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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi Ankle 

1. Sendi pada Kaki 

Pergelangan kaki menunjukkan bagian malleolar dan paling sempit 

pada rangkai distal, disebelah proksimal dorsum pedis  dan tumit, yang 

termasuk articulatio talocruralis. Kaki, di sebelah distal pergelangan kaki, 

memberikan platform untuk menopang tubuh ketika berdiri dan memiliki peran 

penting dalam lokomosi. Tulang rangka kaki terdiri dari 7 tarsalia, 5 

metatarsalia, dan 14 phalanx (Moore & Dalley, 2013) 

Secara fungsional, terdapat tiga sendi kompleks pada kaki: 1) 

articulatio subtalaris klinis di antara talus dan calcaneus, dimana inversi dan 

eversi terjadi di sekitar aksis oblik; 2) articulatio tarsalis transversa, dimana 

kaki tengah dan depan berputar sebagai satu kesatuan pada kaki belakang di 

sekitar aksis longitudinal, yang menambah inversi dan eversi; dan 3) sendi lain 

pada kaki, yang memungkinkan platform pedal (kaki) membentuk arcus 

transversus dan longitudinalis dinamis. Arcus memberikan daya pegas yang 

diperlukan untuk berjalan, berlari, dan melompat, dan dipertahankan oleh 

empat lapis topangan pasif, topangan fibrosa ditambah topangan dinamis yang 

diberikan oleh otot intrinsik kaki dan tendo M. flexor, tibialis, dan fibularis 

longus (Moore & Dalley, 2013). 
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Gambar 2.1 Sendi pada Kaki (Moore & Dalley, 2013) 

 

Kaki dan tulang-tulangnya dapat dianggap berhubungan dengan tiga 

bagian anatomis dan fungsional: Kaki belakang (Talus dan caclcaneus), Kaki 

tengah (os naviculare, cuboideum, dan cuneiforme), Kaki depan (ossa 

metatarsalia dan phalanx) (Moore & Dalley, 2013). 

Bagian/regio kaki yang berkontak dengan lantai atau tanah adalah 

telapak (L. planta) atau regio plantaris (Latin), dan bagian yang mengarah ke 

superior adalah dorsum pedis atau regio dorsalis pedis. Telapak kaki yang 

menjadi dasar calcaneus adalah tumit atau regio calcanea dan telapak di 

bawah caput dua metatarsalia medialis adalah ball of the foot. Ibu jari kaki (L. 

hallux) juga merupakan jari I (L. digitus primus); jari kelingking (L. digitus 

minimi) merupakan jari V (Moore & Dalley, 2013). 
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Gambar 2.2 Plantaris Telapak Kaki (Moore & Dalley, 2013). 

 

2. Ligamen Utama pada Kaki 

a. Ligamentum calcaneonaviculare plantare (spring ligament), yang 

memanjang menyilang dan mengisi celah berbentuk baji diantara 

sustentaculum tali dan pinggir inferior permukaan artikular posterior os 

naviculare. Ligamentum tersebut menopang caput tali dan memiliki 

peran penting dalam pemindahan berat dari talus dan dalam 

mempertahankan arcus longitudinalis kaki, yang merupakan unsur 

paling utama. 

b. Ligamentum plantare longum, yang berjalan dari permukaan plantar 

calcaneus ke sulcus pada os cuboideum. Beberapa seratnya memanjang 

ke basis metatarsalia, sehingga membentuk suatu kanal untuk tendo M. 

fibularis longus. Ligamentum plantare longum  penting dalam 

mempertahankan arcus longitudinalis kaki. 

c. Ligamentum calcaneocuboideum plantare, yang terletak pada suatu 

bidang di antara ligamentum plantare longum. Ligamentum tersebut 

memanjang dari aspek anterior permukaan inferior calcaneus ke 
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permukaan inferior os cuboideum. Ligamentum tersebut juga terlibat 

dalam mempertahankan arcus longitudinalis kaki. 

3. Kompartemen Telapak Kaki (Moore & Dalley, 2013) 

a. Kompartemen medial telapak kaki di superfisial ditutupi oleh fascia 

plantaris medialis yang lebih tipis. Kompartemen tersebut terdiri dari 

M. abductohallucis, M. flexor hallucis brevis, tendo M. flexor hallucis 

longus, dan pembuluh nervus plantaris medialis. 

b. Kompartemen tengah telapak kaki di superfisial dilapisi oleh 

aponeurosis plantaris padat. Kompartement tersebut berisi M. flexor 

digitorum brevis, tendo M, flexor hallucis longus dan M. flexor 

digitorum longus ditambah otot-ototyang dihubungkan dengan M. 

digitorum longus , yaitu M. quadratus plantae  dan lumbicrales, dan M. 

adductor hallucis. Nervus dan pembuluh darah plantaris lateralis juga 

terletak di dalam kompartemen ini. 

c. Kompartemen lateral telapak kaki di superfisial dilapisi fascia plantaris 

lateralis yang lebih tipis dan berisi M. abductor dan M. flexor digiti 

minimi brevis. 

4. Biomekanik  

 
Gambar 2.3 Gerakan Persendian Kaki Depan (Moore & Dalley, 2013) 
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a. Gerakan pada articulatio metatarsophalangealis dan otot-otot yang 

berperan antara lain : 

1) Fleksi: M. flexor digitorum brevis, M. lumbricalis, M. interosseus, 

M. flexor hallucis brevis, M. flexor hallucis longus, M. flexor digiti 

minimi brevis dan M. flexor digitorum longus.  

2) Ekstensi; M. extensor hallucis longus, M. extensor digitorum longus 

dan M. extensor digiorum brevis.  

3) Abduksi; M. abductor hallucis, M. abductor digiti minimi dan 

interosseus dorsalis.  

4) Adduksi; M. adductor hallucis dan M. interosseus plantaris. 

b. Gerakan pada articulatio interphalangealis dan otot-otot yang berperan 

antara lain 

1) Fleksi; M. flexor hallucis longus, M. flexor digitorum longus, M. 

flexor digitorum brevis dan M. quadratus plantae. 

2) Ekstensi; M. extensor hallucis longus, M. ekstensor digitorum longus 

dan M. ekstensor digitorum brevis. 

Tibiofibular inferior joint ditopang oleh ligamen interosseous 

tibiofibular serta ligamen tibiofibular anterior dan posterior. Gerak yg 

dihasilkan adalah gerak slide. Pada saat dorsifleksi dan plantarfleksi 

ankle terjadi sedikit gerakan asesori dari fibula : Pada saat plantarfleksi 

ankle, malleolus lateral (fibula) akan berotasi ke medial dan tertarik 

kearah inferior serta kedua malleoli saling mendekati. Pada sendi 

superior, caput fibula akan slide kearah inferior. 

Ligament plantar fasciitis atau aponeurosis plantaris yang 

berupa lapisan jaringan ikat tebal dan kuat pada telapak kaki (Gibson, 
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2002 dalam Hendarto 2015). Ligamen ini berjalan secara transversal dari 

tuberositas medial kalkaneus kearah caput ossa metatarsal I-V telapak 

kaki, berfungsi sebagai penyangga bagian lekung kaki (Cooper, 2007 

dalam Hendarto 2015). 

B. Plantar Fasciitis 

1. Definisi Plantar Fasciitis 

Plantar fasciitis adalah radang fasia telapak kaki. Cedera ini merupakan 

inflamasi dari ligamentum telapak kaki yang disebut fasia plantaris. Plantar 

fasciitis dapat terjadi secara bersama-sama pada kalkaneal periostitis. Rasa 

sakit dapat timbul dimana saja, pada telapak kaki biasanya tidak diikuti dengan 

pembengkakan. Rasa nyeri dapat timbul karena robekan mendadak selama 

berolahraga ataupun secara perlahan-lahan (Wibowo, 2007). 

 
Gambar 2.4 Plantar fasciitis (Tejo, 2010) 

 

Kondisi tersebut disebabkan karena terlalu sering menggunakan plantar 

fasciitis, peningkatan aktivitas fisik, berat badan atau usia (Lamont et al, 2003 

dalam Sivasankar 2014). Nyeri ini dapat berlanjut setiap hari, terutama setelah 

berdiri terlalu lama (Thompson et al.,2014).  

2. Tanda dan Gejala 

Sebagian besar penderita plantar fasciitis mengeluh nyeri ketika turun 

dari tempat tidur dan mulai mau melangkahkan kaki saat bangun tidur dipagi 
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hari. Nyeri berkurang ketika sudah berjalan beberapa langkah. Nyeri bisa 

bertambah jika banyak melakukan aktifitas pada posisi berdiri waktu yang 

lama atau ketika naik/turun tangga (Mujianto, 2013). 

3. Etiologi 

Etiologi kondisi ini tidak diketahui dengan jelas dan kemungkinan 

terjadi secara alami. Obesitas, aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan, 

perbedaan anatomi, biomekanik yang buruk, aktivitas yang lebih dan kaki yang 

kurang memadai merupakan faktor yang mendukung terjadinya nyeri telapak 

kaki (Patil & Gaigole, 2016). 

4. Epidemiologi  

Plantar fasciits bisa terjadi pada semua umur terutama pada usia 

pertengahan dan usia lanjut. Lebih beresiko karena faktor seperti pekerjaan 

atau aktivitas yang lebih banyak berdiri atau berjalan, obesitas, kehamilan, 

diabetes melitius, aktivitas fisik yang berlebihan seperti atlit, penggunaan 

sepatu kurang tepat (Carter, 2001 dalam Hendarto, 2015). 

5. Patofisiologi Plantar fasciitis 

Plantar fasciitis adalah proses degeneratif kronis yang melibatkan 

aponeurosis plantar kaki, paling sering di insersi ke dalam tuberkulum medial 

kalkaneus. Proses ini melibatkan regangan berulang yang kelihatannya 

berdampak pada microtearing, yang mendorong respon perbaikan. Analisis 

histologis menunjukkan penebalan yang ditandai dan fibrosis dari plantar fasia 

bersama dengan nekrosis kolagen, metaplasia chondroid, dan pengapuran 

(Thompson et al.,2014). 
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6. Pemeriksaan Plantar fasciitis 

Proses pemeriksaan diawali dengan anamnesa pasien. Diperoleh data 

pasien mengeluhkan ada nya nyeri dibagian medial atau lateral tumit. Setelah 

itu dilakukan pemeriksaan fisik berupa tes cepat, positif nyeri gerak saat 

gerakkan dorsal fleksi ankle. Dalam inspeksi dinamis diperoleh antalgic gait 

(Wolf, 1994 dalam Hendarto, 2015). 

Tes khusus berupa stretch test dilakukan pada posisi dorsal fleksi ankle, 

dan hasil didapat nyeri regang pada fascia plantaris. Palpasi dilakukan 

didaerah fascia plantaris diperoleh titik nyeri tekan pada sisi medial atau 

lateral dari tuberositas calcaneus (Wolf, 1994 dalam Hendarto 2015). 

 
Gambar 2.5 Stretch Test 

(Sumber: https://id.pinterest.com)  

 

7. Diagnosis Plantar fasciitis 

Diagnosa dari Plantar fasciitis biasanya dibuat  berdasarkan 

pemeriksaan klinis tersediri. Meliputi pemeriksaan pada kaki pasien dan 

menganalisa ketika pasien berjalan. Pertimbangan lain dalam menentukan 

diagnosa adalah riwayat penyakit pasien, aktifitas fisik, gejala nyeri pada kaki 

dan faktor lain. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah 

pemeriksaan Radiology (X-ray), USG, dan MRI (Mujianto, 2013). 

Terkadang nyeri pada kaki juga dianggap sebagai plantar fasciitis 

seperti nyeri pada daerah metatarsal yang dikenal dengan metatarsalgia juga 
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disebut capsulitis, studi saat ini menyimpulkan bahwa nyeri plantar fasciitis 

tidak selalu terjadi peradangan pada plantar fasciitis, tetapi adanya peradangan 

pada Otot Flexor Digitorum Brevis (FBD). Pemeriksaan USG menggambarkan 

adanya cairan pada otot FBD bukan pada plantar fasciitis (Mujianto, 2013). 

8. Nyeri Plantar Fasciitis 

Mekanisme nyeri plantar fasciitis diawali adanya lesi pada soft tissue 

disisi tempat perlengkatan plantar aponeurosis yang letaknya dibawah dari 

tuberositas calcaneus atau pada facia plantaris bagian medial calcaneus akibat 

dari penekanan dan penguluran yang berlebihan. Hal itu menimbulkan aksi 

potensial dari ujung saraf nocisensorik (serabut saraf A-delta dan C) yang 

menghantarkan impuls nyeri ke cornu dorsalis medulla spinalis lalu ke otak, 

dan di otak impuls tersebut di interprestasikan sebagai nyeri (Siburian, 2008 

dalam Hendarto 2015). 

Intensitas nyeri paling berat seringkali terjadi setelah duduk dan mulai 

berjalan di pagi hari, tetapi hilang setelah 5-10 menit melakukan aktivitas, 

sering kambuh lagi setelah istirahat. Nyeri tekan titik terletak pada pelekatan 

proksimal aponeurosis ke tuberculum calcanei mediale dan pada permukaan 

medial tulang tersebut. Nyeri bertambah seiring ekstensi pasif ibu jari kaki 

dan/atau menahan berat (Moore & Dalley, 2013). 

C. Self stretching atau active stretching (peregangan aktif)  

Self stretching atau active stretching (peregangan aktif) adalah metode 

latihan yang dilakukan oleh pasien secara mandiri dengan diberitahukan 

terlebih dahulu latihannya oleh fisioterapis (Kisner, 2007 dalam Hendarto 

2015). Active stretching pada otot plantar flexor ankle bertujuan untuk 

terjadinya pelepasan adhesion dan meningkatkan fleksibilitas fascia plantaris, 
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kekuatan yang dihasilkan dari kontraksi ini menghasilkan kontraksi 

memanjang pada tendon dan fascia. Sehingga akan secara perlahan akan terjadi 

penguluran pada tendon dan fascia dan jaringan disekitarnya. 

Respon fisiologis pemberian metode ini terhadap fasciitis plantaris 

adalah melepaskan perlengketan dalam appeneorosus plantaris dan abnormal 

cross link sehingga mengurangi iritasi terhadap A delta dan saraf tipe C yang 

menimbulkan nyeri regang serta meningkatkan jumlah sel darah merah 

sehingga terjadi peningkatan kadar hemoglobin darah yang mengakibatkan 

fasilitasi kapasitas darah dalam membawa oksigen dan peningkatan aliran 

darah serta metabolisme lokal, sehingga dapat mempercepat proses perbaikan 

jaringan yang rusak akibat fasciitis plantaris, serta dapat mempercepat proses 

inflamasi menuju perbaikan jaringan. Dengan ada peningkatan kelenturan pada 

tendon maka pada fasciitis plantaris diharapkan fascia plantaris atau 

apponeurosis plantaris akan lebih fleksibel sehingga nyeri dapat berkurang 

(Hendarto, 2015). 

Metode self stretching (active stretching) yang dapat digunakan pada 

penelitian ini, yaittu dengan menggunakan teknik Towel stretching. 

 
Gambar 2.6 Towel Stretching (Das & Dutta, 2015) 

 

Tahan posisi ini selama 30 detik kemudian rileks, dilakukan selama 3 

kali pengulangan untuk setiap kaki. Lakukan selama 1-2 menit (Toriri, 2016). 
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D. Myofascial release 

1. Definisi Myofascial Release 

Mark (2007, dalam Septianai, 2016) mengatakan Myofascial Release 

adalah suatu ilmu untuk mengobati penyakit tertentu dengan manipulasi yang 

sistematis. Pada umumnya yang berarti kelompok prosedur yang biasanya 

dikerjakan dengan tangan. Myofascial Release (MFR) mengacu pada teknik 

pijat, petunjuk untuk peregangan fascia dan melepaskan ikatan antara fascia 

dan integumen, otot, tulang, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit, 

meningkatkan jangkauan gerak dan menyeimbangkan tubuh. 

Myofascial release digunakan untuk mengurangi  tekanan dalam band 

fibrosa jaringan ikat atau fascia. Myofascial release merupakan pilihan terapi 

yang efektif dalam pengobatan plantar fasciitis (Kuhar, 2007 dalam 

Sivasankar, 2014). 

 
Gambar 2.7 Teknik Myofascial release (Shah dan Bhalara, 2012) 

 

2. Dosis Myofascial release 

Myofascial release dilakukan selama 3 menit (Shah & Bhalara, 2012) 

dengan 2 kali pengulangan tahan sampai pasien merasakan peregangan pada 

plantar fascia (Sharafudeen, 2015). Peregangan diperiksa dengan meraba 

ketegangan plantar fascia (Khan, Ali dan Soomro 2014). 
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3. Indikasi Myofascial release (Paolini, 2009 dalam Astuti 2013), antara lain : 

a. Pasien memiliki keluhan, nyeri global yang kompleks, atau spesifik yang 

tidak mengikuti dermatom, miotom, atau pola refferal visceral. 

b. Pasien memiliki kondisi kronis menyebabkan adanya  ketegangan dan 

pembatasan dalam jaringan lunak. 

c. Pasien memiliki kelemahan otot akibat neuropati perpheral atau pusat 

akut atau kronis. 

d. Pasien sering, sakit kepala intens yang dipicu oleh berbagai rangsangan 

termasuk Myofasial trigger poin, ketegangan di Otot-otot posterior 

servikal, disfungsi sendi temporomandibular, dan ketegangan otot yang 

tidak simetris. 

e. Pasien adalah seorang atlet yang kompetitif atau pemain yang 

membutuhkan stertching halus untuk meningkatkan kecepatan atau 

ketepatan dan untuk mencegah cedera. 

4. Kontraindikasi Myofascial release 

Kontraindikasi untuk penggunaan MRT adalah (1) keganasan, (2) 

luka terbuka, (3) deep vein trombhosis, (4) hiperaestesi, (5) diabetes yang 

telah lanjut, (6) terapi kortison atau pengencer darah, (7) cedera akut atau 

area paska bedah yang masih akutpassive stertching (Paolini, 2009 dalam 

Astuti 2013). 

5. Myofascial release pada Plantar fasciitis 

Penelitian yang dilakukan Dhillon dan Shivali (2013) mengatakan 

bahwa terapi ultrasound dan myofascial release terbukti dapat mengurangi 

nyeri kasus plantar fasciitis. Teknik myofascial release yang digunakan 

yaitu “Direct myofascial release”  dilakukan pada plantar fasciitis dengan 
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cara memberikan tekanan lembut dari plantar fasciitis ke calcaneus dengan 

menggunakan metacarpal atau jari-jari tangan (Sharafudeen, 2015). 

E. Nyeri 

1. Definisi Nyeri 

Asosiasi internasional untuk penelitian nyeri (International 

Association for the Study of Pain, IASP) mendefinisikan nyeri sebagai suatu 

sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan 

berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau yang 

dirasakan dalam kejadian-kejadian dimana terjadi kerusakan (IASP, 2012 

dalam Marandina 2014). 

2. Klasifikasi Nyeri 

Nyeri  berdasarkan waktu lamanya serangan : 

a. Nyeri akut, yaitu nyeri yang didasarkan dalam waktu yang singkat dan 

berakhir kurang dari enam bulan, sumber dari daerah nyeri diketahui 

dengan jelas. Rasa nyeri mungkin sebagai akibat dari luka, seperti luka 

operasi, ataupun pada suatu penyakit arteriosclerosis pada arteri 

koroner (Asmadi, 2008). 

b. Nyeri kronis merupakan suatu keadaan yang berlangsung secara 

konstan atau interminten dan menetap sepanjang suatu periode waktu. 

Nyeri ini berlangsung diluar waktu  penyembuhan yang diperkirakan 

dan sering tidak dapat dikaitkan dengan penyebab atau cedera spesifik. 

Nyeri kronis adalah suatu keadaan ketidaknyamanan yang dialami 

individu yang berlangsung selama enam bulan atau lebih (Muttaqin, 

2008). 
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3. Pengukuran Derajat Nyeri  

Numeric Rating Scale (NRS) merupakan alat bantu pengukur 

intensitas nyeri pada pasien yang terdiri dari skala horizontal yang dibagi 

secara rata menjadi 10 segmen dengan nomor 0 sampai 10. Pasien diberi 

pengertian yang menyatakan bahwa angka 0 bermakna  intensitas nyeri 

yang minimal (tidak ada nyeri sama sekali) dan angka 10 bermakna  nyeri 

yang sangat (nyeri paling parah yang dapat mereka bayangkan). Pasien 

kemudian dimintai untuk menandai angka yang menurut mereka paling 

tepat dalam mendeskripsikan tingkat nyeri yang dapat mereka rasakan pada 

suatu waktu (Ulfa, 2014). 

 

 

Gambar 2.8 Numeric Rating Scale  

(Sumber: http://qittun.blogspot.co.id) 

 

 

Keterangan : 

0 : Tidak nyeri 

1-3 : Nyeri ringan 

4-6 : Nyeri sedang 

7-9 : Nyeri berat terkontrol 

10 : Nyeri berat tidak terkontrol 

http://qittun.blogspot.co.id)/

