabkan kebutuhan mobilisasi yang cepat. Mobilisasi tentu di dukung 

dengan badan fisik yang sehat dan kuat. Salah satu ektremitas yang paling 

penting untuk menopang tubuh adalah kaki. Kaki merupakan bagian tubuh 

yang meliputi pergelangan kaki, tumit telapak kaki, dan jaringan lunak yang 

merupakan bantalan untuk menahan beban tubuh pada bagian tersebut. Oleh 

karena itu telapak kaki sangat sering menggalami gangguan. 

Untuk melindungi kaki manusia dapat menggunakan sepatu. Banyak 

sekali macam sepatu yang digunakan bukan melindungi tapi jika pemilihan 

sepatu yang salah malah dapat menggakibatkan cedera pada tumit. Di tumit 

terdapat tulang calcaneus dan salah satu kelainan yang sering terjadi disebut 

calcaneus spur. 

Calcaneus spurs adalah perkembangan tulang yang berbentuk pada 

permukaan bawah kaki atau belakang tulang calcaneus. Calcaneus spurs 

dikenal juga sebagai tumit taji, yang dapat menyebabkan rasa sakit saat 

beraktivitas yang kadang-kadang rasa sakit ini sulit dibedakan dengan rasa 

sakit yang terkait dengan plantar fascitis ( chandramita,2010). 

Jika tidak mendapatkan pelayanan fisioterapi pada kondisi calcaneus 

spurs dapat menimbulkan masalah yang lebih banyak lagi seperti tidak mampu 

jalan jauh, naik turun tangga, dan jongkok ke berdiri. Ketika melakukan 

aktivitas tersebut akan sangat terganggu. Lingkup pelayanan fisioterapi 
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meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi dengan tujuan untuk 

mengembalikan kemampuan aktivitas fungsional seperti semula. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi kasus  

Calcaneus spur adalah munculnya tulang taji pada daerah tumit 

atau tulang calcaneus yang dapat menimbulkan rasa nyeri, gangguan saat 

berjalan, keterbatasan gerak, dan gangguan aktifitas fumgsional sebelum 

pernah mengalami sakit pada tumit bisa di sebabkan karena pekerjaan atau 

hobi yang melibatkan aktifitas kaki sudah terlalu lama, calcaneus spur 

juga berkaitan dengan obesitas, osteoarthitis  (Menz dkk., 2008). 

Calcaneus spurs juga merupakan proyeksi tulang atau 

perkembangan yang terbentuk pada permukaan kaki yang umumnya di 

kenal sebagai tulang tumit. Calcaneus spurs sering di sebut tumit taji. 

Perkembangan taji tulang daerah plantar dapat menyebabkan rasa sakit 

yang kadang-kadang sulit di bedakan dengan rasa sakit yang berkaitan 

plantar facitis (Bora,2010).  

2.2 Etiologi   

Penyebab penyakit calcaneus spur belum dapat diketahui secara 

pasti namun beberapa pendapat menggatakan berkaitan dengan usia. Usia 

yang sudah berumur dapat menggakibatkan penurunan elastisitas plantaris. 

Selain itu dapat disebabkan karena kondisi flat foot dan flacitis plantaris 

(Menz dkk., 2008). 

2.3 Patologi  

Calcaneus spur dapat terjadi karena kelanjutan plantar facitis atau 

penarikan tendon achilles yang menyebabkan peradangan pada tumit. 

Nyeri dalam waktu yang lama akan menimbulkan inflamasi, tubuh akan 

memperbaiki dengan mengeluarkan osteoblast diikuti proses kalsifikasi 

sehingga menyebabkan munculnya taji pada tumit ( Cluett, 2014). 
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3. METODE 

3. 1 Identitas pasien 

Nama:  Tn J, umur : 63 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : islam, 

pekerjaan :  pensiunan, alamat : Banaran RT 01rw /RW 01 Kalijambe 

Surakarta. 

3. 2 Diagnosis medis 

Tanggal 04 Desember 2015 di diangnosa calcaneus spur 

3. 3 Keluhan utama 

Pasien mengeluh nyeri saat berjalan di tumit kaki kanan. Pasien 

merasakan nyeri saat berjalan jauh, nyeri berkurang saat istirahat. 

3. 4 Pemeriksaan 

Pemeriksaan menggunakan beberapa yaitu, antara lain: pemeriksaan 

gerak dasar ( gerak aktif, gerak pasif dan isometrik melawan tahanan), 

nyeri, kekuatan otot, lingkup gerak sendi, tes khusus, reflek fisiologis. 

3. 5 Diagnosis fisioterapi 

Nyeri tekan pada tumit kanan dan nyeri gerak saat berjalan. 

Keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) pada ankle kanan. 

Pasien mengalami keterbatasan berdiri, saat menumpu pada tumit kanan, 

dan berjalan jauh. 

3. 6 Tindakan fisioterapi 

Terapi dilakukan sebanyak 8 kali terapi dengan teknologi fisioterapi 

berupa: Ultrasound, Free aktif movement, Hold relax, dan Stretching 

muscle soleus, muscle gastrocnemius 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

Hasil evaluasi dari pasien J berusia 63 tahun dengan diagnosa 

medis calcaneus spurs dextra yang mengakibatkan permasalan yaitu nyeri 

tekan pada calcaneus dextra, nyeri gerak saat berjalan, keterbatasan 

Lingkup Gerak Sendi (LGS). Setelah dilakukan intervensi fisioterapi 

sebanyak 8kali dengan pemberian modalitas US dan terapi latihan berupa 

aktif exercise, stretching dan hold relax didapatkan hasil yaitu adanya 
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penurunan nyeri tekan, nyeri gerak, dan peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

(LGS). 

Tabel 3.4 evaluasi nyeri dengan VAS 

Ankle 

Kanan 
Nilai 

Nyeri T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tekan 4,2cm 3,7cm 3,3cm 2,9cm 3,1cm 2,5cm 2,4cm 2,6cm 

Gerak 6,3cm 5,9cm 4,6cm 4,4cm 4,1cm 3,8cm 3,9cm 3,7cm 

 

Dari tabel diatas adanya penurunan nyeri tekan dan gerak. Pada 

nyeri tekan T0 4,2cm setelah dilakukan terapi 8 kali mengalami penurunan 

T8 2,6cm. Mengalami penuruanan nyeri tekan 1,6cm. Pada nyeri gerak T0 

6,3cm setelah dilakukan terapi 8 kali mengalami penurunan 3,7cm. Selisih 

dari penurunan nyeri gerak 2,6cm. 

Tabel 3.5 evaluasi LGS dengan goneometer 

 Ankle Kanan  

lah Gerak Aktif Gerak Pasif 

T1 S 15
0_  

0
0_ 

35
0   

S  20
0_

0
0_ 

40
0   

  

T2 S 15
o – 

0
o 
– 35

o 
S 20

o 
– 0

o
 – 40

o 

T3 S 15
o
 – 0

o
 – 35

o 
S 20

o
 – 0

o
 – 40

o 

T4 S 20
o
 – 0

o
 – 40

o 
S 25

o
 – 0

o
 – 45

o 

T5 S 20
o
 – 0

o
 – 40

o 
S 25

o
 – 0

o
 – 45

o 

T6 S 20
o
 – 0

o
 – 40

o 
S 25

o
 – 0

o
 – 45

o 

T7 S 20
o
 – 0

o
 – 40

o 
S 25

o
 – 0

o
 – 45

o 

T8 S 20
o
 – 0

o
 – 40

o
  S 25

o
 – 0

o
 – 45

o
  

 

Dari table diatas dapat dilihat adanya peningkatan lingkup gerak 

sendi aktif dan pasif. Pada lingkup gerak sendi (LGS) aktif T0 S 15
o
-0

o
-

35
o 

setelah di lakukan terapi 8 kali mengalami peningkatan T8 S 20
o
-0

o
-

40
o
. Mengalami peningkatan LGS 5

o
. Pada lingkup gerak sendi (LGS) 

pasif T0 S 20
o
-0

o
-40

o 
setelah di lakukan terapi 8 kali T8 S 25

o
-0

o
-45

o
. 

Mengalami peningkatan pasif 5
o
.  
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Penurunan nyeri  

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak nyaman,yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau 

berpotensi terjadinyakerusakan atau menggambarkan adanya 

kerusakan jaringan (International ForThe Study Of Pain). Terapi 

latihan dapat bermanfaat dalam mengurangi nyeri.Dimana dengan 

adanya gerakan akan memberikan efek sedative, dimanasirkulasi 

darah meningkat dan otot-otot menjadi rileks karena 

terjadipembuangan zat “P” (histamine, prostaglandin dan 

pirimidin) sebagai penyebab nyeri yang merupakan akumulasi sisa 

hasil metabolisme yang menumpuk. 

Mekanisme pengurangan nyeri dari ultrasound (US) 

dikarenakan efek mekanik micromassage. Nyeri dapat berkurang 

karena adanya perbaikan sirkulasi darah, relaksasi otot, dan 

stimulasi serabut saraf eferent (Drapper, 2011). 

Pengaruh panas ultrasound juga dapat digunakan untuk 

mengurangi nyeri pada calcaneus spur karena gelombang pulsed 

yang rendah intensitasnya dapat memberikan efek sedative dan 

analgesik pada ujung-ujung sarafsensorik. Dalam hal ni ultrasound 

efektif dalam mempercepat proses pembuangan infiltrat hasil 

inflamasi dan mengurangi perlengketan yang terjadi (Hardjono, 

2012). 

4.2.1.1 Peningkatan lingkup gerak sendi (LGS) ankle 

Kontraksi isometrik yang diberikan pada kasus 

calcaneus spurs dapat meningkatkan kekuatan otot karena 

kontaksi isometrik tidak memerlukan banyak pergeseran 

myofibril satu sama lain. Panjang otot saat berkontraksi 

mempengaruhi tegangan intramuskuler yang terjadi. 

Tegangan intramuskuler yang berkembang sebanding 

dengan jumlah hubungan silang antara filamen aktin dan 

miosin. Bila otot diregangkan, maka tumpang tindih antara 
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filamen aktin dan miosin berkurang sehingga hubungan 

silang berkurang. Sebaliknya bila otot dipendekkan maka 

tumpang tindih antara filamen aktin dan miosin dan filamen 

tipis juga mengurangi hubungan silang. Sehingga 

mempengaruhi kekuatan otot (Guyton, 2008) 

Hold relax dilakukan untuk menambah lingkup 

gerak sendi. Didalam prosedur pelaksanaan hold relax 

awalnya ada gerakan kontraksi isometrik melawan tahanan 

lalu diikuti dengan relaksasi sebagai hasil dari 

autogenicinhibition dimana golgi tendo organs akan 

menghibisi ketegangan otot. Free active execise merupakan 

latihan yang di lakukan mandiri. Selain meningkatkan LGS 

latihan ini juga dapat meningkatkan daya tahan otot. 

Adanya pergerakan pada persendian akan 

menyebabkan terjadinya peningkatan aliran darah ke dalam 

kapsul sendi dan memberikan nutrisi yang memungkinkan 

tulang untuk bergerak dengan lancar dan tanpa rasa sakit 

atau ketidaknyamanan. Sehingga lingkup gerak sendi dapat 

meningkat. Hold relax dengan cara menggobinasikan 

kontraksi aktif dari otot dan stretching otot antagonisnya 

dengan cara ini dapat menambah panjang otot sehingga 

akan terjadi peningkatan LGS. Latihan ini menggabungkan 

gerakan isometrik dan stretching (kisner dan colby, 2012). 

Mekanisme kontraksi isometrik dan pada 

penguluran otot ini karena sarcomer otot yang semula 

memendek akan dapat memanjang kembali dan berakibat 

pada kembalinya fungsi otot secara normal kemudian 

diikuti dengan relaksasi grup otot antagonis, mobilitas 

menjadi baik, nyeri berkurang. Maka pasien akan mudah 

untuk menggerakkan sendi yang semula terbatas (Kisner, 

2007). Dengan adanya kontraksi otot antagonis akan 

berdampak terstimulusnya golgi tendo organs sehingga 
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membangkitkan mekanisme inhibitory, akibatnya 

menghambat kekuatan impuls motorik yang menuju otot 

antagonis sehingga hambatan kinerja otot agonis menjadi 

turun, akibatnya gerakan ke agonis menjadi lebih mudah 

dan lebih luas (Wahyono dan Budi, 2016). 

 

5. PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan intervensi fisioterapi sebanyak 8 kali di dapatkan hasil 

sebagai berikut: 

5.1.1 Penurunan nyeri tekan pada area tumit dari T1 4,2 cm menjadi T6 

2,6 cm dan nyeri gerak saat bergalan dari T1 6,2cm menjadi T6 3,7. 

5.1.2 Peningkatan lingkup gerak sendi (LGS) pada ankle kanan T1 S 20-

0-40 menjadi T6 S 25-0-45 dan pada gerakan aktif T1 S 15-0-35 

menjadi T6 25-0-45 pada gerakan pasif.  

5.2 Saran  

Dalam hal ini fisioterapi dan tim medis lain agar dapat berkerja 

untuk menagani kasus calcaneus spur supaya mendapatkan hasil yang 

maksimal. Pasien juga harus melakukan arahan atau latihan yang di 

berikan fisioterapi. Apabila masyarakat disekitar lingkungan terdapat 

tanda tanda seperti tersebut diharapkan langsung periksa di institusi 

kesehatan terdekat. 
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