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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat dituntut lebih 

aktif dalam bekerja untuk menghadapi persaingan yang ketat. Selain dituntut 

agar lebih aktif, masyarakat juga dituntut untuk bekerja secara profesional. 

Dibeberapa perusahaan seperti diswalayan contohnya, menuntut karyawan 

wanita untuk berpenampilan yang menarik dan selalu memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi para konsumennya, salah satu diantaranya yaitu untuk selalu 

berdiri disetiap bekerja untuk melayani para konsumen. Akan tetapi posisi 

berdiri yang terlalu lama akan mengundang berbagai masalah. Salah satunya 

dapat menyebabkan nyeri pada punggung bawah yang diakibatkan karena 

ketegangan otot yang terus-menerus dalam waktu yang lama. 

Salah satu gangguan fisik yang dirasakan oleh wanita yang terlalu 

lama berdiri dengan menggunakan sepatu hak tinggi adalah nyeri punggung 

bawah (NPB) atau yang lebih dekenal dengan istilah Low Back Pain (LBP). 

Sebuah survey yang telah dilakukan pada karyawati disebuah pusat 

perbelanjaan di kota Surakarta terdapat 7 dari 10 karyawati yang bekerja 

dengan posisi berdiri dengan memakai sepatu hak tinggi mengeluh nyeri pada 

pinggang bawahnya. 

Keluhan NPB pada karyawati dengan rutinitas berdiri dengan 

memakai sepatu hak tinggi terjadi sebagai manifestasi dari lumbosacral yang 

berdampak pada lumbosacral cenderung lordosis (sway back). Hal ini 
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disebabkan karena posisi berdiri dengan pemakaian sepatu hak tinggi 

menyebabkan sendi pada pergelangan kaki mengalami perubahan kearah 

plantar flexi yang kosekuensinya atau dampaknya terjadi hyperextensi pada 

punggung difungsikan untuk penyeimbang tubuh, sehingga sudut pada 

lumbosacral akan bertambah besar kearah exstensi maka tubuh akan menjadi 

lordosis. Otot punggung termasuk otot type I yang mengandung mitokondria 

dan myoglobin dalam jumlah yang besar serta dikelilingi oleh kapiler yang 

lebih banyak dari type otot II. Kondisi ini menyebabkan serabut type I 

memiliki kapasitas tinggi untuk metabolisme aerobik dan memiliki daya tahan 

tinggi terhadap kelelahan. Otot type ini mempunyai warna lebih merah, 

mempunyai kontraksi lebih landai, berfungsi sebagai stabilisasi serta 

mempertahankan postur. Gangguan yang dapat terjadi pada otot type ini 

adalah ketegangan dan pemendekan otot (Guyton, 2007 ). 

Otot akan berkontraksi jika potensial aksi berjalan di sepanjang 

sebuah saraf motorik sampai ke ujungnya pada serabut otot. Di setiap ujung 

saraf menyekresi substansi neurotransmiter, yaitu asetilkolin dalam jumlah 

sedikit. Asetilkolin bekerja pada area membran serabut otot untuk membuka 

kanal melalui molekul-molekul protein yang terapung pada membran. 

Terbukanya kanal memungkinkan sejumlah besar ion natrium berdifusi ke 

bagian dalam membran serabut otot. Peristiwa ini menimbulkan suatu 

potensial aksi pada membran. Potensial aksi akan berjalan di sepanjang 

membran serabut otot dengan cara yang sama seperti potensial aksi berjalan di 

sepanjang membran serabut saraf. Potensial aksi akan menimbulkan 
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depolarisasi membran otot, mengalir melalui pusat serabut otot. Disini 

potensial aksi akan menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan 

sejumlah besar ion kalsium, yang tersimpan di retikulum. Ion-ion retikulum 

menimbulkan kekuatan menarik antara filamen aktin dan miosin, sehingga 

kedua filamen tersebut bergeser satu sama lain, dan menghasilkan proses 

kontraksi  otot (Guyton, 2007). Jika suatu otot mengalami kontraksi terus-

menerus maka akan terjadi kerusakan otot di tingkat sarkomer (bagian 

miofibri yang terletak antara dua lempeng Z) dan akibatnya otot tersebut akan 

menjadi nyeri. 

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

nyaman, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau yang merusak 

jaringan. Nyeri merupakan perasaan tidak menyenangkan yang merupakan 

tanda bahwa tubuh telah mengalami kerusakan, nyeri berawal dari reseptor 

nyeri yang menyebar diseluruh tubuh. Reseptor nyeri ini menyampaikan pesan 

sebagai impuls listrik disepanjang syaraf yang menuju ke medulla spinalis dan 

kemudian diteruskan ke otak.  

Nyeri diartikan sebagai proses normal pertahanan tubuh yang di 

perlukan untuk memberi tanda bahwa telah ada kerusakan pada jaringan 

tubuh. Akibat dari adanya rasa nyeri dapat terjadi spasme otot, dapat diketahui 

dengan cara palpasi/ menekan bagian tubuh. Tanda yang di dapatkan misalnya 

kaku, tegang atau lunak pada otot tersebut (Melzack & Wall, 1999).  

Nyeri myogenik adalah nyeri yang tidak wajar dan tidak sesuai 

dengan distribusi saraf serta dermatom dengan reaksi yang berlebih. Saat 
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berdiri lama otot cenderung statis. Kerja otot statis ini ditandai oleh kontraksi 

otot yang lama yang biasanya sesuai dengan sikap tubuh. Tidak dianjurkan 

meneruskan kerja otot statis dalam jangka waktu yang lama karena dapat 

menimbulkan nyeri (Effendi, 2007). Otot punggung merupakan otot type I 

yang mempunyai warna lebih merah dan kontraksi lebih landai yang berfungsi 

untuk stabilisasi serta mempertahankan postur. Jika otot ini mengalami 

kontraksi terus-menerus maka otot akan mengalami kerusakan pada tingkat 

sarkomer, akibatnya otot akan menjadi nyeri. 

NPB adalah suatu gangguan neuro muskuloskeletal berupa nyeri 

yang terbatas pada regio lumbal, tapi gejalanya lebih merata dan tidak hanya 

terbatas pada satu radiks saja, namun secara luas berasal dari diskus 

intervertebralis lumbalis (Sidharta, 1984). NPB merupakan salah satu keluhan 

yang dapat menurunkan produktifitas manusia, 50%-80% penduduk di Negara 

industri pernah mengalami nyeri pinggang bawah, prosentasenya meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia (Sugianto, 1994). 

NPB miogenik adalah nyeri pinggang bawah yang di sebabkan oleh 

gangguan atau kelainan pada unsur musculoskeletal tanpa di sertai dengan 

gangguan neurologist antara vertebra thorakal 12 sampai dengan bagian 

bawah pinngul atau anus (Paliyama, 2003). NPB miogenik dapat timbul akibat 

adanya potensi adanya kerusakan jaringan  pada: dermis, pembuluh darah, 

facia, musculus, tendon, kartilago, tulang, ligament, meniscus, bursa 

(Paliyama, 2003). 
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Fenomena kerja otot statis ini dapat kita jumpai pada karyawati 

yang rutinitas bekerja dengan posisi berdiri, contohnya pada Sales Promotion 

Girls (SPG) yang lama jam kerjanya rata-rata 8 jam perhari dengan waktu 

istirahat 1 jam. Dari survey yang pernah dilakukan pada SPG di Matahari Solo 

Square pada bulan juli, setelah dilakukan wawancara, terdapat 7 dari 10 

karyawati yang bekerja dominan berdiri mengeluhkan nyeri pada 

pinggangnya. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aktifitas SPG 

dihabiskan dengan posisi berdiri yang lama saat bekerja dengan menggunakan 

sepatu hak tinggi. Hal ini akan menambah sudut pada lumbosakral kearah 

ekstensi yang dapat menjadi lordosis sehingga dapat menimbulkan resiko LBP 

Myogenik. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Pemakaian sepatu hak tinggi akan mengundang berbagai masalah. 

Salah satu diantaranya masalah yang ditimbulkan dari pemakaian sepatu hak 

tinggi adalah NPB Miogenik. 

Dari survey yang pernah dilakukan pada SPG di Matahari Solo 

Square pada bulan juli, setelah dilakukan wawancara mereka bekerja memakai 

sepatu hak tinggi ≥ 5 cm, dan dominan berdiri 7 jam perhari, terdapat 7 dari 10 

wanita pengguna sepatu hak tinggi mengeluhkan nyeri pada pinggangnya.  

Pemakaian sepatu hak tinggi dalam waktu lama dapat mengubah 

posisi anatomi tulang belakang menjadi tidak normal dan membuat otot pada 

daerah punggung cedera. Memakai sepatu dengan hak tinggi ≥ 5 cm, membuat 
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kaki terus-menerus plantar fleksi sehingga posisi anatomi tulang belakang 

menjadi berubah. Artinya, punggung akan terus-menerus hiperekstensi untuk 

menjaga keseimbangan, sehingga otot yang berada pada punggung bawah 

seperti otot erektor spine dalam keadaan tegang oleh karena kontraksi yang 

terus-manerus sehingga terjadi peningkatan ketegangan serabut otot. 

Peningkatan ketegangan serabut otot dalam waktu yang lama dapat 

menimbulkan stress mekanis pada jaringan injury, sehingga akan 

menstimulasi nosiceptor yang ada di dalam otot. Semakin sering dan semakin 

kuat nosiceptor tersebut terstimulasi maka akan semakin kuat refleks 

ketegangan otot, kemudian terjadi mikrosirkulasi yang tidak kuat, sehingga 

jaringan mengalami kekurangan nutrisi dan oksigen yang dapat menimbulkan 

iskemik jaringan lokal serta menumpuknya zat-zat sisa metabolisme. Keadaan 

ini akan merangsang ujung-ujung saraf tepi nosiceptif tipe C untuk 

melepaskan suatu neuro peptide, yaitu P Subtance, dengan demikian, 

pelepasan tersebut akan membebaskan prostaglandin dan diikuti juga dengan 

pembebasan bradikinin, potassium ion, serotonin yang merupakan noxius atau 

chemical stimuli. Sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri (Ericton, 1990).   

Sepatu hak tinggi yang ideal adalah yang memiliki tinggi hak 2-3 

cm, sebab otot punggung dalam posisi rileks dan nyaman serta energi yang 

dikeluarkan untuk memprtahankan keseimbangan tidak terlalu banyak. Hak 

dengan tinggi 5 sentimeter masih bisa ditolerir, akan tetapi pemakainnya 

paling lama 2 jam. Setelah itu sebaiknya kaki diistirahatkan dari sepatu hak 

tinggi (Aileen, 2006). Sudut lumbosakral normalnya sebesar 30°-35°. 
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Penggunaan sepatu hak tinggi diatas 5 cm akan menambah sudut lumbosakral 

10°-20° menjadi lebih besar. Peningkatan sudut lumbosakral akan 

menyebabkan peregangan pada ligament dan terjadi kontraksi otot-otot 

paraspinal untuk mempertahan postur tubuh yang normal, akibatnya akan 

terjadi sprain pada ligament maupun strain pada otot pinggang bawah yang 

menimbulkan nyeri (Santoso, 2001).  

  

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan diantaranya, Arif Putra (2009), 

tentang pengaruh penggunaan sepatu hak tinggi terhadap nyeri myogenik 

pada otot gastroknemius dengan hasil penggunaan sepatu hak tinggi diatas 5 

cm dapat menyebabkan nyeri otot gastroknemius pada karyawati di pusat 

perbelanjaan matahari. 

Dominingue (2001), dalam penelitianya “The Long Term Effect  of 

High Heels” dengan hasil efek dari penggunaan sepatu hak tinggi diantaranya 

adalah nyeri pinggang bawah. 

Susanti (2007) tentang beda pengaruh latihan  Mc Kenzie dan 

William Flexi  terhadap peningkatan lingkup gerak sendi  lumbal pada Low 

Back Pain Myogenic dengan hasil pemberian latihan William Flexi lebih 

efektif meningkatkan lingkup gerak sendi pada penderita LBP Myogenik 

dibanding latihan Mc Kenzie. 

Yurnila Ahmad (2009), tentang pengaruh penggunaan sepatu hak 

tinggi terhadap potensi terjadinya varises pada tungkai bawah dengan hasil 
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ada pengaruh penggunaan sepatu hak tinggi terhadap resiko timbulnya varises 

pada tungkai bawah pada Slaes Promotions Girls. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dari berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan dari 

pemakaian sepatu hak tinggi, penulis dalam penelitian ini mengambil 

permasalahan mengenai pengaruh pemakaian sepatu hak tinggi dengan tinggi 

sepatu  ≥ 5 cm terhadap nyeri punggung bawah (NPB) Miogenik. Dalam 

pelaksanaannya, penelitian ini di tujukan pada Sales Promotion Girls (SPG) di 

counter pakaian Matahari Solo Square Kota Surakarta yang mengeluhkan 

nyeri punggung bawah. 

 

E. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah: 

Apakah ada pengaruh pemakaian sepatu hak tinggi terhadap NPB mioganik 

pada Sales Promotion Girls (SPG) di counter pakaian Matahari Solo Square? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh pemakaian sepatu hak tinggi terhadap nyeri 

punggung bawah (NPB) miogenik pada Sales Promotion Girls (SPG) di 

counter pakaian Matahari Solo Square. 
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G. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

umumnya dalam bidang kesehatan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca khususnya. 

2. Bagi Institusi yang Bersangkutan 

Memeberikan informasi pada institusi yang bersangkutan, khususnya 

pada wanita yang dalam kegiatan sehari-harinya sering menggunakan 

sepatu hak tinggi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi Praktisi 

a. Menambah pengetahuan dan dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara pemakaian sepatu hak tinggi terhadap NPB myogenik.  

b. Pelayanan Fisioterapi yang diberikan mencakup pada pelayanan 

Promotif dan Preventif khususnya serta umumnya pada pelayanan 

Kuratif dan Rehabilitatif. 


