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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya kota Solo semakin banyak pula Mall 

dibangun dikota Solo. Salah satunya ialah Solo Grand Mall (SGM) yang 

merupakan Mall pertama yang beroperasional ditahun 2004.  Semenjak 14 

tahun dibangun SGM masih tetap berdiri dan mampu bersaing dengan 

mall mall baru yang dibangun dikota Solo dan sekirarnya. Sejalan dengan 

banyaknya pusat-pusat perbelanjaan dikota Solo semakin meningkat pula 

keperluan akan tenaga kerja untuk bekerja dipusat-pusat perbelanjaan. 

Salah satu profesi yang banyak diperlukan adalah sales promotion girls 

yang tugasnya adalah menawarkan barang dan jasa dan menarik konsumen 

untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 

Akibat tuntutan pekerjaan untuk menarik konsumen agar tertarik 

membeli barang atau jasa ditawarkan sales promotion girls secara tidak 

langsung menuntut pekerja untuk berpenampilan menarik. Banyak sales 

promotion girls memilih menggunakan high heels tujuannya untuk 

mendapatkan tinggi badan yang proporsional sehingga dapat menunjang 

penampilan disaat bekerja. Namun, penggunaan high heels dalam jangka 

panjang dapat menyebabkan keluhan yang mengganggu aktivitas. Meski 

mengganggu aktivitas, kebanyakan pekerja mengabaikan keluhan. 

Keluhan yang diakibatkan oleh penggunaan high heels salah satunya ialah 

nyeri tumit.  
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Sebanyak 37% wanita Amerika dan 78% wanita Inggris memakai 

high heels setiap hari (Baaklini et al., 2017). Angka ini menunjukkan 

banyaknya wanita yang memakai high heels  dalam kehidupan sehari hari 

memiliki resiko tinggi menderita nyeri tumit. Keluhan nyeri tumit sendiri 

80% diakibatkan oleh plantar fascia yang mengalami peradangan atau 

yang disebut dengan plantar fasciitis. 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari didalam shahihnya, dari sahabat 

Abu Hurairah  bahwasanya Nabi  bersabda, 

 “Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula 

obatnya” 

Hadist tersebut jelas menyatakan bahwa setiap diturunkannya 

penyakit diturunkan pula obat atau penawarnya. Oleh sebab itu sebagai 

hamba Allah yang beriman maka tidak boleh berputus asa jika diberikan 

suatu cobaan. Husnudzon kepada Allah dan senantiasa mencari 

kesembuhan. 

Modalitas yang dapat diberikan pada kasus plantar fasciitis bisa 

berbentuk operatif dan non operatif (Ajimsha et al., 2014), tetapi 85-95% 

penderita plantar fasciitis berhasil pengobatannya tanpa proses operatif 

(Thompson, 2014).  Diantara metode non operatif yang dapat dilaksanakan 

adalah stretching dan myofascial release. Stretching merupakan suatu 

gerakan yang bertujuan untuk meregangkan otot sampai batas range of 

motion (Page, 2012).  Sedangkan Myofascial release merupakan teknik 

manual terapi yang mana memberikan beban yang ringan, serta durasi 
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yang panjang hingga sampai kejaringan myofascial yang dimaksudkan 

untuk mengembalikan fungsional tubuh, menurunkan nyeri dan 

mengembalikan panjang otot yang diberikan perlakuan (Ajimsha et al., 

2015).  

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa SPG yang menggunakan high 

heels memiliki resiko yang tinggi menderita nyeri tumit dan 80% 

penyebabnya adalah plantar fasciitis  maka penulis berniat melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh  stretching dan myofascial release pada 

penderita plantar fasciitis pengguna high heels di Matahari Departement 

Store Solo Grand Mall” 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diselesaikan adalah : 

1. Apakah ada pengaruh stretching dan myofascial release terhadap 

penurunan nyeri pada penderita plantar fasciitis? 

2. Apakah ada pengaruh myofascial release dan stretching terhadap 

peningkatan fungsional ankle pada penderita plantar fasciitis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 
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Mengetahui pengaruh stretching dan myofascial release  pada 

Sales Promotion Girls  penderita Plantar Fasciitis pengguna high 

heels di Matahari Departement Store Solo Grand Mall. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui pengaruh stretching dan myofascial release  pada 

Sales Promotion Girls  penderita Plantar Fasciitis pengguna high 

heels terhadap penurunan nyeri di Matahari Departement Store 

Solo Grand Mall. 

b. Mengetahui pengaruh stretching dan myofascial release  pada 

Sales Promotion Girls  penderita Plantar Fasciitis pengguna high 

heels terhadap peningkatan fungsional ankle di Matahari 

Departement Store Solo Grand Mall. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

praktis maupun akademis.  

1. Bagi Praktisi 

Agar bisa digunakan sebagai rekomendasi modalitas yang dapat 

dilakukan dalam menangani kasus yang serupa. 

2. Bagi Akademis 

Agar memberikan pengetahuan dan referensi tentang efek dari 

stretching  dan myofascial release sebagai modalitas yang diberikan 

pada kasus plantar fasciitis.


