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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan zaman menyebabkan gaya hidup masyarakat 

menjadi lebih bervariasi baik dari segi penampilan maupun gaya hidup. 

Masyarakat lebih mengutamakan fashion dan mengesampingkan pentingnya 

kesehatan. Fashion tidak lepas dari penggunaan alas kaki seperti sepatu, flat 

shoes, high heels. Alas kaki yang baik harus memenuhi kedua fungsi baik dari 

segi estetika maupun kesehatan.  

Kesehatan kaki merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

melakukan aktivitas sehari- hari karena kaki sebagai penopang tubuh. Selain 

struktur biomekanik dan muskuloskeletal dari kaki, fungsi kaki juga dukung 

oleh alas kaki yang digunakan. Jika penggunaan alas kaki tidak diperhatikan 

maka dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan. Contohnya, 

sekarang ini banyak SPG (Sales Promotion Girl) yang bekerja di Matahari 

Departemnet Store yang selalu menggunakan high heels/sepatu berhak tinggi 

sering mengeluh nyeri telapak kaki/plantar fasciitis.  

Penelitian yang dilakukan Defour et al. (2009) bahwa 1901 wanita 

mengalami nyeri tumit (heel pain) dan nyeri di permukaan bawah kaki (arch 

pain) sebesar 29%. Nyeri tersebut disebabkan pemakaian high heels lebih dari 

5 tahun. Keluhan nyeri yang sering terjadi yaitu nyeri dibagian bawah kaki atau 

plantar fasciitis pada wanita pengguna high heel. 
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Menurut Rahayu & Wulan (2016) pemakaian sepatu berhak tinggi/high 

heels  kurang lebih 5 cm membuat kaki terus-menerus jinjit, bila posisi tersebut 

berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan achilles tendon dan 

gastrocnemius muscle tegang dan memendek. Hal tersebut dapat menyebabkan 

masalah varises, kelainan bentuk kaki, seperti hallux valgus, dan timbul nyeri 

pada kaki/plantar fasciitis. 

Faktor penyebab plantar fasciitis selain karena pemakaian high heels 

menurut Sari & Irfan (2009) yaitu  kurang fleksibilitas dari fascia plantaris, 

obesitas/kelebihan berat badan, tighness pada gastrocnemius muscle, cidera 

overuse misalnya berdiri atau berjalan terlalu lama, adanya deformitas kaki 

seperti flat foot, dan aktivitas berat seperti pada atlet lari.  

Penanganan kasus plantar fasciitis bisa dilakuka dengan konservatif dan 

operatif. Penanganan konservatif meliputi istirahat dan diberikan obat 

analgetik, stretching fascia plantaris dan modalitas fisioterapi, suntik 

kortikosteroid, menggunakan ortoticcs dan splints (Goff & Crawford, 2011). 

Metode operatif yaitu dilakukan pembedahan apabila metode konservatif tidak 

ada perubahan (Cutts et al., 2012). Sari & Irfan (2009) berpendapat bahwa 

stretching merupakan salah satu terapi yang prinsipnya untuk memanjangkan 

jaringan yang patologis terjadi pemendekan jaringan lunak(fascia, otot, tendon, 

dan ligamen) yang bertujuan untuk mengurangi nyeri akibat spasme, 

pemendekan otot, dan meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS).  Salah satu 

jenis stretching yaitu active stretching, yaitu stretching yanng dilakukan secara 

mandiri oleh responden dimana tidak ada tekanan/gaya dari luar (Ylinen, 2008).  
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Menurut Mcpoil et al, (2008) banyak penulis berpendapat bahwa 

kontinuitas jaringan ikat antara tendon achilles dan plantar fascia, serta fakta 

bahwa penurunan dorsi flexion ankle adalah faktor risiko dalam pengembangan 

plantar fasciitis, maka penulis merekomendasikan peregangan calf muscle 

harus menjadi salah satu intervensi dalam penanganan plantar fasciitis. 

Stretching secara langsung pada fascia plantaris terbukti efektif dalam 

pengobatan plantar fasciitis, dibuktikan dalam Penelitian Giovani et al pada 

tahun 2000, yang tertera dalam jurnal (Cheng et al., 2008), kelompok yang 

diberikan stretching pada fascia plantaris  nyerinya banyak berkurang /sedikit 

nyeri dan dapat mencapai tingkat aktivitas yang lebih tinggi, hal ini 

menunjukkan bahwa stretching pada plantar fascia lebih efektif dibandingkan 

dengan peregangan pada achilles tendon.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengajukan skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Active Stretching 

terhadap Nyeri Plantar Fasciitis pada Sales Promotion Girls di Matahari 

Departement Store Solo Grand Mall Surakarta.   

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian active stretching terhadap nyeri 

plantar fasciitis pada Sales Promotion Girls (SPG)  yang menggunakan high 

heels/sepatu berhak tinggi di Matahari Departement Store Solo Grand Mall 

Surakarta? 
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C. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

pemberian active stretching terhadap nyeri plantar fasciitis pada Sales 

Promotion Girls (SPG) yang menggunakan high heels di Matahari 

Departement Store Solo Grand Mall Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui perngaruh pemberian active stretching tehadap nyeri 

plantar fasciitis pada Sales Promotion Girl (SPG) yang menggunakan high 

heels, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah keterampilan dan sebagai pedoman ilmiah untuk 

menambah pengetahuan tentang ilmu terapi latihan fisoterapi  dalam 

penanganan kasus plantar fasciitis. 

2. Manfaat Praktisi 

Dapat dijadikan pedoman ilmiah dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan di berbagai disiplin ilmu dan untuk  menambah khasanah 

keilmuwan fisioterapi terutama dalam penanganan  kasus plantar fasciitis. 


