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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dituntut untuk bekerja lebih aktif. 

Posisi yang biasa dilakukan oleh manusia saat bekerja antara lain berdiri, duduk, 

membungkuk, jongkok, berjalan dan lain sebagainya (Ulfa, Andreani, & Paskarini, 2014). 

Kondisi tempat kerja yang tidak baik juga dapat menyebabkan adanya kecelakaan kerja, 

sehingga terjadilah masalah atau suatu penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan (N. W. 

Sari, 2013). Jika seorang pekerja tidak bekerja dengan posisi yang ergonomik maka 

mereka terkadang akan cepat merasa lelah, kesemutan, terasa pegal-pegal dan mengalami 

nyeri serta gangguan muskuloskeletal  lainnya (Jaru, Paulina, Ariana, & Ignatius, 2013). 

Tidak sedikit dari pekerja yang mengalami terjadinya nyeri pada bagian pergelangan kaki 

dan telapak kaki karena banyaknya aktifitas pekerjaan yang terus-menerus menggunakan 

kaki pada bagian tersebut.  

Nyeri adalah pengalaman sensorik multidimensional dan sebagai suatu alasan 

umum dimana seseorang mencari bantun kesehatan. Fenomena ini menjadi bervariasi 

sesuai dengan tingkat intensitas (ringan, sedang, berat), kualitas (tumpul, terbakar, tajam), 

durasi (persisten, intermiten, transisen) dan lokasinya (difus, terlokalisir, superfisial atau 

dalam) (Bahrudin, 2013). Nyeri pergelangan kaki merupakan suatu masalah 

muskuloskeletal. Masalah muskuloskeletal terdiri dari nyeri sendi, tulang dan pada jaringan 

lunak seperti otot, ligamen, dan tendon (Ardyatma, 2015). Nyeri pada bagian otot atau 

tendon (termasuk dalam titik pertemuan antara tendon dan otot) yang biasa disebut 

dengan strain. Strain adalah nyeri sendi, yang dimana terjadi robekan dari 
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ligaamen,kedua hal ini biasanya disebabkan oleh stress yang mendadak atau karena 

penggunaan bagian pergelangan kaki yang berlebih (Sumartiningsih, 2012).   

Menurut (Depkes, 2007), 40,5% pekerja di Indonesia mempunyai keluhan 

gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaannya.  Gangguan yang dialami 

oleh 9.482 pekerja di Indonesia umumnya berupa gangguan muskuloskeletal (16%).   Nyeri 

merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada seseorang, juga merupakan suatu 

masalah kesehatan yang besar pada dunia kesehatan. 1 dari 5 orang dewasa menderita 

nyeri dan 1 dari 10 orang dewasa didiagnosa dengan nyeri kronis tiap tahunnya 

(Goldberg & McGee, 2011). Perubahan osteoartritis di pergelangan kaki adalah masalah 

umum yang terjadi, di Amerika Serikat dan sekitarnya di laporkan bahwa >300.000 orang 

mengalami nyeri pada pergelangan kaki yang terjadi per tahunnya (Declo, et al 2017).  

Pelayanan kesehatan diseluruh dunia akan menghadapi tekanan pada 10-20 

tahun yang akan datang, karena akan adanya peningkatan yang luar bisa orang yang 

terkena gangguan pada muskuloskeletal (Andriani, 2016). Sekertaris jendral Perserikatan 

Bangsa - Bangsa (PBB) dan Worl Health Organization (WHO) telah merancangkan suatu 

ajakan yang di mana hal ini disebut dengan Bone and Joint Decade, yang dimana ajakan 

tersebut telah menghimbau pemerintah di seluruh dunia untuk segera mengambil 

langkah dan menjalankan kerja sama dengan organisasi-organisasi untuk mengatasi 

masalah muskuloskeletal , atau profesi ksehatan ditingkat nasional maupun internasional 

untuk pencegahan dan juga penatalaksanaan untuk mengatasi berbagai masalah atau 

gangguan muskuloskeletal (Lemone & Burke, 2009).  

Nyeri pada bagian pergelangan kaki biasanya dirasakan oleh para penjahit, yang 

mana mereka menggunakan kakinya untuk menjalankan mesin jahit tersebut. Nyeri pada 

pergelangan kaki merupakan suatu gejala klinis yang sering ditemukan pada pasien yang 
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biasa melakukan aktifitas atau beban yang berlebih pada bagian pergelangan kakinya 

(Sidiq, 2017). Nyeri pada bagian pergelangan kaki biasa terjadi pada pekerja yang 

menggunakan kakinya, yang dimana pada bagian pergelangan kaki ini mengalami 

tekanan yang terus-menerus saat menjalankan mesin (Thomas et al., 2010). Mesin jahit 

yang biasa digunakan adalah mesin jahit tradisional yang dimana untuk mendapatkan 

hasil jahitan yang rapi, penjahit harus menekan pedal semakin dalam (Putri, 2012). 

Pekerjaan sebagai seorang penjahit di Indonesia kini mencapai 52.052 orang pekerja 

(Perindustrian, n.d.). 

Tingginya prevelensi kejadian nyri membuktikan bahwa nyeri masih diabaikan. 

Penanganan nyeri yang tidak adekuat akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan 

(Ryantama, 2017). Hal tersebut dapat menyebabkan komplikasi medis yang serius seperti 

gangguan pada sistem metabolik, gangguan pada sistem endokrin, gangguan imun dan 

juga gangguan pada sistem tubuh lainnya dengan manifestasi atau tanda gejala klinis yang 

berupa penurunan berat badan, demam dan lainnya (Marandina, 2014). Nyeri juga dapat 

menyebabkan efek psikososial termasuk depresi, kecemasan, delirium, gangguan stress 

dan juga disorientasi (Adinda & Putri, 2015).  

Hasil wawancara dan pembagian kuisoner awal yang dilakukan ke para penjahit 

di wilayah Kampung Islam Lebah Kelurahan Semarapura kangin Kecamatan Klungkung 

Kabupaten Klungkung ditemukan ada 40 orang mengalami nyeri pada bagian 

pergelangan kaki sebagai dampak dari pekerjaan menjahit yang dilakukan. Nyeri yang 

biasa mereka rasakan dari nyeri ringan sampai nyeri sedang, bahkan ada juga responden 

yang mengalami nyeri berat dikarenakan adanya penyebab lain selain bekerja yang 

menambah skala nyeri yang dirakan oleh responden misalnya karena responden keseleo, 

terjatuh atau lain sebagainya. Mesin jahit yang digunakan masih menggunakan mesin 
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jahit yang tradisional, dimana untuk menjalankan mesin tersebut harus menggunakan 

kaki. Pekerja penjahit ini biasanya bekerja selama 7-9 jam setiap harinya, rata-rata para 

penjahit ini telah bekerja selama 11 – 30 tahun. Sebagian pekerja jika merasakan nyeri 

pada pergelangan kaki, hanya dibiarkan saja tanpa di berikan terapi farmakologi ataupun 

non farmakologi.  

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri yang diraskan 

diantaranya dengan memberikan terapi farmakologi maupun non farmakologi yang biasa 

di gunakan adalah analgesik, namun menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa 

tidak semua nyeri dapat diatasi dengan analgesik. Efek yang biasa ditimbulkan jika 

mengkonsumsi obat analgesik dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan 

kejadian reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) (Halim, Prayitno, & Wibowo, 2018), 

efek lain yang di timbulkan adalah gangguan pencernaan (Sund et al., 2017). Terapi non 

farmakologi yang bisa di gunakan adalah terapi rendam air hangat. Terapi rendam air 

hangat ini juga dapat di kombinasikan menggunakan epsom salt (garam epsom), yang 

dimana garam epsom di Indonesia ini dikenal sebagai “usur-usur”. Epsom salt 

mengandung 2 mineral alami yaitu magnesium dan sulfat (MgSO4). Penelitian yang 

dilakukan oleh  (Larasati, 2017) mengatakan bahwa 13 orang yang di berikan terapi air 

hangat campuran garam epsom menyatakan bahwa nyeri yang di rasakan berkurang 

setelah terapi dilakukan. 

Terapi non farmakologi dengan merendam air hangat juga dapat menjadi salah 

satu alternatif untuk mengurangi nyeri. Secara fisiologis air hangat mempunyai efek 

hidrostatik dan efek hidrodinamik. Air hangat dapat menurunkan adrenalin yang ada 

dalam tubuh kita, karena air hangat dapat menciptakan suatu perasaan rileks dengan 

pendekatan lowtecb yang di mana ketika kulit menyentuh air, dapat mengendurkan otot-
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otot pembuluh darah (vasodilatasi) seingga dapat mengurangi nyeri yanga ada (Dilianti, 

2017). Terapi dengan air hangat dimana bagian yang akan dicelupakan atau direndam ke 

air hangat dalam suhu (40-41.1C) (Riawati, 2016). Terapi rendam air hangat ini juga 

baik jika dikombinasikan dengan menggunakan garam epsom. Garam ini biasanya 

digunakan dengan konsep yang mirip dengan kontras bath, yaitu dengan teknik 

rendaman. Magnesium pada garam epsom ini merupakan suatu elektrolit yang penting 

bagi tubuh kita. Tubuh akan menyerap ion-ion yang selanjutnya ion yang telah diserap 

itu akan menghambat pengiriman sinyal ke reseptor nyeri sehingga nyeri akan berkurang 

(Waring, 2012).  

Terapi rendaman air hangat garam epsom ini sangat mudah untuk dilakukan. Air 

hangat bisa kita buat sendiri dirumah, sedangkan untuk garam epsom ini juga mudah 

untuk didapatkan, garam epsom bisa didapatkan di apotik-apotik terdekat yang berada 

di sekitaran tempat kita tinggal. Penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang 

rendam air hangat pada kaki dengan menggunakan garam epsom menyarankan untuk 

penelitian selanjutnya, yang dimana di sarkankan setiap responden di berikan terapi 

sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, yang dimana hal ini dapat menghasilkan penurunan 

terhadap skala nyeri yang dirasakan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai “Pengaruh terapi rendam air hangat garam epsom terhadap  penurunan skala nyeri 

pergelangan kaki pada pekerja konveksi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh rendam air hangat garam epsom terhadap penurunan skala 

nyeri pergelangan kaki pada pekerja konveksi? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh rendam air hangat garam epsom terhadap penurunan 

skala nyeri pergelangan kaki pada pekerja konveksi. 

1.3.2 Tujuan Khusus   

1. Mengidentifikasi skala nyeri pada pergelangan kaki sebelum dilakukan rendam kaki 

air hangat garam epsom. 

2. Mengidentifikasi skala nyeri pada pergelangan kaki sesudah dilakukan rendam kaki 

air hangat  garam epsom. 

3. Menganalisis pengaruh terapi rendam air hangat garam epsom terhadap penurunan 

skala nyeri pergelangan kaki sebelum dan sesuadah terapi.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi peneliti  

Penelitian mengenai pengaruh rendam air hangat garam epsom terhadap 

penurunan skala nyeri pergelangan kaki pada pekerja konveksi, diharapkan dapat 

menambah, mengembangkan wawasan dan pengetahuan baru peneliti, serta menjadi 

pengalaman peneliti untuk bisa dikembangkan menjadi referensi penelitian selanjutnya.  

1.4.2 Bagi Institusi pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi intitusi pendidikan, unuk 

menjadi referensi dalam pengetahuan tentang terapi rendam air hangat garam epsom 

untuk menurunkan skala nyeri pergelangan kaki.  
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1.4.3 Bagi Instalasi Kesehatan  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instalasi kesehatan, untuk 

mengetahui efektifitas rendam air hangat garam epsom untuk menurunkan skala nyeri 

pergelangan kaki.  

1.4.4 Bagi Keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan referensi bagi 

keperawatan dasar manusia guna untuk meningkatkan status derajat kesehatan 

khususnya untuk terapi nonfarmakologi untuk menurunkan skala nyeri. 

1.5 Keaslian Penelitian   

1. Penelitian yang dilakukan oleh  (Larasati, 2017) yang meneliti tentang 

perbandingan pemberian kontras bath terhadap nyeri miogenik gastroknemius 

pada guru di SD 16 Muhammadiyah dan SD Muhammadiyah program khusus 

kota barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperolah dari 

penelitian tersebut berdistribusi tidak normal, uji statistik yang di lakukan 

menggunakan uji pengaruh menggunakan wilcoxon di dapatkan nilai p = 0,018 

(<0,05). Uji satistik untuk uji coba kontras bath konvensional dan kontras bath 

campuran epsom salt menngunakan Mann Withney U didapatkan hasil p = 0,224 

(>0,05). Banyak nya responden pada penelitian ini adalah 13 Responden guru, 

yang terdiri dari 6 Responden pada kelompok perlakukan yang di berikan terapi 

kontras bath konvensional dan 7 Responden kelompok kontrol di berikan 

kontras bath dengan campuran epsom salt. Penelitin ini di lakukan selama 2 minggu 

dan tiap responden diberikan perlakuan sebanyak 2 kali.   

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada 

responden penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya responden penelitan 
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adalah guru SD sedangkan untuk penelitian ini yang menjadi responden adalah 

para pekerja konveksi. Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah pemberian 

terapi rendam kaki air hangat, penelitian sebelumnya terapi hanya di lakukan 1 

kali dalam seminggu dalam waktu penelitian 2 minggu, sedangkan untuk 

penelitian ini akan diberikan terapi 3 kali dalam seminggu. Perbedaan lain pada 

terapi sebelumnya adalah pada bentuk penelitiannya, pembagian kelompok 

penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan 1 perlakuan saja.  

2. Penelitan yang di lakukan oleh (Wulan, 2015) yang menilai tentang pengaruh 

terapi kompres air hangat terhadap penurunan skala nyeri sendi pada wanita 

lanjut usia di panti tresna werdha mulia dharma kabupaten Kubu Raya.  Hasil 

penelitian menggunak an uji T berpasangan diperoleh hasil yang signifikan yaitu 

0,000 (<0,05). Dari hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa terdapat 

pengaruh dari pemberian terapi rendam kaki air hangat untuk menurunkan nyeri 

sendi pada wanita lansia. Metode penelitian yang di gunakan adalah dengan 

penelitian kualitatif dengan desai penelitian quasi experiment dengan one grup pretest-

postest pada 16 Responden wanita lansia di Panti Tresna Werdha Mulia Drama 

menggunakan instrumen Pain Assessment Demention (PAINAD) Scale dan dialanisa 

dengan uji T berpasangan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

responden  penelitian, pada penelitian sebelumnya respondennya adalah wanita 

lanjut usia yang mengalami nyeri sendi, sedangkan responden dalam penelitian 

ini adalah para penjahit yang mengalami nyeri pada pergelangan kaki. Perbedaan 

pada penelitian sebelumnya juga pada terapi yang diberikan, pada penelitian 

sebelumnya terapi yang dilakukan adalah kompres air hangat sedangkan untuk 
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penelitian ini adalah dengan terapi tehnik rendaman pada kaki. Perbedaan 

lainnya pada penelitian sebelumnya adalah instrumen untuk menentukan skala 

nyeri yang digunaka, penelitian sebelumnya pengukuran sekala nyeri yang 

digunakan adalah Pain Assessment Demention (PAINAD) scale sementara pada 

penelitian ini pengukuran skala nyeri yang digunakan adalah skala nyeri numerik.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Solechah, 2016), meneliti tentang pengaruh 

terapi rendam kaki dengan air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada 

pasien hipertensi di puskesmas bahu Manado. Hasil penelitian yang dilakukan 

berdasarkan uji friedman didapatkan bahwa p-value = 0,689 > (α = 0,05), maka 

tidak ada perbedaan dari hasil tekanan darah sistolik setelah terapi rendam kaki 

dengan air hangat O2, O3, O4. Berdasarkan uji wilcoxon, terdapat pengaruh 

sebelum dan sesudah dilakukan terapi rendam kaki dengan air hangat terhadap 

penurunan tekanan darah (p-value = 0,000). Responden pada penelitian ini adalah 

penderita hipertensi yang memenuhi kriteria inklusi, menggunakan teknik non 

random sampling dengan metode purposiv sampling didapatkan 17 orang yang masuk 

kedalam penelitian ini.  

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada responden penelitian, pada 

penelitian sebelumnnya responden untuk penelitian adalah para penderita 

hipertensi sementara pada penelitian ini responden yang digunakan adalah para 

pekerja konveksi. Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah terapi yang di 

lakukan, pada penelitian sebelumnya terapi yang dilakukan adalah hanya dengan 

rendam kaki air hangat sementara pada penelitian ini menggunakan terapi 

rendam kaki air hangat dengan campuran garam epsom. Perbedaan lain pada 

penelitian sebelumnnya adalah dari jenis penyakit yang dialamin, pada penelitian 
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sebelumnya adalah untuk menurunkan teknan darah pada penderita hipertensi 

sedangkan pada penelitian ini adalah untuk menurunkan skala nyri kepada para 

pekerja mengalami nyeri pada pergelangan kaki 

 


