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ABSTRAK 
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CIPTARI WIDIASTUTI/ J110080008 
“ PENGARUHCORE STABILITY EXERCISE TERHADAP KEKUATAN 
OTOT-OTOT LUMBAL AKIBAT PEMAKAIAN SEPATU HAK TINGGI 
PADA SALES PROMOTION GIRL” 
( dibimbing oleh Totok Budi Santoso, SST.Ft, MPH dan Umi Budi Rahayu, 
SST.Ft.,M.Kes ) 

(Terdiri dari V bab, 27 halaman) 

Latar Belakang:Timbulnya permasalahan penurunan kekuatan otot lumbal pada 

sales promotion girl disebabkan karena pemakaian sepatu hak tinggi dalam waktu 

lama dapat mengubah posisi anatomi tulang belakang menjadi tidak normal dan 

membuat otot-otot daerah punggung cidera.Tujuan Penelitian:Untuk mengetahui 

pengaruh core stability exercise terhadap kekuatan otot-otot lumbal akibat 

pemakaian sepatu hak tinggi pada sales promotion girl. Metode Penelitian: 

Quasi experimental dengan desain penelitian ini yaitu One group pre test and post 

test, pengambilan sampel dengan metode purpusive sampling berdasarkan kriteria 

Inklusi.Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 12 orang.Intrumen 

penelitian menggunakan alat ukur stabilizer pressurebio-feedback.Analisis 

statistic menggunakananalisis non parametric yaitu ujiperingkatbertandawilcoxon 

test.  Hasil Penelitian: : hasil uji wilcoson menunjukkan bahwa p-value <0,05. 

Kesimpulan: Adanya pengaruh core stability exercise terhadap kekuatan otot-

otot lumbal akibat pemakaian sepatu hak tinggi pada sales promotion girl. 

Kata Kunci : Core stability, sales promotion girl, dan kekuatan otot lumbal 

 
 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

               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 

bersosialisasidanuntukmenunjang penampilan tersebut SPG biasanya 

menggunakan sepatuhak tinggi.Akan tetapi sering terjadi keluhan dibagian 

pinggang yang menyebabkan menurunnya  kekuatan otot pinggang. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai informasi ilmiah serta 

menambah pengetahuan tentang pengaruh dari core stability exercise terhadap 

kekuatan otot-otot lumbalakibatpemakaiansepatuhaktinggi pada sales promotion 

girl. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah peneliti membuat suatu 

perlakuan yang menggunakan metodecore stability exercise 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). 

 

LANDASAN TEORI 

Dampak Sepatu Hak Tinggi 

 Dampak pemakaian sepatu hak tinggi sangat banyak dan serius, 

yang paling serius di antaranya terjadi kontraksi yang terus menerus pada 

otot belakang kaki, kemudianberujung pada penyakit varises akibat 

tertekannya pembuluh darah kaki. Bahaya serius lainnya ialah terjadinya 

perubahan sudut quadriceps yang menyebabkan nyeri lutut bagian depan. 

Pemakaian sepatu hak tinggi lebih dari 2 jamselama 2 tahunberdampak 

buruk. Dampak buruk itu antara lain yaitu nyeri lutut bagian depan, 

spasme otot dan nyeri punggung(Naseer, 2006). 

Penggunaan sepatu hak tinggi dapat mengakibatkan postur tubuh 

yang tegak, sejajar dan seimbang, hal ini berhubungan dengan  tulang 

belakang yang merupakan bagian penting dari tubuh manusia. Ini 

berfungsi menjaga keseimbangan serta mendukung dan membantu untuk 

mempertahankan postur tubuh tegak lurus pada punggung bagian bawah 

yang  bertindak sebagai pusat tubuh untuk berdiri dan berjalan normal 

(Stephen, 2005).   

Stabilizer Pressure Bio-Feedback 

Stabilizer pressure bio-feedbackadalah alat untuk mengukur 

kekuatan otot dengan skala pengukuran 0-200 mmHg dengan akurasi +/- 3 



tekananmmHz. Cara pengukuran stabilizer pressure bio-feedbackposisi 

pasien tidur terlentang dengan kedua kaki fleksi 60 derajat dan kedua 

tangan di samping tubuh, alat stabilizer pressure bio-feedbackdiletakkan 

di bawah lumbal 2 kemudian pasien di minta untuk menekan alat tersebut 

kebawah sekuat mungkin tahan 10-15 menit. 

Core Stability  

Core adalah bagian yang menghubungkan tubuh bagian atas 

dengan bagian bawah. Meskipun bagian tulang rusuk melindungi 

semua organ besar di bagian dada atas, itu adalah empat lapisan otot 

perut yang mendukung dan melindungi visera (organ) dari toraks 

bawah. Keempat lapisan otot membungkus seluruh perut ke berbagai 

arah. Ketika bekerja dengan benar mereka juga membantu dalam 

mendukung sirkulasi yang baik dan fungsi organ yang sehat. Fungsi 

utama lain dari dinding perut adalah untuk menstabilkan tulang 

belakang kita. Core adalah dasar bagi semua gerakan tersebut 

(Panagos, 2009). 

Core stability exercise sendiri juga mempunyai kemampuan 

untuk mengontrol posisi otot utama dari core muscle.Dan yang 

termasuk core muscle adalah otot panggul, transversus abdominis, 

multifidus, internal dan eksternal obliques.Kontraksi otot abdominalis 

menghasilkan sebuah rigid cylinder yang meningkatakan stabilitas 

dari lumbal spine.m.rectus abdominalis dan  m.oblique abdominalis 

mengaktivasi pola yang spesifik yang bertanggung jawab untuk 



gerakan anggota gerak bawah sekaligus memberikan postural support 

sebelum anggota gerak bawah bergerak (Irfan, 2010). 

Otot perut berfungsi sebagai komponen yang sangat penting dari 

core.Transversus abdominis mendapat perhatian dalam perannya 

sebagai efek menstabilkan tulang belakang lumbal.Transversus 

abdominis memiliki serat yang berjalan horisontal (Kecuali untuk 

serat yang paling rendah, yang berjalan sejajar dengan otot obliq 

internus), menciptakan sabuk di sekitar perut.Transversus abdominis 

dan multifidus telah terbukti berkontraksi 30 ms sebelum gerakan bahu 

dan 110 ms sebelum gerakan kaki pada orang sehat.Secara teoritis 

dalam hal ini berperan untuk menstabilkan tulang belakang lumbal 

(Akuthota et al., 2008). 

METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalahquasi experiment dengan desain one grup 

pre test dan post-test. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian  

Penelitian ini di lakukan pada  30April – 15 Juli 2013 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kampus Ums Ruang 3.2 dan disalah satu rumah 

responden. 

 



Definisi Operasinal 

Core stability excercise adalah merupakan aktifitas senergi dari otot-otot 

bagian dalam trunk yaitu otot transfersus abdominus, otot multifidus, otot 

diafragma, dan otot dasar panggul. 

Pengukuran kekuatan otot lumbal dalam kasus ini 

dilakukansebelumpemberianlatihancore stability exercisedansetelahpemberian  

latihancore stability exercise. Pengukuranmenggunakanstabilizer pressurebio-

feedback.Denganmemposisikanpasientidurterlentangdengankedua kaki fleksi 60 

derajatdankeduatangan di sampingtubuh, alatstabilizer pressure bio-

feedbackdiletakkan di bawahlumbal 2 kemudianpasien di 

mintauntukmenekanalattersebutkebawahsekuatmungkin.Rentangpengukuranadala

hdari 0 sampaitekanan analog 200mmHg denganakurasitekanan +3mmHg atau -

3mmHg pompabantalan untukmengembang, 

danmelonggarkanuntukmengempis.tekananstabilizerdibuatpada 60mmHg 

dansubjekpenelitiandimintauntukmenegakkanpunggungsambilmelakukanexpirasi 

maximal selama 10 detikdandilihatnilaiakhirdaristabiliser. Nilai yang 

ditunjukkanterjadipenurunantekanansebesar 2 – 4 mmHg, 

halinidikarenakanketikasubjekpenelitianmengextensikanpunggung yang 

disertaidenganexpirasi maximal terjadipeningkatankurvalordoticpadalumbo 

pelvic. 

 

 

 



Teknik analisa data 

Pengumpulan data diambilsecara purposive artinya tidak melalui raandomisasi 

maka data yang diambil berdistribusi tidak normal. Dalam hal ini menurut (Murti, 

1996) maka analisis statistic menggunakan analisis non parametric menggunakan  

uji peringkat bertanda wilcoxon test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum  

Penelitian ini dilakukan di PT Djarum Jalan Adisucipto no.85 Colomadu 

Karanganyar dengan jumlah 14 orang yang memenuhi kriteria inklusi sebagai 

responden penelitian. Selama berjalannya penelitian ada responden yang 

mengalami drop out (tidak mengikuti jalannya penelitian sampai selesai) sehingga 

responden yang masih bertahan sebanyak 12 responden. Penelitian dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Core stability exercise terhadap 

kekuatan otot-otot lumbal akibat pemakaian sepatu ha  tinggi pada sales 

promotion girl. 

Hasil Penelitian 

Tabel  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel  Karakteristik responden menurut umur 

Umur Frekuensi Persentase 
21 1 8.0 
22 2 17 
23 4 33 
24 2 17 
25 3 25 

Total 12  



Sumber: Data primer diolah, 2013 
 

Berdasarkan tabel 4.1, responden terbanyak pada umur 23 tahun 

sebanyak 4 orang (33%), sedangkan responden sedikit pada umur 21 

tahun sebanyak 1 orang (8%). 

a. Karakteristik responden menurut masa kerja 

Tabel  Karakteristik responden menurut masa kerja 

Masa kerja Frekuensi Persentase 
3 7 58 
4 3 25 
5 2 17 

Total 12 100 

Sumber: Data primer diolah, 2013 
 

Berdasarkan tabel 4.2, responden terbanyak pada masa kerja 3 

sebanyak 7 orang tahun (58%), sedangkan responden sedikit pada 

masa kerja 5  tahun sebanyak 2 orang (17%). 

b. Karakteristik responden kekuatan otot-otot lumbal sebelum dan 

sesudah dilakukan latihan 

Tabel Karakteristik kekuatan otot-otot lumbal sebelum dan sesudah 
dilakukan latihan 

No Nama Pre 
(MmHg)

Post 
(MmHg) 

Selisih 
(MmHg) 

1.     Dn 48 60 12 
2. Is 62 85 23 
3. Rh 48 72 24 
4. Ar 62 75 13 
5. Rp 53 67 14 



6. Fa 44 62 18 
7. Ym 63 84 21 
8. Ip 42 67 25 
9. En 57 73 15 
10. Si 49 62 13 
11. Sn 65 87 22 
12. Tj 58 72 14 
Sumber: Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, nilai terbesar kekuatan otot-otot lumbal 

sebelum dilakukan latihan terbesar yaitu SN sebesar 65 dan paling terkecil 

yaitu FA sebesar 44.Sedangkan nilai otot-otot lumbal sesudah dilakukan 

latihan terbesar yaitu St sebesar 87 dan paling terkecil yaitu Dn sebesar 

60.Kemudian selisih kekuatan otot-otot lumbal terkecil yaitu Dn sebesar 

12 dan terbesar yaitu Ip sebesar 25. 

Hasil Analisis Data 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varian skor postes pelatihan. Uji homogenitas varians 

tiap level sekolah menggunakan uji Lavene. Adapun hasilnya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4. Uji Homogeneity 

  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Pelatihan 
 

Based on Mean .023 1 22 .881
Based on Median .018 1 22 .894
Based on Median and with adjusted df .018 1 18.529 .894
Based on trimmed mean .019 1 22 .892

Sumber: Data primer diolah, 2013 



Berdasarkan uji Lavene angka signifikansinya atas 0,05. Ini berarti 

skor postes kelompok tidak homogen, sebab angka signifikansi kedua 

kelompok baik menurut rerata maupun median kurang dari 0,05. 

b. Wilcoxon 

Wilcoxon digunakan untuk mengevaluasi apakah median pada dua 

kelompok berbeda. Untuk melakukan uji Wilcoxon, setiap kasus harus 

memiliki skor pada dua variabel, variabel pengelompokan (variabel 

independen atau kategoris) dan variabel tes (variabel dependen atau 

kuantitatif). Variabel pengelompokan kasus membagi menjadi dua 

kelompok atau kategori, dan variabel menilai tes individu pada 

variabel dengan setidaknya dalam skala ordinal. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Uji Wilcoxon 

 Nilai
Z -3.062a

Asymp. Sig. (2-tailed) .002
Sumber: Data primer diolah, 2013 

 
Dari Tabel 4.5, diperoleh nilai z hitung = -3,590 dengan angka 

signifikansi 0,002. Karena angka signifikansi tersebut kurang dari 

0,05, maka disimpulkan bahwa untuk seluruh level, skor postes setelah 

diadakan pelatihan terdapat perbedaan yang berarti  ada pengaruh core 

stability excercise terhadap kekuatan otot-otot  lumbal akibat 

pemakaian sepatu hak tinggi  pada sales promotion girl. 



 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil uji non parametric menunjukan Wilcoxon test 

bahwa ada core stabilityexercise terhadap kekuatan otot-otot lumbal 

akibat pemakaian sepatu hak tinggi pada sales promotion girl. 

Saran  

1.Untuk SPG perlu latihan core stabilityexercise secara rutin agar 

dampak pemakaian sepatu hak tinggi sangat banyak dan serius, yang paling 

serius diantaranya terjadi kontraksi yang terus menerus pada otot belakang 

kaki, kemudian berujung pada penyakit varises akibattertekan pembuluh 

darah kaki dan nyeri punggung dan tidak sering menggunakan sepatu hak 

tinggi. 

2. Untuk penelitian yang akan dating lbih baik perlu penambahan jumlah 

sampel sales promotion girl yang akan diteliti, waktu penelitian yang lebih 

lama sehingga menghasilkan hasil penelitian dapat tercapai dengan 

seoptimal mungkin. 
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