
 
 

29 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

1.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1   Kerangka konseptual pengaruh rendam kaki air hangaat garam 
epsom terhadap penurunan skala nyeri pergelangan kaki pada pekerja 
konveksi
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 Pekerjaan sebagai seorang penjahit dijalankan oleh masyarakat, sebagai salah 

satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Ulfa et al., 2014). Seorang penjahit 

harus memiliki keterampilan menyambungkan kain, memotong, mengukur kain sesuai 

dengan bentuk yang diinginkan. Penjahit tradisional adalah seoarng penjahit yang mana 

dalam bekerja mereka duduk di depan meja jahit dan kedua kaki nya di gunakan untuk 

menggerakkan mesin jahit tersebut (Sukania, 2007).  

Nyeri adalah suatu alasan dimana seseorang mencari bantuan kesehatan. Fenomena 

ini menjadi bervariasi sesuai dengan tingkat nyeri yang dirasakan, seperti intensitas dari 

nyeri, kualitas, durasi dan lokasi nyeri tersebut (Bahrudin, 2013). Nyeri pergelangan kaki 

merupakan salah satu dari masalah muskuloskeletal (Andarmoyo, 2013). Nyeri pada bagian 

otot atau tendon biasa disebut dengan strain (Sumartiningsih, 2012).  

Nyeri pada pergelangan kaki yang tidak segera dilakukan penanganan akan 

menyebabkan osteofit, terjadinya proses pengahancuran tulang rawan sendi. tulang 

subkondral lama kelamaan dapat merusak pada metafisis tulang tibia dan tulang femur. 

Sebagai akibatnya terjadilah nyeri, kaki yang berbentuk varus dan langus, atrofi atau 

kelemahan otot, menurunnya ketahanan struktur dan meningkatkan resiko komplikasi. 

Kejadian seperti ini dapat mengganggu aktifitas sehari-hari karena nyeri yang terus 

meningkat (Azizah, 2008).  

Terapi alternatif atau terapi non farmakologi bisa digunakan untuk mengurangi 

nyeri, salah satu terapi non farmakologi yang bisa di lakukan adalah dengan terapi 

rendam kaki air hangat dengan dicampuran garam epsom (Larasati, 2017). Terapi ini 

adalah kombinasi dari terapi rendam kaki air hangat dan garam epsom. Air hangat 

memiliki sifat konduksi atau perpindahan suhu panas kedalam tubuh. Perpindahan 

panas kedalam tubuh ini akan merangsang saraf baroreseptor untuk menutup gerbang 
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sehingga transmisis nyeri ke medulla spinalis dan ke otak terhambat (Trianipurna, 

2017). Sistem efektor yang telah dirangsang akan mengeluarkan sinyal dengan 

membentuk keringat dan mengalami vasodilatasi perifer dan meningkatnya 

permeabilitas kapiler. Ketika sudah terjadi vasodilatasi maka aliran darah akan berjalan 

dengan lancar sehingga nyeri yang dirasakan akan berkurang (Harnani & Astri, 2017).  

Kombinasi terapi dengan garam epsom juga membantu mengurangi nyeri yang 

dirasakan oleh pekerja. Garam epsom yang memiliki kandungan mineral magnesium 

dan sulfat akan diserap oleh tubuh, dengan diserapnya mineral tersebut maka mineral 

dalam tubuh akan bertambah sehingga mampu menstabilkan kerja otot (Adebamowo 

et al., 2015). Garam epsom yang masuk ke dalam tubuh ini juga memiliki efek 

hidrodinamik yang dimana efek hidrodinamik ini membantu melancarkan peredaran 

darah, dengan lancarnya peredaran darah maka oksigen dan mineral akan tersebar 

sehingga pasokan dalam area yang nyeri akan bertambah maka kerja otot akan menjadi 

stabil. Garam epsom yang masuk kedalam tubuh juga menghasilkan serotonin, yang 

dimana serotonin ini memiliki efek relaksasi dengan efek ini maka resepor nyeri akan 

dihambat untuk sampai ke otak (Gröber et al., 2015). Efek relaksasi dan juga stabilnya 

kerja otot inilah yang dapat menurunkan skala nyeri yang dirasakan oleh penjahit.  

3.2  Hipotesis  

Hı  :  Ada pengaruh terapi rendam air hangat garam epsom terhadap 

penurunan skala nyeri pergelangan kaki pada pekerja konveksi.  


