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HUBUNGAN ANTARA TINGGI HAK SEPATU DAN MASA KERJA  

TERHADAP KELUHAN LOW BACK PAIN PADA PRAMUNIAGA  

DI PLAZA CITRA KOTA PEKANBARU 

 

Abstrak 

 

Latar Belakang : LBP adalah suatu gejala nyeri pada daerah punggung bagian 

bawah, nyeri yang dirasakan dapat berupa nyeri radikuler, nyeri lokal ataupun 

keduanya. Salah satu faktor resiko yang dapat menyebabkan LBP yaitu 

penggunaan sepatu hak tinggi dan masa kerja. Pemakaian sepatu hak tinggi dapat 

menyebabkan perubahan pada postur tubuh dikarenakan seluruh berat badan jatuh 

ke depan menjauh dari garis gravitasi, hal ini mengakibatkan tubuh melakukan 

kompensasi berupa kontraksi otot untuk mempertahankan bentuk postural baru 

ini, salah satunya yang paling berperan yaitu otot erector spine, jika kontraksi 

terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan ketegangan otot dan memicu 

timbulnya keluhan LBP. Adapun semakin lama masa kerja seseorang dapat 

mengakibatkan terjadinya kejenuhan pada tulang maupun otot yang juga dapat 

menimbulkan keluhan LBP. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui bagaimanakah 

hubungan antara tinggi hak sepatu dan masa kerja terhadap keluhan Low Back 

Pain (LBP) pada pramuniaga di Plaza Citra Kota Pekanbaru. Metode Penelitian : 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan cara observasional dan menggunakan pendekatan cross sectional. Kriteria 

sampel yakni berusia 18- 35 tahun. Tata cara pengumpulan sampel menggunakan 

purposive sampling. Tinggi hak sepatu diukur menggunakan penggaris dan masa 

kerja dibuat dalam satuan tahun serta skala nyeri diukur dengan Numerical Pain 

Rating Scale (NPRS). Hasil Penelitian : Berdasarkan uji korelasi spearman’s 

terhadap variabel tinggi hak sepatu dan LBP didapatkan nilai Sig. (2 tailed) yaitu 

0,002 (<0,05) yang artinya antara variabel tinggi hak sepatu dan low back pain 

memiliki hubungan yang signifikan, sementara uji korelasi spearman’s terhadap 

variabel masa kerja dan LBP didapatkan nilai Sig. (2 tailed) yaitu 0,001 (<0,05) 

yang artinya antara variabel masa kerja dan low back pain memiliki hubungan 

yang signifikan. Kesimpulan : ada hubungan antara tinggi hak sepatu dan masa 

kerja terhadap keluhan LBP pada pramuniaga di Plaza Citra Kota Pekanbaru. 

 

Kata Kunci : Tinggi Hak Sepatu, Masa Kerja, LBP, Pramuniaga 

 

 

Abstract 

Background: LBP is a symptom of pain in the lower back area, pain that is felt in 

the form of radicular pain, local pain or both. One of the risk factors that can 

cause LBP is the use of high heels and the working period. Wearing high heels 

can result a change in posture as all body weight falls forward away from the line 

of gravity, this causes the body to compensate in the form of muscle contraction to 

maintain this new postural form, one of the most important is the erector spine 
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muscle. If the contractions occur continuously it can cause muscle tension and 

trigger complaints of LBP. Meanwhile, the longer the working period of a person 

can cause fatigue in the muscles and bones which can also cause complaints of 

LBP. Research objective: to find out how the relationship between heels height 

and working period with complaints of Low Back Pain (LBP) on a salesperson at 

Plaza Citra, Pekanbaru City.. Methods: In this study, the method used is 

quantitative by observational and using a cross sectional approach. The sample 

criteria are 18-35 years old. The procedure for collecting samples using purposive 

sampling. The height of the heels is measured using a ruler and the working 

periode is made in units of years and the pain scale is measured by the Numerical 

Pain Rating Scale (NPRS). Results: Based on the Spearman's correlation test to 

the variable heel height and LBP, the Sig. (2 tailed) = 0.002 (<0.05), which means 

that the variable heel height and low back pain has a significant relationship, 

while the Spearman's correlation test to the variable tenure and LBP obtained a 

Sig value. (2 tailed), = 0.001 (<0.05), which means that the variable working 

period and low back pain has a significant relationship. Conclusion: There is a 

relationship between heels height and the working period with complaints of LBP 

on salesperson at Plaza Citra, Pekanbaru City.  

Keywords: heels height, the working period, LBP, salesperson 

 

1. PENDAHULUAN 

Sepatu hak tinggi adalah salah satu produk fashion yang masih populer 

dan banyak digunakan terutama oleh kaum wanita hingga saat ini. Sepatu hak 

tinggi adalah sepatu dengan tinggi hak lebih dari 2,5 cm, sedangkan sepatu 

dengan tinggi hak kurang dari 2,5 cm dikategorikan sebagai sepatu biasa 

(Chua et al., 2013). Penggunaan sepatu hak tinggi dirasa dapat membuat 

pemakainya tampak lebih tinggi, menarik atau tampil lebih profesional, 

sehingga juga digunakan untuk menunjang penampilan ketika bekerja, bahkan 

beberapa perusahaan atau tempat kerja mewajibkan karyawannya untuk 

menggunakan sepatu hak tinggi, seperti di suatu pusat perbelanjaan yang 

mewajibkan karyawan wanita untuk memakai sepatu hak tinggi, terutama 

yang bekerja sebagai pramuniaga (Destiana et al., 2015).  

Menurut The American Podiatric Medical Association (2013) sekitar 

39% hingga 69% wanita memakai sepatu hak tinggi, dengan 40% dari wanita 

ini memakainya setiap hari. Selain kegunaan dalam menunjang penampilan 

wanita, sepatu hak tinggi juga dapat menyebabkan beberapa dampak buruk 
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bagi kesehatan, salah satu yang paling umum yaitu dapat mengakibatkan 

keluhan nyeri punggung bawah atau Low Back Pain (LBP) (Shang et al., 

2020). LBP bukan merupakan penyakit ataupun diagnosis untuk suatu 

penyakit namun merupakan istilah untuk nyeri yang dirasakan diantara sudut 

iga terbawah sampai lipat pinggul bawah yaitu di daerah lumbal atau lumbo-

sakral (Syuhada et al., 2018).  

Ketika memakai sepatu hak tinggi tumit berada pada posisi lebih tinggi 

daripada kaki bagian depan. Posisi ini dapat menyebabkan berat badan jatuh 

ke depan menjauh dari garis gravitasi dan tumpuan berat badan lebih besar 

pada daerah kaki bagian depan, untuk menahan tekanan dan beban tersebut, 

terjadi perubahan pada postur tubuh yaitu memutarnya panggul ke arah depan, 

punggung melengkung dan dada yang condong ke depan. Adapun kompensasi 

dari tulang belakang dalam menstabilkan posisi berdiri agar tetap tegak maka 

aktivitas otot yang paling berperan yaitu m. erector spine. Kontraksi otot 

untuk mempertahankan bentuk postural yang baru secara berkepanjangan 

dapat memicu terjadinya ketegangan otot. Otot yang tegang akibat adanya 

kontraksi yang terus-menerus dalam waktu yang panjang dapat menyebabkan 

stres mekanis yang pada akhirnya memicu timbulnya keluhan LBP (Destiana 

et al., 2015). 

Menurut Nadeem (2018) tinggi yang paling cocok untuk sepatu hak 

tinggi adalah 5 cm yang efeknya sangat kecil di punggung, sementara mereka 

yang menggunakan hak sepatu lebih dari 5 cm akan lebih beresiko mengalami 

LBP. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mika (2011) yang menunjukkan 

aktivitas elektromiografi otot erector spine meningkat seiring dengan 

bertambahnya tinggi hak sepatu. 

Masa kerja merupakan salah satu faktor yang juga diperkirakan 

memiliki keterkaitan terhadap keluhan LBP. Masa kerja merupakan akumulasi 

aktivitas kerja seseorang yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang 

.Berdasarkan teori semakin lama masa kerja seseorang maka akan semakin 

lama pulalah orang tersebut melakukan pekerjaannya dalam posisi atau postur 



 
 

4 
 

yang tidak ergonomis atau salah, sehingga dapat meningkatkan risiko 

timbulnya keluhan LBP (Rasyidah et al., 2019).  

Plaza Citra Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat perbelanjaan 

modern di Pekanbaru. Plaza Citra ini memiliki fashion departement store yang 

besar dan luas. Melihat pesatnya perkembangan industri fashion dan tingginya 

antusias pengunjung terhadap produk-produk fashion pada masa sekarang ini, 

maka hal ini menjadikan Plaza Citra Kota Pekanbaru menjadi salah satu pusat 

perbelanjaan yang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Tingginya kunjungan di 

pusat mengakibatkan beban kerja pramuniaga ikut meningkat,. Beban kerja 

meningkat dikarenakan pramuniaga bekerja dengan menggunakan sepatu hak 

tinggi dan harus bekerja dalam posisi berdiri dalam waktu yang lebih lama 

ketika melayani pengunjung. Berdiri lama dalam posisi tubuh tegap dan 

cenderung statis tanpa adanya rileksasi dan penguluran otot secara perlahan-

lahan dapat menyebabkan elastisitas jaringan berkurang dan tekanan otot 

meningkat yang mengakibatkan ketegangan otot dan timbul rasa nyeri pada 

daerah punggung bawah (Susanti et al., 2015). 

2. METODE 

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yang melakukan analisis 

pada data berupa angka yang diolah menggunakan uji statistik, dengan studi 

deskriptif analitik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian deskriptif dengan tipe studi korelasi, sementara desain penelitian 

menggunakan penelitian cross sectional dengan cara observasi melalui 

pengisian kuisioner. Tata cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Responden berjumlah 38 

orang pramuniaga Plaza Citra Kota Pekanbaru yang berusia 18- 35 tahun. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada 15-20 Februari 2021. Tinggi hak sepatu 

diukur menggunakan penggaris dan masa kerja dibuat dalam satuan tahun 

serta skala nyeri diukur dengan Numerical Pain Rating Scale (NPRS). 

Analisis data yang dilakukan yaitu uji Spearman’s rho dan regresi linear yang 

dilakukan melalui aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS).  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden  

Karakteristik responden yang ditinjau dalam penelitian ini meliputi 

usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), durasi bekerja, tinggi hak sepatu, masa 

kerja dan nilai skala low back pain yang dirasakan responden. Data 

kategorik disajikan dalam bentuk proporsi (persentase) dan data dalam 

bentuk numberik.  

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) Frekuensi Persentase 

18-20 10 26,3 % 

21-23 9 23,7 % 

24-26 12 31,6 % 

27-29 4 10,5 % 

30-32 2 5,3 % 

33-35 1 2,6 % 

Total 38 100 % 

Rata-rata 23,74  

Standar Deviasi 3,88  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa rentang usia 

responden yaitu antara 18-35 tahun, dengan rata-rata usia 23,74 tahun 

dengan usia responden terbanyak 24-26 tahun (31,6%) yaitu sebanyak 12 

orang. 

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan IMT 

IMT Frekuensi Persentase 

Under weight (<18,5) 6 15,8 % 

Normal weight (18,5-22,9) 21 55,3 % 

Over weight (23-24,9) 11 28,9 % 

Total 38 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa indeks massa tubuh 

responden terbanyak berada pada kategori normal yaitu sebanyak 21 orang 

(55%,3) responden memiliki indeks massa tubuh tubuh normal.   
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Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Durasi Bekerja 

Durasi Bekerja Frekuensi Persentase 

6 jam 30 78,9 % 

7 jam 3 7,9 % 

8 jam 5 13,2 % 

Total 38 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar  

responden yaitu sebanyak 30 responden (78,9%) bekerja selama 6 jam 

sehari. 

 

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tinggi Hak Sepatu 

Tinggi Hak Sepatu Frekuensi Persentase 

5 cm 18 47,4 % 

6 cm 3 7,9 % 

 7 cm 9 23,7 % 

8 cm 6 15,8 % 

9 cm 2 5,3 % 

Total 38 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat terlihat bahwa responden paling 

banyak menggunakan sepatu hak tinggi dengan ketinggian hak 5 cm yaitu 

sebanyak 18 responden (47,4 %).  

 

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Frekuensi Persentase 

0-1 tahun 13 34,2 % 

2-3 tahun 14 36,8 % 

4-5 tahun 7 18,4 % 

>5 tahun 4 10,5 % 

Total 38 100% 

 

Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat diketahui bahwa responden 

terbanyak memiliki masa kerja 2-3 tahun, yaitu sebanyak 14 responden 

(36,8%). 
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Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Derajat LBP 

Derajat LBP Frekuensi Persentase 

Tidak nyeri (0) 17 44,7 % 

Nyeri ringan (1-3) 10 26,3 % 

Nyeri sedang (4-6) 9 23,7 % 

Nyeri berat (7-10) 2 5,3 % 

Total 38 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat distribusi frekuensi derajat 

LBP yang diukur menggunakan skala Numerical Pain Rating Scale 

(NPRS) didapatkan sebanyak 17 responden (44,7%) tidak mengeluhkan 

adanya LBP, 10 responden (26,2%) mengeluhkan adanya LBP dengan 

kategori nyeri ringan, 9 responden (23,7%) merasakan nyeri sedang dan 2 

orang responden (5,3%) merasakan nyeri berat. 

 

Tabel 7. Tabulasi Silang antara Tinggi Hak Sepatu dan LBP  

 

Low Back Pain 

Total 

Tidak 

nyeri 

Nyeri 

ringan 

Nyeri 

sedang 

Nyeri 

berat 

Tinggi 

Hak 

Sepatu 

5 cm 12 (66,7%) 2 (11,1%) 4 (22,2%) 0 (0%) 18 (100%) 

6 cm 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 (0,0%) 0 (0%) 3 (100%) 

7 cm 2 (22,2%) 6 (66,7%) 1 (11,1%) 0 (0%) 9(100%) 

8 cm 1 (16,7%) 1(16,7%) 3 (50%) 1(16,7%) 6(100%) 

9 cm 0 (0%) 0 (0%) 1(50%) 1(50%) 2(100%) 

Total     38 (100%) 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada 

pemakaian sepatu hak tinggi dengan tinggi hak 5 cm ditemukan bahwa 

lebih banyak pramuniaga yang tidak mengalami LBP (66,7%) 

dibandingkan dengan yang mengalami LBP (33,3%), pada sepatu dengan 

tinggi hak 6 cm, tidak mengalami LBP sebanyak 66,7% dan yang 

mengalami LBP sebanyak 33,3%, sementara pada pemakaian hak 7 cm 

pramuniaga yang mengalami LBP (77,8%) lebih banyak dari yang tidak 

mengalami LBP (22,2%), pada pemakaian hak sepatu 8 cm yang 

mengalami LBP (83,3%) juga lebih banyak dari yang tidak mengalami 
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LBP (16,7%), adapun pada pemakaian hak sepatu 9 cm semua pramuniaga 

mengalami LBP (100%) dan tidak ada yang tidak mengalami LBP (0%).  

Skala nyeri yang diukur menggunakan Numerical Pain Rating 

Scale (NPRS) menunjukkan bahwa nilai nyeri yang paling rendah yaitu 

nilai 0 (tidak nyeri) ditemukan paling banyak pada pramuniaga yang 

mengenakan sepatu dengan ketinggian hak 5 cm yaitu sebanyak 12 orang 

(66,7%) , sementara skala nyeri dengan nilai paling tinggi pada penelitian 

ini yaitu nilai 9 (nyeri berat) hanya dirasakan oleh responden yang 

memakai sepatu dengan tinggi hak 8 cm sebanyak 1 orang (16,7%) dan 

tinggi hak 9 cm sebanyak 1 orang (50%). 

 

Tabel 8. Tabulasi Silang antara Masa Kerja dan LBP 

 

Low Back Pain 

Total 

Tidak  

nyeri 

Nyeri 

ringan 

Nyeri 

sedang 

Nyeri 

 berat 

Masa 

Kerja 

0-1 tahun 9 (69,2%) 3 (23,1%) 1 (7,7%) 0 (0%) 13(100%) 

2-3 tahun 6 (42,9%) 5 (35,7%) 3 (21,4%)  0 (0%) 14 (100%) 

4-5 tahun 2 (28,6%) 1 (14,3%) 3(42,9%) 1 (14,3%) 7 (100%) 

>5 tahun 0 (0%) 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 4 (100%) 

Total     38 (100%) 

 

Pada penelitian ini juga didapatkan hasil yaitu responden dengan 

masa kerja 0-1 tahun lebih banyak yang tidak mengalami LBP (69,2%) 

daripada yang mengalami LBP (30,8%), responden dengan masa kerja 2-3 

tahun lebih banyak yang mengalami LBP (57,1%) daripada yang tidak 

mengalami LBP (42,9%), responden dengan masa kerja 4-5 tahun lebih 

banyak yang mengalami LBP (71,4%) dibandingkan yang tidak 

mengalami LBP (28,6%), sementara responden dengan masa kerja >5 

tahun seluruhnya mengalami keluhan LBP (100%).  
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3.3 Hasil Uji Normalitas 

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas  

Variabel 
Shapiro Wilk 

Keterangan 
Statistik df Sig 

Tinggi Hak 

Sepatu 
0,807 38 0.000 

Tidak berdistribusi 

normal 

 Masa Kerja 0,844 38 0.000 
Tidak berdistribusi 

normal 

Low Back 

Pain 
0, 811 38 0.000 

Tidak berdistribusi 

normal 

 

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji Shapiro 

Wilk dan didapatkan hasil pengujian normalitas dengan nilai signifikansi 

normalitas 0,000 (<0,05) yang artinya data yang diteliti tidak berdistribusi 

normal. 

3.4 Hasil Uji Korelasi Sederhana  

 

Tabel 10. Uji Korelasi antara Tinggi Hak Sepatu dan LBP 

Variabel N 
Sig.  

(2-tailed) 

Coefficient 

Correlation 
Keterangan 

Tinggi Hak Sepatu 

dan Low Back Pain 
38 0,002 0,492 

Signifikan dan 

hubungan sedang 

 

Pada tabel 10. dapat telihat bahwa nilai Sig. (2 tailed) = 0,002 

(<0,05) yang artinya antara variabel tinggi hak sepatu dan low back pain 

memiliki hubungan yang signifikan serta berdasarkan nilai koefisien 

korelasi = 0,492 menunjukkan bahwa  kedua variabel tersebut memiliki 

kekuatan hubungan sedang.  

 

Tabel 11. Uji Korelasi antara Masa Kerja dan LBP 

Variabel N 
Sig.  

(2-tailed) 

Coefficient 

Correlation 
Keterangan 

Tinggi Hak Sepatu 

dan Masa Kerja 
38 0,001 0,519 

Signifikan  

dan hubungan 

kuat 
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Pada tabel 11. dapat telihat bahwa nilai Sig. (2 tailed) = 0,001 

(<0,05) yang artinya antara variabel masa kerja dan low back pain 

memiliki hubungan yang signifikan serta berdasarkan nilai koefisien 

korelasi yaitu sebesar 0,519 menunjukkan bahwa  kedua variabel tersebut 

memiliki kekuatan hubungan kuat. 

3.5 Hasil Uji Korelasi Berganda 

 

Tabel 12. Hasil Uji Korelasi Berganda 

Variabel N 
Sig.  

F Change 
R Keterangan 

Tinggi Hak 

Sepatu, Masa 

Kerja dan Low 

Back Pain 

38 0,000 0,718 

Signifikan 

dan 

hubungan 

kuat 

 

Pada tabel 12. dapat telihat bahwa nilai Sig. F Change = 0,000 

(<0,05) yang artinya hubungan antara variabel tinggi hak sepatu dan masa 

kerja secara simultan terhadap variabel low back pain memiliki hubungan 

yang signifikan serta berdasarkan nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 

0,718 menunjukkan bahwa  kedua variabel tersebut memiliki kekuatan 

hubungan kuat. 

3.6 Pembahasan  

a. Karakteristik Responden 

Usia responden pada penelitian ini adalah antara 18-35 tahun, 

menurut Depkes RI usia ini dikategorikan sebagai remaja akhir (17-25 

tahun) dan dewasa awal (26-35 tahun). Adapun usia responden 

terbanyak 24-26 tahun. Usia tersebut adalah usia yang produktif dan 

usia dimana seseorang memiliki tampilan fisik yang menarik yang 

sesuai dengan kriteria untuk menjadi seorang pramuniaga. Penelitian 

Pannell (2012) menunjukkan bahwa LBP pada pekerja biasanya mulai 

terjadi pada usia dewasa muda, dengan prevalensi puncak dimulai pada 

usia antara 25 tahun.  
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Indeks Massa Tubuh (IMT) responden terbanyak yaitu kategori 

normal (18,5-22,9) sebanyak 21 orang (55%,3). Hal ini sesuai dengan 

kriteria untuk menjadi seorang pramuniaga yaitu memiliki indeks 

massa tubuh yang normal yang merupakan salah satu faktor penunjang 

performance seorang pramuniaga Penambahan berat badan yang 

disertai dengan perubahan proyeksi central gravitasi ke depan dapat 

meningkatkan beban yang ditanggung otot paraspinal yang merupakan  

resiko timbulnya  LBP (Andini, 2015). 

Durasi bekerja pramuniaga yaitu selama 6, 7 dan 8 jam, dengan 

durasi kerja terbanyak yaitu selama 6 jam dimana sebanyak 30 

responden (78,9%) bekerja selama 6 jam sehari dengan posisi bekerja 

dominan berdiri. Penelitian telah menunjukkan bahwa berdiri atau 

berjalan lebih dari 4 jam dapat meningkatkan ketegangan otot pada 

regio punggung belakang dan menyebabkan ketidaknyamanan dan 

nyeri punggung bawah (Nadeem et al., 2018). 

Tinggi hak sepatu responden paling banyak adalah tinggi hak 5 

cm yaitu sebanyak 18 responden (47,4 %). Penggunaan dari sepatu hak 

tinggi adalah karena alasan tuntutan pekerjaan. Adapun sepatu dengan 

tinggi 5 cm diperkirakan memiliki efek yang lebih minimal jika 

dibandingkan sepatu dengan tinggi hak > 5 cm, hal ini karena 

penggunaan sepatu dengan tinggi hak > 5 cm menyebabkan posisi kaki 

lebih menjinjit sehingga memberikan tekanan dan beban yang lebih 

pada bagian kaki dan regio punggung belakang sebagai kompensasi 

(Destiana et al., 2015). 

Masa kerja reponden terbanyak yaitu masa kerrja 2-3 tahun  

yaitu sebanyak 14 (36,8%). Semakin lama masa kerja diperkirakan 

semakin meningktkan resiko untuk munculnya LBP, hal ini juga 

dibuktikan dalam penelitian Furtado et al, (2014) bahwa durasi kerja ≥ 

1 tahun ditambah dengan penggunaan > 4 jam per hari dapat 

menimbulkan gejala LBP.  
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b. Hubungan antara Tinggi Hak Sepatu dan LBP 

Pada tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa semakin tinggi hak 

sepatu maka resiko untuk mengalami LBP juga semakin tinggi serta 

semakin tinggi hak sepatu maka skala nyeri yang dirasakan juga 

semakin meningkat, hal ini dikarenakan semakin tinggi hak sepatu 

semakin tinggi beban dan tekanan yang diberikan pada kaki, berat 

badan juga akan terkonsentrasi di kaki depan, sehingga mendorong 

pusat beban tubuh ke depan secara berlebihan, sehingga pelvis dan 

tulang belakang tidak sejajar dengan normalnya, sehingga 

menyebabkan peningkatan aktivitas bioelektrik otot tulang belakang, 

mekanisme ini akan menyebabkan ketegangan otot, yang dapat memcu 

munculnya LBP (Casarin et al., 2014).  Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian Mika et al., (2011) yang mengatakan semakin tinggi hak 

sepatu maka akan semakin tinggi juga pembebanan yang terjadi pada 

otot tulang belakang. Pembebanan yang dialami otot tulang belakang 

inilah yang dapat menyebabkan munculnya keluhan LBP. 

Hasil dari tabel diatas juga sesuai dengan teori Kim et al., 

(2014) yaitu keluhan LBP dapat terjadi apabila posisi tubuh dalam 

keadaan posisi statis atau postur yang tidak ergonomis, seperti duduk 

dan berdiri yang menyebabkan peningkatan pada sudut lumbosakral 

dan posisi yang menyebabkan pergeseran titik pusat gravitasi. 

Peningkatan sudut lumbosakral dan pergeseran titik pusat gravitasi 

mengakibatkan kontraksi otot-otot yang berusaha mempertahankan 

postur tubuh normal sehingga terjadi ketegangan (muscle tension) pada 

otot-otot di daerah punggung bawah dan dapat menimbulkan rasa 

nyeri, seperti yang diketahui bahwa penggunaan sepatu hak tinggi 

dapat menyebabkan peningkatan pada sudut lumbosakral dan posisi 

yang menyebabkan pergeseran titik pusat gravitasi, sehingga dapat 

memicu timbulnya keluhan LBP pada pramuniaga. 
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c. Hubungan antara  Masa Kerja dan LBP 

Pada data yang tertera di tabel 8 dapat diketahui bahwa 

responden dengan masa kerja >1 tahun lebih beresiko untuk 

mengalami LBP jika dibandingkan dengan responden dengan masa 

kerja ≤ 1 tahun, hal ini juga juga sesuai dengan teori yang 

menyebutkan bahwa semakin lama masa kerja seseorang maka akan 

semakin lama pulalah orang tersebut melakukan pekerjaannya dengan 

posisi atau postur yang tidak ergonomis, hal inilah yang dapat 

meningkatkan risiko terjadinya LBP (Sulaeman & Kunaefi, 2015). 

Posisi tidak ergonomis mengakibatkan beban postural yang 

berat, jika beban postural tersebut terjadi secara terus-menerus maka 

dapat berujung menjadi postural strain yang merupakan beban 

mekanik statik bagi otot, keadaan ini dapat mengurangi aliran darah 

yang dibawa ke otot, memicu ketidakseimbangan kimia di dalam otot 

dan pada akhirnya menyebabkan kelelahan otot. Kondisi seperti inilah 

yang dapat menimbulkan LBP. Selain itu masa kerja yang lama dapat 

mengakibatkan degenerasi tulang belakang yang akan memicu 

timbulnya keluhan LBP (Suryadi & Rachmawati, 2020). 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diketahui dan disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi hak sepatu dan masa 

kerja terhadap keluhan Low Back Pain (LBP) pada pramuniaga di Plaza Citra 

Kota Pekanbaru, dengan kekuataan hubungan antara variabel tinggi hak sepatu 

dan variabel LBP yaitu memiliki kekuatan hubungan sedang, sementara 

variabel masa kerja dan variabel LBP memiliki kekuatan hubungan yang kuat, 

adapaun secara bersamaan hubungan antara variabel tinggi hak sepatu dan 

masa kerja terhadap keluhan LBP memiliki kekuatan hubungan kuat. 

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya 

dapat melakukukan penelitian tidak hanya untuk mengetahui bagaimana 

hubungan antara tinggi hak sepatu dan masa kerja terhadap timbulnya keluhan 

LBP, namun juga memperhatikan faktor resiko lainnya serta diharapkan dapat 
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melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik terhadap jenis LBP yang dialami. 

diharapkan juga dalam pengambilan sampel lebih memperhatikan kriteria 

eksklusi untuk mencegah adanya pengaruh dari variabel lain terhadap 

munculnya keluhan LBP. 
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