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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sepatu merupakan salah satu yang ikut berperan dalam aktifitas 

seorang wanita yang memiliki fungsi menjaga kesehatan dan keindahan 

estetika. Sepatu yang baik harus memenuhi  dua fungsi tersebut. Ditinjau 

dari segi kesehatan sepatu berperan untuk melindungi kaki, menjaga kaki 

dan membantu kaki menopang tubuh dari segi estetika sepatu berperan 

memperindah penamipilan. Saat ini banyak perusahan yang menginginkan 

karyawatinya untuk berpenampilan cantik, anggun dan menarik. Salah satu 

tuntutan dari perusahaan yaitu pemakaian high heels, penggunaan high 

heels yang terlalu lama akan menyebabkan banyak  problematika seperti 

atrofi otot, kelemahan, pemendekan otot dan ketegangan otot (Fernandez 

dkk, 2008). 

 Salah satu problematika pada wanita pengguna high heels yaitu 

terjadinya ketegangan otot gastrocnemius dan otot soleus. Hal ini 

disebabkan karena pengunaan high heels yang lebih dari 2 jam dengan 

ketinggian 3 sentimeter, mengakibatkan kerja gastrocnemeus dan soleus  

tidak maksimal, sehingga tidak ada keseimbangan antara otot 

gastocnemius, soleus, tibialis anterio, peroneus dan ekstensor digitorum. 

Ditinjau dari biomekanika, penggunaan high heels akan mengakibatkan 

tekanan pada metatarsal (di sekitar jari-jari). Akibat tungkai kaki yang 

terlalu tinggi, postur tubuh bagian atas akan bekerja lebih keras untuk 

menjaga tulang belakang agar semakin tegak ( Aillen, 2007). 
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Fleksibilitas adalah pergerakan sendi secara penuh dan kemampuan 

sendi untuk bergerak secara luas. Fleksibilitas sendi adalah kemampuan 

suatu sendi yang memilik ruang untuk bergerak antara ruas-ruas tubuh di 

wakili oleh tulang yang berhubungan dengan sendi (Husni,2008). 

Fleksibilitas adalah bidang gerak yang maksimal pada persendian tanpa 

dipengaruhi oleh tekanan atau paksaan. Fleksibilitas memiliki peran 

penting dalam suatu gerakan dalam melakukan aktivitas fisik 

(Deuster,2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas adalah 

elastisitas otot, ligamen, sendi, suhu, usia dan jenis kelamin. Ketidak 

seimbangan satu sendi akan mengakibatkan kerusakan dibagian stuktur 

lainnya apalagi jika elastisitas dan jaringan penggerak sendi tidak 

memadahi kemungkinan terjadi cidera sangatlah besar (Negarwal dkk, 

2010). 

Otot gastrocnemius merupakan serabut otot fast-twitch untuk 

plantar fleksi pada ankle join. Otot gastrocnemius merupakan otot yang 

paling superfisial pada dorsal tungkai yang terdiri dari dua caput dan 

bagian calf. Caput tersebut bersambung dengan otot soleus membentuk 

triseps surae. Perpisahan otot bagian lateral dan medial memanjang ke 

bawah pada middle dorsal tungkai. Kemudian menyatu membentuk tendon 

achilles (Hemilton, 2002). Otot yang baik adalah ketika dilakukan 

pergerakan otot itu mampu untuk menggerakkan dengan maksimal dan 

memiliki fleksibilitas yang baik, terlebih lagi kekika beraktivitas dalam 

waktu yang lama tetapi tidak adanya keluhan dari otot tersebut. Otot 

adalah salah satu komponen yang mendukung performa saat menghasilkan 
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gerakan melalui kontraksi. Performa otot yang tinggi didukung oleh 

kekuatan dan daya tahan otot (Djauhari, 2013). 

Myofascial release adalah teknik yang mengkombinasi manual 

terapi pada bagian otot yang spesifik dan penggunaan streching sebagai 

stimulasi (Werenski, 2011). Myofascial release berperan untuk 

memanjangkan dan meregangkan otot dengan tujuan mengurangi 

ketegangan otot. Fungsi dari myofascial release yaitu membantu 

mengembalikan kapasitas adaptasi fisiologi dengan meningkatkan 

mobilitas sehingga mengembalikan struktur jaringan lunak dan menjaga 

keseimbangan. Proses penyembuhan dan pengembalian fungsi akan cepat 

terjadi ketika keseimbangan itu terjaga (Werenski, 2011). 

Dynamic calf stretch adalah gaya tarik untuk memperpanjang otot 

atau kelompok otot untuk meningkatkan gerak sendi biasanya dilakukan 

sebagai rutinitas sehari-hari. Dinamic calf stretch adalah motode latihan 

yang diberikan untuk efektivitas dalam meningkatkan kinerja yang optimal 

dalam intensitas yang tinggi (Moss, 2002).  Manfaat dynamic calf stretch 

adalah untuk memperpanjang jaringan lunak, otot dan juga untuk 

meningkatkan fleksibilitas otot (Mondam dkk, 2015).  

Goniometer berasal dari dua kata yunani yaitu gonia yang berarti 

sudut dan metron yang berarti ukur. Goniometer adalah alat yang akan 

digunakan untuk mengukur derajat keluasan sendi dengan derajat 0 °-180°. 

Goniometer digunakan untuk mengukur lingkup gerak sendi baik pasif 

maupun aktif. Goniometer juga dapat digunakan untuk menentukan posisi 
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sendi yang normal dan jumlah total gerakan pada suatu sendi (Putra, 

2014). 

Fleksibilitas adalah kemampuan satu sendi atau lebih untuk 

bergerak secara full ROM tanpa adanya hambatan dan rasa sakit. 

Fleksibilitas berkaitan erat dengan jaringan lunak seperti, tendon, otot, 

ligamen dan struktur tulang itu sendiri (Kinser dan Colby, 2008). 

Fleksibilitas adalah kemampuan tubuh untuk mengulur dengan luasnya 

yang berhubungan erat dengan kemampuan gerak kelompok otot dan 

kapasitas kinerja yang ditunjang oleh luas gerak sendi (Nala, 2011).  

Fleksibilitas adalah kemampuan jaringan otot untuk dapat terulur secara 

maksimal sehingga tubuh dapat bergerak secar full ROM tanpa adanya 

hambatan dan rasa sakit (Wismanto, 2011). 

Tightness adalah kondisi otot yang memendek akibat menurunnya 

fisiologis otot maupun patofisiologi seperti trauma, infeksi atau akibat un-

activity sehingga menghambat ROM dan muscle performance. Muscle 

tightness merupakan gangguan elastisitas pada otot dan keterbatasan gerak 

akibat pemendekan yang bersifat adaptif pada otot (Kinser dan Colby, 

2008). Tightness adalah ketidak seimbangan kerja otot (muscle imbalance) 

yang menyebabkan perubahan elastisitas pada otot tersebut (Key, 2010). 

Prevalensi gangguan otot sebagian besar meningkat pada wanita di 

bandingkan pria (3:1). Hal tersebut terjadi karena fisiologi otot wanita 

lebih rendah dibandingkn pria, sehingga daya tahan otot wanita lebih 

renda ketika dipakai untuk beraktivitas. Menurut Data Riset Kesehatan 

Dasar Kementrian Kesehatan Indonesia tahun 2013, saat ini 4,2% 
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masyarakat  yang berusia lebih dari 10 tahun kekurangan aktivitas fisik. 

Berdasarkan kelompok umur semakin bertambahnya umur maka semakin 

menurunnya aktivitas fisik, pada umur ≥50 tahun mulai terjadi penurunan 

yang signifikan.   

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh myofascial release kombinasi dynamic calf 

stretch terhadap fleksibilitas otot gastrocnemius pada pengguna high heels 

di LBK Bina Avia Persada. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh myofascial release kombinasi dynamic calf 

stretch terhadap fleksibilitas otot gastrocnemius pada pengguna high heels 

di LBK Bina Avia Persada. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi myofascial release kombinasi dynamic calf stretch 

terhadap fleksibilitas otot gastrocnemius pada pengguna high heels 

di LBK Bina Avia Persada. 

b. Mengidentifikasi pengaruh sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi dynamic calf stretch terhadap fleksibilitas otot 

gastrocnemius pada pengguna high heels di LBK Bina Avia 

Persada. 

c. Menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah diberikan myofascial 

release kombinasi dynamic calf stretch terhadap fleksibilitas otot 
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gastrocnemius pada pengguna high heels di LBK Bina Avia 

Persada.  

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini mka akan didapatkan berbagai manfaan, antara lain: 

1. Manfaat bagi Instansi Kesehatan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber 

refrensi bagi tenaga medis guna mengembangkan keilmuan terutama 

dibidang kesehatan maupun dalam meningkatkan pelayanan kesehatan 

yang ada di masyarakat. 

2. Manfaat bagi Fisioterapi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber 

refrensi bagi fisioterapi guna mengembangkan keilmuan pada kasus 

musculoskletal maupun dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

ada di masyarakat. 

3. Manfaat untuk siswi pengguna high heel. 

a. Mengoptimalkan kinerja siswi saat beraktifitas. 

b. Meningkatkan fleksibiitas otot gastrocnemius saat beraktifitas. 

4. Manfaat bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan 

khususnya dibidang fisioterapi dimasa yang akan mendatang. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian  

No Peneliti Judul Peneliti Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Sorbi 
dkk,(2016) 

The effect of 
dynamic and static 
stretching on golf 
driving 
pervormance. 

Metode 
penelitian 
menggunakan 
quasi 
experimental  
dengan desain 
pretest and 
postest one grop 
design. 

Hasil menunjukan 
setelah diberikan 
peregangan static dan 
dynamic stretching 
adanya peningkatan 
fleksibilitas pada pemain 
golf. Sebelum diberikan 
peregangan memiliki 
performa (P=0,012) 
sesudah diberikan 
peregangan meningkat 
menjadi (P=0,049). 

2. Jung dkk, 
(2017)  

Immediate effect of 
self-myofascial 
release on 
hamstring 
flesibility. 

Metode 
penelitian 
mengunakan 
cross sectional. 

Hasil menunjukan 
setelah diberikan 
myofascial release 
selama berturu-turut 
terjadi peningkatan 
fleksibilitas pada tiga 
bagian otot yaitu 
suboccipital, hamstring 
dan plantar, dengan 
peningkatan 
(p<0,05)AROM bilateral 
dan (p<0,05) PROM. 
Perubahan signifikan 
juga terjadi pada 
penurunan nyeri di otot 
semimembranosus 
(p<0,05). 

3. Meisatama, 
(2014) 

Pengaruh 
pemberian dynamic 
stretching dan 
depth jump 
terhadap 
peningkatan 
vertical jump pada 
pemain bola voly. 

Metode 
penelitian 
mengunakan 
quasi 
experimental 
dengan desain 
penelitian 
pretest and 
postest two 
group design. 

Hasil menunjukan 
setelah diberikan 
dynamic stretching dan 
depth jump memiliki 
nilai (p<0,05). Pada hasil 
uji mann-whitney 
memiliki nilai tes 
(p<0,05). Maka terdapat 
perbedaan pengaruh 
dynamic stretching dan 
depth jump terhadap 
peningkatan vertical 
jump. 

4. Setiawan, 
(2016) 

Keefektifan terapi 
latihan fleksibilitas 
dan kekuatan 
terhadap pasca 

Metode 
penelitian 
menggunakan 
quasi 

Hasil penelitian 
menunjukan adanya 
peningkatan fleksibilitas 
tertinggi fleksi 
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cidera otot 
gastrocnemius. 

experimental  
dengan desain 
pretest and 
postest one grop 
design. 

lutut(20,120), 
peningkatan terapi 
latihan kekuatan fleksi 
sendi lutu(18,720). 
Terapi latihan kekuatan 
dengan peningkatan 
ROM knee (20,120) dan 
ROM ankle (22,964). 

5. Achmad, 
(2009) 

Pengaruh 
pengunaan sepatu 
hak tinggi terhadap 
potensi terjadinya 
varises pada 
tungkai bawah. 

- 

Menjelaskan anatomi 
dari otot gastrocnemius. 




