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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi ini, bukan hanya pria saja yang dituntut untuk memiliki 

pekerjaan tetapi para wanita pun dituntut untuk memiliki suatu pekerjaan agar 

kebutuhan hidupnya terpenuhi. Pada umumnya di tempat kerja tertentu para 

pekerja wanita diwajibkan menggunakan sepatu bertumit saat bekerja. Hal ini 

dikarenakan jika para pekerja wanita menggunakan sepatu bertumit saat bekerja 

dapat memberikan kesan yang rapi terhadap penampilan mereka. Selain itu 

kebanyakan para pekerja wanita sendiri senang menggunakan sepatu bertumit, 

karena menurut mereka menggunakan sepatu bertumit saat bekerja dapat 

meningkatkan kepercayaan diri. 

 Kebanyakan para pekerja wanita merasa kurang nyaman menggunakan 

sepatu bertumit saat bekerja karena penggunaan sepatu bertumit akan 

memperlambat aktivitas kerja mereka. Seperti saat mengantarkan file-file ke 

ruang atasan atau saat bekerja para pekerja wanita dituntut untuk lebih aktif 

bergerak (berjalan khususnya). Maka dari itu para pekerja wanita ingin 

mengetahui tinggi tumit sepatu yang sesuai untuk mereka sehingga tidak 

memperlambat aktivitas kerja mereka. 

 Untuk itu diadakan suatu penelitian yang bertujuan mengetahui tinggi tumit 

seperti apa yang sesuai digunakan para pekerja wanita sehingga tidak 

memperlambat aktivitas kerja mereka. Dengan penelitian ini juga diharapkan para 

pekerja wanita dapat menentukan sepatu bertumit yang cocok bagi mereka untuk 

beraktivitas. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah yang teridentifikasi adalah : 

• Kebanyakan pekerja wanita senang menggunakan sepatu bertumit tetapi 

mereka mengeluh karena penggunaan sepatu bertumit dapat menyebabkan 

ketidaknyamanan saat melakukan pekerjaannya. 

• Para pekerja wanita ingin mengetahui tinggi tumit seperti apa yang sesuai 

untuk berat badan mereka sehingga dapat digunakan saat bekerja.  

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Asumsi 

Untuk kebutuhan analisa, penulis menyadari bahwa pembatasan masalah 

sangat diperlukan untuk membatasi apa saja yang akan dibahas dan dianalisa serta 

dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya. 

Pembatasan masalah dalam menyusun laporan dari pengamatan yang telah 

dilakukan ini adalah sebagai berikut : 

1. Dari hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa berat badan para 

pekerja wanita berkisar antara 45 – 65  kilogram, sehingga pengukuran 

dilakukan pada kisaran berat badan tersebut. 

2. Jumlah objek pengamatan sebanyak 120 orang dimana ada 4 kelompok berat 

badan (45 – 50 kg, 51 – 55 kg, 56 – 60 kg, 61 – 65 kg) dan tiap kelompok 

berat badan tersebut berjumlah 30 orang.  

3. Dari hasil observasi yang telah dilakukan maka diketahui bahwa tinggi tumit 

yang banyak digunakan oleh para pekerja wanita adalah < 2 cm,  2 cm, 3 cm, 

5 cm dan 7 cm. 

4. Pengukuran dilakukan pada waktu tempuh dan denyut jantung untuk 

mengetahui tingkat kelelahan seseorang saat menggunakan sepatu bertumit 

ketika melakukan pekerjaannya. 

5. Kondisi pengukuran dilakukan pada bidang datar, naik dan turun tangga 

karena dari hasil observasi yang telah dilakukan maka diketahui bahwa para 

pekerja wanita pada umumnya beraktivitas dengan kondisi tersebut. 

• Bidang datar dengan jarak 30 meter karena dari hasil observasi yang telah 

dilakukan maka diketahui bahwa para pekerja wanita pada umumnya 
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melakukan jarak tempuh dari ruangan tempat dia bekerja sampai ke 

ruangan atasan ± 30 meter. 

• Naik turun tangga karena dari hasil observasi yang telah dilakukan maka 

diketahui bahwa para pekerja wanita pada umumnya menghadapi kondisi 

naik turun tangga sebanyak 2 lantai (1 lantai = 21 anak tangga). 

6. Pengamatan dilakukan pada jenis sepatu kerja yang dimiliki oleh sampel 

orang yang akan diamati. 

7. Pengukuran denyut jantung dilakukan 20 detik sebelum dan sesudah sampel 

orang melakukan aktivitas berjalan pada bidang datar dan naik turun tangga. 

Asumsi dalam menyusun laporan dari pengamatan yang telah dilakukan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Model sepatu dan ketebalan tumit (kerampingan tumit) yang digunakan tidak 

memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. 

2. Ukuran kaki objek pengamatan tidak memberikan pengaruh terhadap hasil 

penelitian. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada sub bab 

pertama maka penulis merumuskan masalah-masalah yang ada antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh variasi tinggi tumit sepatu, berat badan, dan bidang 

aktivitas terhadap variasi kenaikan denyut jantung? 

2. Bagaimana pengaruh variasi tinggi tumit sepatu, berat badan, dan bidang 

aktivitas terhadap variasi waktu tempuh? 

3. Bagaimana tinggi tumit sepatu yang sebaiknya digunakan oleh para pekerja 

wanita sehingga mendukung aktivitas mereka ketika melakukan 

pekerjaannya? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian penulis dalam melakukan pengamatan ini yaitu : 

• Mengetahui pengaruh tinggi tumit sepatu, berat badan, dan bidang aktivitas 

terhadap variasi kenaikan denyut jantung. 

• Mengetahui pengaruh tinggi tumit sepatu, berat badan, dan bidang aktivitas 

terhadap variasi waktu tempuh. 

• Mengetahui tentang sepatu bertumit yang nyaman bagi para pekerja wanita 

yang dapat mendukung aktivitas mereka ketika melakukan pekerjaannya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, sistematika yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

Bab 1 :  Pendahuluan  

Berisi latar belakang yang memberikan gambaran secara umum masalah-

masalah mengenai sepatu bertumit yang sesuai digunakan para pekerja 

wanita yang dapat mendukung aktivitas mereka ketika melakukan 

pekerjaannya. Pada bab ini juga berisi pengidentifikasian masalah 

tentang hubungan antara berat badan dan tinggi tumit sepatu bagi pekerja 

wanita ketika beraktivitas, perumusan masalah, tujuan dilakukannya 

penelitian, pembatasan masalah serta asumsi-asumsi yang digunakan dan 

sistematika penulisan mengenai isi laporan yang dibuat. 

Bab 2 :  Tinjauan Pustaka 

Berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah mengenai hubungan 

antara berat badan dan tinggi tumit sepatu bagi pekerja wanita ketika 

beraktivitas beserta teori-teori yang mendukung penulisan laporan tugas 

akhir ini. Sumber landasan teori ini didapat dari berbagai sumber seperti 

buku yang berisi mengenai hubungan antara berat badan dan tinggi tumit 

sepatu bagi pekerja wanita ketika beraktivitas. 
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Bab 3 : Sistematika Penulisan 

Berisi uraian langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan mengenai hubungan antara berat badan dan tinggi tumit 

sepatu bagi pekerja wanita ketika beraktivitas. 

Bab 4 : Pengolahan Data 

Berisi hasil pengukuran data yang telah dikumpulkan serta langkah – 

langkah pengolahannya. 

Bab 5 :  Analisa Data 

Berisi mengenai analisis terhadap hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan. 

Bab 6 : Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan tentang masalah yang telah dibahas serta saran-saran 

atau usulan-usulan yang diperlukan untuk mendukung hasil yang lebih 

baik di masa yang akan datang. 

 

 


