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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

               Dunia perdagangan tidak terlepas dari seorang SPG (Sales 

Promotion Girl), karena mereka adalah orang yang memperkenalkan sebuah 

produk atau orang yang melakukan promosi dan negosiasi kepada para 

konsumen (Hadi, 2012 ). Sales promotion girl (SPG) adalah wanita yang 

mempromosikan suatu produk atau properti yang biasanya dilakukan dengan 

menawarkan suatu produk kepada konsumen dengan cara berdiri, untuk 

memikat pelanggan SPG harus berpenampilan menarik dan pandai 

bersosialisasi dan menunjang penampilan tersebut SPG biasanya 

menggunakan sepatu hak tinggi. Akan tetapi sering terjadi keluhan dibagian 

pinngang yang menyebabkan perubahan posture. 

Postur tubuh akan terbentuk sesuai dengan cara kita memperlakukan 

tubuh, entah itu dalam kondisi duduk, berdiri, berjalan, ataupun tidur. 

Menentukan postur tubuh yang tepat sangat penting sebab akan mengurangi 

ketegangan otot dan urat pada tubuh akibat postur tubuh yang tegak. 

Memperbaiki postur tubuh yang terbiasa membungkuk bukan hanya 

meningkatkan kualitas penampilan kita, tapi juga baik untuk kesehatan. 

Contohnya, mencegah kaku otot atau urat yang terpuntir akan mengurangi 

risiko terserang artritis atau radang sendi dan juga mengurangi beban kerja 

tulang. 
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Para SPG memakai sepatu berhak tinggi agar terlihat lebih ramping 

dan tinggi sementara yang lain memakainya untuk meningkatkan rasa percaya 

diri agar terlihat modis dan modern. Apapun alasannya mungkin, orang harus 

menyadari efek yang ditimbulkan pada tubuh.  Masalah pada tubuh yang 

disebabkan karena sering menggunakan sepatu hak tinggi bervariasi.  Para 

peneliti telah menemukan bahwa, wanita muda yang mengenakan sepatu hak 

tinggi selama 40 jam per minggu atau lebih, tanpa disadari perlahan-lahan 

dapat menyebabkan cedera dan cacat tubuh. 

Badan survey Amerika mencacat 59% wanita pengguna sepatu hak 

tinggi memakai sepatu tersebut sedikitnya 1 jam hingga 8 jam perharinya 

(Organization inc, 1989). Survey yang dilakukan di  kota Jember, pada Sales 

promotion girl (SPG) yang menggunakan sepatu hak tinggi dan berdiri saat 

bekerja, 11 dari 20 karyawati dengan ketinggian sepatu hak tinggi 5-12 cm, 

dengan waktu pemakaian 7-8 jam/hari mengeluh nyeri pada lutut. Jenis sepatu 

yang disukai dan banyak dipakai adalah Stilleto Heels mempunyai hak lebih 

ramping namun sangat tinggi, berkisar 5-12 cm dengan diameter 2 cm. Posisi 

berdiri menggunaka sepatu hak tinggi menyebabkan terjadinya ketegangan 

otot gastrocnemius atau otot-otot tungkai sisi bagian bawah dan otot –otot 

pinggang (Hadi, 2012). 

Kekuatan otot-otot lumbal sangat penting bagi SPG untuk 

mempertahankan posisi tegak melawan gravitasi sehingga membentuk sikap 

tubuh tertentu. Fungsi otot lumbal merupakan rangkaian alat gerak yang 

memungkinkan terjadinya keseimbangan serta aktif mempertahankan titik 
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berat tubuh pada saat berdiri. Otot-otot lumbal juga berfungsi untuk 

menghubungkan bagian tubuh ke arah ektremitas maupun yang terdapat pada 

bagian punggung itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2012), menyatakan ada hubungan 

pemakaian high heels terhadap patellofemoral pain syndrom dan perubahan Q-

Angle. Penelitian ini hanya mengungkapkan hasil survey saja tidak 

memberikan solusi terhadap keluhan yang di alami oleh SPG. Oleh karena itu 

peneliti ingin memberikan solusi berupa latihan yang mudah dan murah serta 

dapat dilakukan setiap hari tanpa menggangu kerjanya. Latihan tersebut berupa 

core stability excercise 3-4 kali selama 1-2 minggu (Fredericson, 2005), di 

harapkan latihan ini dapat mengurangi keluhan berupa nyeri dan dapat 

memperkuat otot.    

Core Stability excercise adalah kemampuan untuk mengontrol posisi 

dan gerak dari trunk sampai pelvis yang digunakan untuk melakukan gerakan 

secara optimal dalam proses perpindahan, kontrol tekanan dan gerakan saat 

beraktivitas. Core Stability excercise merupakan salah satu komponen penting 

dalam memberikan kekuatan lokal dan keseimbangan untuk memaksimalkan 

aktivitas gerak secara efisien (Irfan 2010).  

 

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah ada  pengaruh 

core stability exercise terhadap kekuatan otot-otot lumbal  akibat pemakaian 

sepatu hak tinggi pada sales promotion girl? 
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C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh core stability excercise terhadap kekuatan 

otot-otot  lumbal akibat pemakaian sepatu hak tinggi  pada sales promotion 

girl. 

 

D. Manfat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai informasi ilmiah serta 

menambah pengetahuan tentang pengaruh dari core stability exercise 

terhadap kekuatan otot-otot  lumbal akibat pemakaian sepatu hak tinggi  

pada sales promotion girl. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah peneliti membuat suatu 

perlakuan yang menggunakan metode core stability excercise untuk 

kekuatan otot lumbal, yang mana hal ini dapat menambah informasi dalam 

perkembangan ilmu fisioterapi, dapat dijadikan referensi bagi ilmuwan 

lain untuk melakukan penelitian lanjutan, yang dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan teknologi, dan seni (IPTEKS). 

 

 


