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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sepatu hak tinggi merupakan salah satu produk atau trend fashion 

yang masih populer dan banyak digunakan oleh masyarakat terutama kaum 

wanita hingga saat ini guna menunjang penampilannya. Hal ini dikarenakan 

penggunaan sepatu hak tinggi dirasa dapat membuat pemakainya tampak 

lebih tinggi, menarik atau tampil lebih profesional. Sehingga tidak jarang 

penggunaan sepatu hak tinggi juga digunakan untuk menunjang penampilan 

ketika bekerja, bahkan beberapa perusahaan atau tempat kerja mewajibkan 

karyawan atau pekerjanya 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). 

Pramuniaga adalah profesi yang bekerja di bidang pelayanan untuk 

membantu pelanggan menemukan tujuan dalam hal beli barang di suatu pusat 

perbelanjaan atau department store (Purwanto, 2013). Oleh karena itu penting 

bagi pramuniaga untuk memperhatikan dan menunjang penampilannya ketika 

memberikan pelayanan kepada konsumen, salah satunya yaitu dengan 

menggunakan sepatu hak tinggi (Destiana et al., 2015). 
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The American Podiatric Medical Association (2013) mengklaim 

bahwa antara 39% hingga 69% wanita memakai sepatu hak tinggi, dengan 

40% dari wanita ini memakainya setiap hari. Sementara dilain sisi, dampak 

dari pemakaian sepatu hak tinggi selain dalam menunjang penampilan wanita, 

sepatu hak tinggi juga dapat menyebabkan beberapa dampak buruk bagi 

kesehatan, salah satu yang paling umum yaitu dapat menimbulkan keluhan 

nyeri punggung bawah atau Low Back Pain (LBP) (Shang et al., 2020). 

LBP merupakan suatu gejala nyeri pada punggung bagian bawah, 

nyeri ini dapat berupa nyeri lokal, nyeri radikuler ataupun keduanya yang 

terasa diantara sudut iga terbawah hingga lipat bokong bawah yaitu di daerah 

lumbal atau lumbo-sakral dan dapat disertai penjalaran nyeri ke arah tungkai 

dan kaki (Sujono et al., 2018). Di Indonesia prevalensi LBP diperkirakan 

antara 7,6% hingga 37% (Bahrizal & Meiyanti, 2017). Kejadian LBP pada 

pekerja dapat mempengaruhi produktifitas, efisiensi kerja serta meningkatkan 

resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja (Sengadji et al., 2017). 

Saat menggunakan sepatu hak tinggi, tumit berada pada posisi yang 

lebih tinggi dari kaki bagian depan atau dalam posisi plantarfleksi. Posisi ini 

dapat menyebabkan titik tumpu berat badan akan lebih besar terjadi pada kaki 

bagian depan, untuk menahan beban dan tekanan tersebut, terjadi perubahan 

postur tubuh yang ditandai dengan punggung melengkung, panggul memutar 

ke arah depan dan dada condong ke depan. Melengkungnya punggung 

menyebabkan sudut fleksi lumbal berkurang dan sebagai kompensasi tulang 

belakang untuk menstabilkan sikap berdiri supaya tetap tegak berakibat pada 
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peningkatan lordosis lumbal. Dalam mempertahankan sikap berdiri yang 

tidak stabil akibat tinggi hak sepatu ini maka aktivitas otot yang paling 

berperan adalah otot erector spine. Kontraksi otot untuk mempertahankan 

bentuk postural baru secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya 

ketegangan otot (muscle tension) (Russell, 2010). Kondisi otot yang tegang 

akibat kontraksi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat 

menimbulkan stres mekanis yang pada akhirnya dapat menimbulkan keluhan 

LBP (Destiana et al., 2015). 

Ketinggian yang berbeda dari sepatu hak tinggi dikaitkan dengan 

kehadiran dan intensitas LBP. 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, yang menandakan 

semakin tinggi pula pembebanan pada otot tersebut. Pembebanan inilah yang 

dapat menjadi pemicu timbulnya keluhan LBP. 

Masa kerja merupakan salah satu faktor yang juga diperkirakan 

memiliki keterkaitan terhadap keluhan LBP. Menurut teori semakin lama 

masa kerja maka semakin lama juga seseorang melakukan pekerjaannya 

dengan posisi atau postur yang salah dan berulang (repititif) sehingga 

meningkatkan risiko terjadinya LBP (Rasyidah et al., 2019). Sebuah survei 

yang dilakukan terhadap 200 perempuan di Korea Selatan usia 20-35 tahun 
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yang telah rutin mengenakan sepatu hak tinggi selama lebih dari 1 tahun 

dengan durasi lebih dari 4 jam sehari menunjukkan bahwa 58% mengeluh 

LBP dan 55% mulai merasa tidak nyaman saat mengenakan sepatu hak tinggi 

dengan tinggi tumit 6-9 cm (Bahrizal & Meiyanti, 2017). 

Plaza Citra Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat perbelanjaan 

besar dan modern di Pekanbaru. Plaza Citra ini juga salah satu pusat 

perbelanjaan yang menerapkan konsep one stop shopping dimana didalam 

pusat perbelanjaan terdapat departement store, food court, bioskop, sarana 

hiburan seperti arena bermain anak dan sarana lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan pegunjung. Salah satu yang menjadi daya tarik dari Plaza Citra ini 

adalah 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 dan aktivitas jual beli di pusat perbelanjaan ini 

juga mempengaruhi aktivitas kerja dari karyawan yang bekerja di pusat 

perbelanjaan ini, dimana aktivitas kerja dan beban kerja ikut meningkat, 

terutama yang bekerja sebagai pramuniaga yang bertugas membantu pembeli 

memperoleh tujuannya dalam hal beli barang. 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 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru
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statis saat melakukan aktivitas dalam bekerja, 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). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui hubungan antara tinggi hak sepatu dan masa kerja terhadap 

keluhan LBP dan menjadikan pramuniaga wanita yang bekerja di Plaza Citra 

Kota Pekanbaru sebagai sampel penelitian. Penulis memaparkannya dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Hubungan antara tinggi hak sepatu dan masa 

kerja terhadap keluhan low back pain pada pramuniaga di Plaza Citra Kota 

Pekanbaru”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara tinggi hak sepatu dan masa kerja 

terhadap keluhan low back pain pada pramuniaga di Plaza Citra Kota 

Pekanbaru ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tinggi hak sepatu dan masa 

kerja terhadap keluhan low back pain pada pramuniaga di Plaza Citra 

Kota Pekanbaru 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tinggi hak sepatu dan masa kerja pada pramuniaga 

di Plaza Citra Kota Pekanbaru.  

b. Mengidentifikasi keluhan low back pain pada pramuniaga di Plaza 

Citra Kota Pekanbaru.  

c. Menganalisis hubungan antara tinggi hak sepatu dan masa kerja 

terhadap keluhan low back pain pada pramuniaga di Plaza Citra Kota 

Pekanbaru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, 

wawasan dan menambah pengalaman serta meningkatkan ilmu 

pengetahuan khususnya terkait bagaiman hubungan antara tinggi hak 

sepatu dan masa kerja terhadap keluhan low back pain. Hasil penelitian 

juga diharapkan dapat menjadi satu acuan kepustakaan dan sumber 

keilmuan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat 

dipergunakan untuk pertimbangan pramuniaga dalam pemakaian sepatu 

hak tinggi di kegiatan sehari-harinya.  

 

 


