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Latar belakang : Pemakaian sepatu high heels menyebabkan lordosis lumbal
meningkat dan menjadi sumber rasa sakit. Berjalan dengan high heels memaksa
vertebrae lumbal untuk lebih lengkung kedalam, dada condong ke depan dan
menyebabkan leher kembali ke hyperextend.
Efek dari pemakaian sepatu high heels memberikan perubahan garis beban tubuh
menjadi lebih kedepan, hal ini memberikan efek untuk vertebrae lumbal lebih
lordosis untuk menyeimbangkan garis beban tubuh, posisi mempertahankan garis
beban tubuh ini dalam waktu lama akan mengakibatkan kelainan perubahan
postur dari vertebrae lumbal.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pemakaian
high heels dengan perubahan postur vertebrae lumbal pada Sales Promotion Girls
Matahari Hartono Mall.
Manfaat penelitian: Memberikan informasi bagaimana hubungan pemakaian
high heels dengan perubahan postur vertebrae luumbal pada Sales Promotion
Girls Matahari Hartono Mall ditinjau dar ilmu kesehatan.
Metode Penelitian: penelitian korelatif, dengan menggunakan pendekatan
penelitian analisis. penelitian adalah observasional, dengan metode analitik case
control. Penelitian dilaksanakan di Matahari Hartono Mall Solo Baru. Penelitian
dilakukan pada bulan Juni 2013. Dengan jumlah sampel berjumlah 26 orang
diambil melalui metode Purposive sampling. Kelompok sampel tersebut diukur
lingkup gerak sendi menggunakan Plumb Line kemudian dianalisa dengan uji
statistik.
Hasil Penelitian: Uji normalitas Shapiro-Wilk untuk perubahan postur vertebrae.
Kemudian uji analisis data menggunakan uji korelatif Pearson. Dari hasil uji
tersebut menunjukkan adanya korelasi antara dengan mendapatkan nilai p<0,05.
Kesimpulan: Terdapat hubungan pemakaian high heels dengan perubahan postur
vertebrae luumbal pada Sales Promotion Girls Matahari Hartono Mall.

Kata Kunci: postur vertebrae lumbal, Sales Promotion Girls, High heels



PENDAHULUAN

Kehadiran sepatu berhak tinggi atau high heels pada tahun1500-an telah

menjadi salah satu pilar dari perubahan gaya dan kesehatan seorang wanita.

Sebagai sepatu, hak tinggi selalu laris dalam perbincangan tentang fashion untuk

wanita meskipun pemakaian high heels mempengaruhi pada garis sudut

keseimbangan tubuh pemakainya (Panell, 2012).

Pemakaian high heels menurut Kinandana (2012) dapat menyebabkan 1)

Pinggul dan tulang belakang tak sejajar lagi karena perubahan sudut kemiringan

pada tulang belakang sehingga mengakibatkan perubahan  masa tubuh yang lebih

dominan kedepan, 2) Terjadinya penekanan yang berlebihan terhadap jari kaki,

sehingga kemungkinan otot-otot pada jari kaki lebih cepat merasa lelah, 3) Posisi

kaki lebih sering menjinjit menyebabkan sendi pada pergelangan kaki menjadi

tidak fleksibel dan membuat otot gastrocnemius terus berkontraksi menjadikan

otot menjadi lebih pendek dan tegang, 4) High heels menambah tinggi

pemakainya yang berakibat menambah gaya potensial, sehingga tekanan ke

bawah atau gaya gravitasi yang diciptakan akan lebih besar.

Pada daerah lumbal paling besar menerima beban atau berat tubuh

sehingga daerah lumbal menerima gaya dan stress mekanikal paling besar

sepanjang vertebrae. Menurut Freivalds dkk (2001), daerah lumbal merupakan

daerah vertebrae yang sangat peka terhadap terjadinya nyeri pinggang karena

daerah lumbal paling besar menerima beban saat tubuh bergerak dan saat

menumpuh berat badan. Efek dari pemakaian sepatu high heels pada pemakaianya

memberikan efek terhadap pinggul dan tulang belakang tidak normal karena

perubahan garis beban tubuh menjadi lebih kedepan, hal ini memberikan efek

untuk vertebrae lumbal lebih lordosis untuk menyeimbangkan garis beban tubuh,

posisi mempertahankan garis beban tubuh ini dalam waktu lama akan

mengakibatkan kelainan perubahan postur dari vertebrae lumbal (Navarro, 1998).

Pada Sales Promotion Girls lama pemakaian high heels yaitu selama 48

jam dalam satu minggu dengan 6 hari kerja, tinggi hells 7-12cm dan jenis high

heels  yang dipakai adalah stiletto (Salgado et al., 2008). Menurut penelitian dari



Reynold (2013) mendapatkan hasil bahwa perubahan postur permanent pada

pengguna high heels  setelah pemakaian selama 2 tahun dengan pemakaian lebih

dari 40 jam dalam satu minggu.

Melihat latar belakang tersebut diatas, peneliti mengambil judul  hubungan

pemakaian high heels dengan perubahan postur vertebrae lumbal pada Sales

Promotion Girls Matahari Hartono Mall, Sales Promotion Girls. merupakan

bagian dari sistem pemasaran untuk mampu menarik konsumen untuk membeli,

Sales Promotion Girls.bertugas dengan memakai heels dan bekerja dengan

pembagian shift pagi dan siang, berangkat dari permasalahan ini peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian, dimana dalam survei awal penelitian mendapatkan

jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 26 orang dari jumlah Sales

Promotion Girls.

LANDASAN TEORI

 Secara pengertian high heels atau sepatu hak tinggi merupakan

sepatu yang menaikan tumit penggunanya jauh lebih tinggi dari ujung jarinya.

Sepatu yang tergolong high heels merupakan sepatu yang memiliki ketinggian

antara 2 sampai dengan 5 inchi, jadi sepatu dengan low heels dan mid heels juga

termasuk dalam high heels. Selain high heels pada umumnya, terdapat bentuk lain

dari sepatu diantaranya adalah Kitten Heels dengan tinggi heels 5 cm, Stiletto

Heels dengan tinggi heels 7-12 cm, Chunky Heels dengan tinggi heels 5-7 cm,

Spool Heels dengan tinggi heels 5 cm dan Platform Heels dengan tinggi heels 3-7

cm (Panell, 2012).

Pada umumnya gambaran klinis pemakaian high heels menurut Bailey dan

Taylor Sclotman bahwa pemakaian high heels memberikan efek pada perubahan

garis beban tubuh menjadi lebih kedepan, menegakkan vertebrae lumbal atau

lordosis. Sedangkan menurut penelitian dari Reynold (2013) mendapatkan hasil

bahwa perubahan postur permanent pada pengguna high heels  setelah pemakaian

selama 2 tahun dengan pemakaian lebih dari 40 jam dalam satu minggu.

Daerah lumbal terdiri atas L1 sampai L5 dan L5 – S1 yang paling besar

menerima beban atau berat tubuh sehingga daerah lumbal menerima gaya dan

stress mekanikal paling besar sepanjang vertebrae. Menurut Freivalds dkk (2001),



daerah lumbal merupakan daerah vertebrae yang sangat peka terhadap terjadinya

nyeri pinggang karena daerah lumbal paling besar menerima beban saat tubuh

bergerak dan saat menumpu berat badan.

Dalam posisi standar, tulang belakang membentuk sudut normal tulang-

tulang ekstremitas bawah sehingga berada dalam keselarasan ideal untuk menahan

beban tubuh. Vertebrae dada dan punggung atas berada dalam posisi yang

menguntungkan fungsi yang optimal dari organ pernapasan. Sedangkan posisi

kepala tegak dan seimbang, meminimalkan rasa lelah pada otot-otot leher, efek

dari pemakaian sepatu high heels pada pemakaianya memberikan efek terhadap

pinggul dan tulang belakang sehingga tidak sejajar lagi karena perubahan sudut

kemiringan pada tulang belakang yang mengakibatkan perubahan  masa tubuh

yang lebih dominan ke depan.

Perubahan postur pada pemakaian high heels mengakibatkan adanya

perubahan garis keseimbangan tubuh lebih condong kedepan, dimana arah berat

tubuh berubah karena diakibatkan oleh tinggi heels yang berada pada tumit,

perubahan garis tubuh ini direspon oleh tubuh untuk tetap menjaga

keseimbangannya dengan cara menarik tubuh kebelakang, pada proses ini bagian

tubuh pada manusia yang paling besar berpengaruh adalah vertebrae dimana letak

dan anatomis vertebrae yang berada diatas pelvis dan tersusun dari bentuk ruas-

ruas menjadikan vertebrae harus bekerja lebih dibandingkan dengan sumbu

keseimbangan lain seperti tulang ekstremitas bawah (Navarro, 1998).

Posisi lengkung vertebrae jika terprovokasi untuk menjaga keseimbangan

garis tubuh adalah dengan bertambahnya bentuk lengkung yang ada sebelumnya,

dimana pada vertebrae lumbal memiliki lengkung lordosis karena letaknya yang

bersumbu pada pelvis menjadikan sebagai titik awal untuk menegakkan tubuh dari

arah jatuh kedepan, perbedaan tinggi dari high heels mempengaruhi sudut postur

yang dihasilkan oleh adanya perubahan garis keseimbangan tubuh, tinggi heels

dengan ketinggian 1inch akan menyebabakan bertambahnya beban postural 22%,

2inch akan menyebabakan bertambahnya beban postural 57% sedangkan 3inch

beban postural akan bertambah 76% (Navarro, 1998).



Pada Sales Promotion Girls Matahari Hartono Mall, lama pemakaian high

heels yaitu selama 48 jam dalam satu minggu dengan 6 hari kerja. Mereka

bertugas berdiri dengan jam kerja yang terbagi menjadi dua shift, yaitu shift pagi

dan shift siang dimana jam kerja shift pagi yaitu jam 09.00 sampai jam 17.00

sedangkan shift siang antara jam 13.30 sampai jam 21.30. Saat bekerja mereka

dituntut untuk memakai high heels, jenis high heels yang dipakai yaitu jenis

stiletto yang merupakan jenis sepatu high heels yang memiliki bentuk ujung hak

lancip dengan ketinggian heels 7-12cm. Bentuk ujung heels  yang lancip ini

menambah tingkat kesulitan dalam menjaga keseimbangan secara statis ataupun

dinamis pada pemakainya. Dengan ujung heels yang lancip dan tinggi high heels

yang dipakai, memacu perubahan sudut kemiringan yang berbeda-beda. Semakin

tinggi heels membuat sudut kemiringan garis tubuh semakin kecil, perubahan ini

direspon oleh extensor dari otot vertebrae dan pelvis dengan berkontraksi menarik

tubuh lebih ke belakang, hal ini bertujuan untuk membentuk garis beban tubuh

yang lurus sehingga dapat mengakibatkan perubahan postural (Marchewka et al,

2009).

 Kondisi vertebrae ini ditambah oleh adanya penekanan dari beban

tubuh yang disebabkan pemakaian heels yang tinggi pada stiletto dan beban

postural meningkat menjadi 76%. Pada keadaan  pembebanan yang dipertahankan

seperti ini selama lebih dari 40 jam dalam satu minggu menurut Reynold (2013)

akan terjadi kekakuan otot dengan postural yang salah.

 Dalam penelitian ini pengukuran terjadinya perubahan postur

vertebrae lumbal menggunakan alat ukur metode plumb line untuk mengukur

kurva lumbal. Adapun prosedur pelaksanaan teknik plumb line sebagai berikut :

Sample berdiri tegak dengan menanggalkan pakaian, plumb line diletakkan

tegak lurus melewati dan menempel pada occiput punggung, saccrum.  Kemudian

pada puncak kurva (L3) diukur dengan menggunakan penggaris tegak lurus

dengan plumb line. Kemudian dicatat hasilnya. Jika pada L3 nilai lebih dari 2cm

sudah termasuk lordosis (Shaffrey,2003).



METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif,

dimana tergolong dalam penelitian analisis. penelitian adalah survei /

observasional, dengan metode analitik case control, yaitu suatu penelitian

untuk mempelajari dinamika hubungan antara faktor-faktor resiko dan efek,

dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada

suatu saat dengan mengumpulkan dua kelompok sampel untuk dikorelasikan,

Desain penelitian ini adalah Point Time Approach artinya tiap subjek

penelitian hanya di observasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap

status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan, hal ini tidak berarti

bahwa semua subjek penelitian di amati pada waktu yang sama (Notoatmodjo,

2002).

Tempat penelitian dilaksanakan di Matahari Hartono Mall Solo Baru.

Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2013.Populasi dalam penelitian ini

adalah Sales Promotion Girl Matahari Hartono Mall Solo. Dengan jumlah

populasi sebanyak 52 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan

menggunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini mendapatkan

jumlah sampel sebanyak 26 responden berdasarkan pemenuhan kriteria inklusi

dan ekslusi.

Analisa data diawali dengan penentuan jenis hipotesis, dalam

penelitian ini yang akan digunakan adalah uji hipotesis korelatif, uji korelasi

yang akan digunakan adalah uji pearson, karena kedudukan dua variabel

adalah numerik, uji korelasi ini untuk melihat korelasi dari lama pemakaian

high heels, tinggi heels dan jenis high heels yang dipakai terhadap terjadinya

perubahan postur vertebrae.

Pengambilan hasil keputusan berdasarkan dari hasil intepretasi nilai

signifikansi, jika p < 0,05 maka korelasinya adalah bermakna, dan p > 0,05

korelasinya adalah tidak bermakna. Koefisien korelasi (r) akan menunjukkan

kekuatan korelasinya, dimana interval koefiesiennya dapat dilihat dari tabel

yang sudah diklasifikasikan.



Tehnik analisa data untuk mencari korelasi dari dua kelompok sampel

akan menggunakan aplikasi software SPSS for Windows, dengan mencari

korelasi melalui uji Pearson, interpretasinya akan membuktikan hipotesis dari

penelitian ini adakah hubungan antara pemakaian high heels dengan

perubahan postur vertebrae lumbal pada SPG Hartono Mall.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi pemakaian high heels

dengan perubahan postur vertebrae lumbal pada Sales Promotion Girls Matahari

Hartono Mall. Data hasil pengamatan terhadap perubahan postural lumbal di ukur

dengan menggunakan Plumb line. Penelitian ini mendapatkan jumlah sampel

sebanyak 26 responden di Sales Promotion Girls Matahari Hartono Mall.

Dari data distribusi responden berdasarkan umur terlihat bahwa responden

terbanyak adalah umur 24-25 tahun sebanyak 13 responden (50%), responden

terbanyak kedua berusia 20-21 tahun dengan jumlah sebanyak 7 responden

(26,9%) dan terakhir adalah usia 22-23 tahun sebanyak 6 responden (23,1 %).

Hubungan antara umur dengan terjadinya perubahan lengkung vertebrae ini

disebabkan oleh adanya perubahan fleksibilitas akan menurun dengan

bertambahnya usia

Dari data distribusi responden berdasarkan tinggi heels bahwa responden

memakai heels dengan ketinggian 7cm sebanyak 18 responden (69,2%), heels

10cm sebanyak 8 responden (30,8%), untuk heels 12cm tidak ditemukan (0%).

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi heels maka

akan semakin kecil sudut garis keseimbangan tubuh yang berarti akan adanya

tenaga yang lebih besar yang dikeluarkan oleh otot ekstensor vertebra untuk

mengembalikan kedalam garis keseimbangan baru., tinggi heels dengan

ketinggian 3inch beban postural akan bertambah 76%. Semakin tinggi high heels

akan menambah tingkat kesulitan dalam menjaga keseimbangan secara statis

ataupun dinamis pada pemakainya dengan efek bahwa semakin tinggi heels

membuat sudut kemiringan garis tubuh semakin kecil. Di mana perubahan sudut

ini direspon oleh extensor dari otot vertebrae dan pelvis dengan berkontraksi



menarik tubuh lebih ke belakang, semakin kecil sudut yang dihasilkan semakin

besar tenaga yang dikeluarkan untuk meluruskan tubuh dalam garis keseimbangan

baru (Marchewka et al, 2009).

Dari data responden berdasarkan lama pemakaian high heels bahwa

responden memakai high heels dengan lama waktu antara 2-3 tahun sebanyak 18

responden (69,2%), waktu 3,1-4 tahun sebanyak 5 responden (19,2%) sedangkan

sisanya 4,1-5 tahun sebanyak 3 responden (11,6%). Hal ini sesuai dengan

penelitian menurut Reynold (2013) penggunaan high heels selama 2 tahun atau

lebih dengan pemakaian lebih dari 40 jam dalam satu minggu akan

mengakibatkan perubahan postur permanent pada vertebrae lumbal dan akan

terjadi kekakuan otot dengan postural yang salah. Kontraksi otot dalam

mempertahankan bentuk postural baru yang terus menerus terjadi pada akhirnya

menyebabkan terjadinya pemendekan dan kekakuan otot (spasme). Jika dalam

waktu yang lama hal ini bukan saja berakibat kepada adanya gangguan otot tetapi

juga akan mengganggu dari fleksibilitas dari ligament yang melekat pada ruas-

rusa vertebrae. Hal inilah yang menyebabkan kenapa terjadi perubahan postur

vertebrae lumbal (Ansyari, 2007).

Dari data responden menurut tinggi heels dan lama pemakaian high heels

terhadap lengkung vertebrae lumbal atas terlihat bahwa responden yang memakai

high heels dengan tinggi 7 cm memiliki nilai lengkung vertebra terbanyak adalah

sebesar > 2cm. Dan pada tinggi heels 10cm memiliki lengkung vertebra terbanyak

> 3cm.

Dari data responden berdasarkan lama pemakaian terhadap lengkung

lumbal bahwa responden yang memakai high heels selama 2-3 tahun memiliki

nilai lengkung vertebra terbanyak adalah sebesar > 2cm dengan jumlah 10

responden. Sedangkan pada pemakai high heels dengan lama 3,1-4 tahun

memiliki lengkung vertebra terbanyak sebesar >3cm dengan jumlah 3 responden

dan lama pemakaian 4,1-5 tahun terbanyak sebesar >3cm dengan jumlah 2

responden.



Berasarkan analisis data mengunakan uji pearson hasil pada pengujian

menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara lama pemakaian high heels, tinggi

high heels terhadap terjadinya perubahan postur vertebrae lumbal pada Sales

Promotion Girls Matahari Hartono Mall. Hal ini dapat dilihat dari nilai

signifikansi p < 0,05.

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan penelitian sebagai

berikut:

1. Peneliti tidak bisa mengontrol aktivitas responden di luar jam kerja apakah

selama di luar jam kerja masih memakai high heels atau tidak.

2. Peneliti tidak dapat melihat dan mengontrol apakah responden melakukan

olahraga secara teratur atau tidak dalam kesehariannya.

3. Peneliti tidak dapat melihat dan mengontrol apakah selama penelitian

responden memakai korset dalam kesehariannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, dapat di ambil

kesimpulan sebagai berikut:

Ada hubungan pemakaian high heels dengan perubahan postur vertebrae lumbal

pada Sales Promotion Girls Matahari Hartono Mall.

Saran

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, tentu saja perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan lebih memperinci setiap permasalahan

yang menjadi faktor-faktor risiko dalam terjadinya perubahan lengkung vertebra.

Dan bisa dilakukan dengan menambah jumlah responden dan memperpanjang

waktu penelitian atau menambah variabel-variabel penunjang. Hal lain yang

berperan penting dalam kemajuan suatu penelitian adalah kerjasama baik secara

komunikasi antara responden dan peneliti.
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