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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan dunia industri, perdagangan dan perubahan 

secara global di bidang pembangunan semakin meningkat. Di Indonesia, terutama 

Bali yang merupakan tempat tujuan wisata, mengalami perkembangan kemajuan 

ekonomi yang pesat dan memicu berkembangnya berbagai iklim usaha. Salah satu 

sektor yang sangat berkembang adalah sektor usaha perdagangan. Hal ini membuat 

pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaannya semakin pesat. Pertumbuhan pusat-pusat 

perbelanjaan tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja dan membuat peluang 

kerja yang menguntungkan bagi masyarakat. 

Dengan meningkatnya perkembangan berbagai pusat perbelanjaan, 

persaingan antar pusat perbelanjaan juga tidak dapat dihindari. Meningkatnya 

persaingan antar pusat perbelanjaan secara tidak langsung mengharuskan tiap pusat 

perbelanjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari tiap karyawannya. Untuk 

memenuhi hal tersebut, diperlukan manajemen yang mampu mengelola sumber 

daya secara sistematis, terencana, dan efisien. Salah satu hal yang harus menjadi 

perhatian utama bagi manajer sumber daya manusia ialah sistem Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) (Tsenawatme, 2012). 

Dengan diperhatikannya kesehatan keselamatan kerja, para karyawan 

dapat bekerja secara optimal. Permasalahannya, tidak banyak perusahaan yang 

memperhatikan hal tersebut. Shift kerja yang panjang dan posisi kerja yang sama 
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terus menerus membuat para karyawan rentan memiliki penyakit seperti 

pembengkakan pada kaki, kelelahan otot, nyeri punggung bagian bawah, dan kaku 

leher serta bahu. Sistem kerja shift yang tidak teratur dan kesibukan masyarakat di 

kota besar membuat para karyawan jarang berolahraga. Ditambah lagi, para 

karyawan perempuan banyak yang menggunakan sepatu hak tinggi untuk 

meningkatkan penampilan. Hal-hal tersebut membuat faktor risiko penyakit sistem 

pembuluh darah semakin tinggi (Adrian, 2012). 

Salah satu dari karyawan perusahaan yang melakukan posisi kerja yang 

statis adalah pegawai kasir. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai kasir 

diharuskan untuk berdiri sepanjang waktu kerja. Ditambah lagi, banyak pegawai 

kasir yang menggunakan sepatu hak tinggi sehingga menambah beban pada bagian 

kaki dan meningkatkan faktor risiko untuk penyakit-penyakit muskuloskeletal, dan 

pembuluh darah. Dari sebuah penelitian oleh Isnain (2013), semakin lama bekerja 

dengan posisi berdiri dan memakai sepatu hak tinggi maka semakin besar risiko 

untuk mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan sepatu hak tinggi. 

Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa gangguan kesehatan yang spontan 

seperti keseleo, terpeleset ataupun gangguan kesehatan kronis, seperti osteoartitris 

dan nyeri pinggang. 

Salah satu penyakit sistem pembuluh darah yang dapat dipicu oleh posisi 

kerja yang statis adalah penyakit tromboemboli vena (VTE). Tromboemboli vena 

(VTE) adalah penyakit yang sering terjadi dan banyak disebabkan oleh komplikasi 

dari penyakit dan atau prosedur yang lain. Tromboemboli vena dapat bermanifestasi 

menjadi penyakit Deep Vein Thrombosis (DVT) dan Pulmonary Emboli (PE), atau 

kombinasi keduanya (Lopez, et al., 2004). Di masyarakat, DVT memiliki 
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prevalensi yang cukup tinggi.  DVT muncul di satu dari 1000 warga Amerika tiap 

tahunnya, mempengaruhi laki-laki dan wanita. Insiden DVT lebih tinggi pada orang 

berkulit putih dan hitam dibanding ras hispaniks, Asia dan Pasifik. Sekitar 600.000 

warga Amerika masuk rumah sakit karena komplikasi yang disebabkan oleh DVT 

dan membunuh sampai 300.000 jiwa (Emanuele, 2008). Di Australia, penyakit 

DVT mengenai 52 orang dari 100.000 setiap tahunnya (Ho, 2010). 

Oleh karena hal tersebut, untuk menghindari ketidaknyamanan dan 

komplikasi, serta memaksimalkan kinerja para pegawai kasir maka perlu dilakukan 

penelitian dan pencegahan terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan 

terjadinya Deep Vein Thrombosis (DVT). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 

penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana skor probabilitas Deep Vein Thrombosis pada pegawai kasir 

pusat perbelanjaan di Denpasar dengan posisi kerja berdiri statis? 

2) Bagaimana skor probabilitas Deep Vein Thrombosis pada pegawai kasir 

pusat perbelanjaan di Denpasar ditinjau dari tinggi hak sepatu? 

3) Bagaimana skor probabilitas Deep Vein Thrombosis pada pegawai kasir 

pusat perbelanjaan di Denpasar ditinjau dari lama pengalaman kerja? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui skor probabilitas Deep Vein Thrombosis pada 

pegawai kasir pusat perbelanjaan di Denpasar yang menggunakan 

sepatu hak tinggi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui skor probabilitas Deep Vein Thrombosis pada 

pegawai kasir pusat perbelanjaan di Denpasar dengan posisi kerja 

berdiri statis. 

2) Untuk mengetahui skor probabilitas Deep Vein Thrombosis pada 

pegawai kasir pusat perbelanjaan di Denpasar ditinjau dari tinggi hak 

sepatu. 

3) Untuk mengetahui skor probabilitas Deep Vein Thrombosis pada 

pegawai kasir pusat perbelanjaan di Denpasar ditinjau dari lama 

pengalaman kerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat untuk ilmu pengetahuan  

Hasil penelitian dapat mengetahui skor probabilitas Deep Vein 

Thrombosis pada pegawai kasir pusat perbelanjaan di Denpasar yang 

menggunakan sepatu hak tinggi. 
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1.4.2 Manfaat untuk perusahaan 

Hasil penelitian dapat sebagai bahan masukan atau informasi bagi 

perusahaan dalam menyusun peraturan tentang kondisi kerja pegawai 

kasir.  

1.4.3 Manfaat untuk penelitian 

Hasil penelitian sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya. 



 
 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kesehatan Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja menurut Mondy and Noe (2005) adalah perlindungan 

karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan 

pekerjaan. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang 

dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, 

keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. Kesehatan 

kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Risiko kesehatan merupakan faktor-

faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang 

ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik. 

Sedangkan, menurut Mangkunegara (2005) keselamatan dan kesehatan 

kerja adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan 

baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada 

umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. 

 

2.2 Sikap Kerja Berdiri 

Ergonomi adalah studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan 

kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, engineering, manajemen dan 

desain peralatan (Nurmianto, 2003). Menurut Sutjana (2008) ergonomi merupakan 

pendekatan interdisiplin yang berupaya menyerasikan alat, cara dan lingkungan 

kerja terhadap kemampuan dan batasan tenaga kerja sehingga tercipta kondisi kerja 
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yang sehat, selamat, aman, nyaman dan efisien. Posisi kerja erat kaitannya dengan 

ergonomi kerja. 

Menurut ilmu ergonomi, tidak ada posisi yang paling ideal untuk bekerja. 

Posisi kerja yang paling ideal adalah posisi kerja yang bervariasi dimana pekerja 

dapat mendistribusikan beban kerja ke seluruh bagian tubuh dengan beban yang 

sama. Tetapi kenyataannya, dalam bekerja para pekerja cenderung memiliki posisi 

kerja yang sama terus menerus, baik duduk ataupun berdiri (Canadian Centre for 

Occupational Health and Safety, 2011). 

Posisi kerja yang sering dilakukan oleh para pegawai kasir adalah posisi 

kerja berdiri. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan posisi kerja ini adalah: 

tempat posisi dimana pekerja berdiri, bagaimana pekerja berdiri, dan dengan 

menggunakan apa pekerja berdiri (Canadian Centre for Occupational Health and 

Safety, 2011). 

Tempat pekerja berdiri seharusnya disesuaikan dengan kondisi bekerja 

seperti berat dari pekerja, dan tinggi dari siku yang sesuai. Posisi pekerja sebaiknya 

dekat dengan hal yang dikerjakan dan menyesuaikan tempat kerja sehingga 

memungkinkan pekerjanya untuk mengubah posisi. (Canadian Centre for 

Occupational Health and Safety, 2011). Bekerja dengan posisi statis juga akan 

berpengaruh pada berbagai keluhan, diantaranya gangguan sirkulasi pada kaki, 

pembengkakan, varises vena, nyeri dan rasa kaku pada kaki (Lozanski, 2006) 

Alas kaki yang digunakan juga sangat penting untuk diperhatikan. Pekerja 

sebaiknya menggunakan alas kaki yang nyaman, sepatu harus selebar kaki dan 

memungkinkan ruang gerak untuk jari-jari kaki. Alas kaki juga sebaiknya tidak 



 
 

8 
 

terlalu rata dan tidak lebih tinggi dari lima sentimeter (Canadian Centre for 

Occupational Health and Safety, 2011). 

 

2.3 Sepatu Hak Tinggi 

Tujuan penggunaan alas kaki telah berubah dari yang awalnya hanya 

berupa pelindung kaki dalam berjalan menjadi juga untuk bergaya demi 

meningkatkan kepercayaan diri. Salah satu contoh dari pergeseran tujuan tersebut 

adalah penggunaan sepatu hak tinggi atau high heels di masyarakat, terutama 

perempuan. Banyak perempuan yang memakai sepatu hak tinggi di kesehariannya 

meskipun pemakian sepatu hak tinggi tersebut dinilai kurang nyaman. Menurut 

salah satu penelitian penggunaan sepatu hak tinggi secara berkelanjutan dapat 

meningkatkan keluhan pada kaki (Dawson, et al., 2002) 

 

2.4 Deep Vein Thrombosis (DVT) 

2.4.1 Definisi  

Deep vein thrombosis (DVT) dapat didefinisikan sebagai pembekuan 

darah atau trombus di vena pada bagian pelvis, kaki, atau ekstremitas bagian 

atas. Bekuan darah ini dapat pecah dari dinding pembuluh darah vena dan 

berjalan menuju jantung, dan pangkal pada arteri paru-paru yang dapat 

menyebabkan PE atau emboli paru-paru (Goldhaber & Fanikos, 2004). 

2.4.2 Etiologi dan Patogenesis 

Salah satu teori yang menerangkan tentang terjadinya DVT adalah teori 

Virchow. Virchow menerangkan bahwa patogenesis terjadinya DVT dapat 
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disebabkan oleh aliran darah yang terhambat, perubahan pada dinding pembuluh 

darah, dan hiperkoagulan darah (Lopez, et al., 2004).  

Masih belum ada etimologi pasti dari munculnya DVT. Faktor risiko 

berkembangnya DVT meningkat seiring dengan umur. Faktor risiko yang lain 

adalah orang yang pernah memiliki DVT atau keluarga yang pernah terdiagnosis 

DVT, perokok, kekurangan cairan, kanker, varises vena, pernah melakukan 

operasi, beberapa penyakit jantung dan pernapasan, obesitas dan kehamilan 

(Emanuele, 2008). 

2.4.3 Diagnosis 

Pasien yang menunjukkan gejala yang menyerupai DVT sebaiknya diukur 

dengan pre-tes probabilitas menggunakan kriteria Wells (Tabel 2.1). Sebelum 

pengukuran dengan kriteria, sebaiknya dilakukan anamnesis yang cukup dan 

pemeriksaan fisik. Terdapat 3 kriteria hasil interpretasi yaitu risiko rendah 

mengalami deep vein thrombosis jika skor kurang dari 1, risiko menengah 

mengalami deep vein thrombosis jika skor antara 1 atau 2, dan risiko tinggi 

mengalami deep vein thrombosis jika hasil skor adalah 3 atau lebih dari 3 

(Wilbur and Shian, 2012).  

Dalam melakukan diagnosis pasien dengan DVT, pemeriksaan yang 

dilakukan bukan hanya dari skor probabilitas saja tetapi juga menggunakan tes 

D-dimer dan pemeriksaan menggunakan ultrasonografi. Algoritma diagnostik 

DVT dapat dilihat pada Gambar 2.1. (Kesieme, et al, 2011). 
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Tabel 2.1 Kriteria Wells untuk diagnosis DVT (Scarvelis & Well, 2006). 

Kriteria Klinis Skor Hasil 

Kanker aktif (perawatan berkelanjutan, dalam 6 bulan sebelumnya, 

atau paliatif) 

+1  

Kelumpuhan, paresis, atau imobilisasi plester terbaru dari ekstremitas 

bawah 

+1  

Baru-baru ini terbaring di tempat tidur > 3 hari atau operasi besar 

dalam waktu 12 minggu yang membutuhkan anastesi umum atau 

regional 

+1  

Nyeri tekan terlokalisir sepanjang distribusi sistem vena dalam +1  

Seluruh kaki bengkak +1  

Pembengkakan pada betis 3 cm lebih besar dari sisi asimtomatik 

(diukur 10 cm di bawah tuberositas tibialis) 

+1  

Pitting edema unilateral +1  

Vena superfisial agunan (non-varises) +1  

Pernah terdiagnosis penyakit Deep Vein Thrombosis (DVT) +1  

Diagnosis alternatif selain DVT -2  

 

 

Gambar 2.1 Algoritma diagnostik pasien yang diduga memiliki DVT (Wilbur 

& Shian, 2012). 
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2.4.4 Pengobatan dan Pencegahan 

Tujuan terapi dari DVT adalah meredakan gejala dan pencegahan 

terjadinya emboli serta pencegahan kambuhnya penyakit tersebut (Bates, 2004). 

Penggunaan heparin dengan berat molekul rendah dan obat anti koagulan 

sebagai terapi awal pada DVT telah merubah jangkauan dari pengobatan DVT 

yang menjadi pengobatan yang memungkinkan pengobatan yang dilakukan di 

rumah dan menyarankan terapi anti-kogulan jangka panjang, dimana terapi 

dengan menggunakan warfarin dinilai kurang efektif dan mempunyai kontra 

indikasi (Scarvelis & Well, 2006). 

Untuk pencegahan DVT, menurut Guidelines for the Diagnosis, Treatment 

and Prevention of Pulmonary Thromboembolism and Deep Vein Thrombosis 

(2009), pencegahan yang dapat dilakukan adalah berjalan dan olahraga aktif 

pada orang dengan risiko rendah, penggunaan stocking elastis pada orang 

dengan risiko menengah, dan penggunaan heparin pada orang yang berisiko 

sangat tinggi. Penelitian lain dari Clarke, et al. (2006), penggunaan stocking 

kompresi pada penumpang pesawat udara dapat mengurangi kemungkinan dan 

insiden dari terbentuknya DVT. Tetapi salah satu penelitian dari Morris and 

Woodcock, mengatakan belum ada bukti bahwa penggunaan stocking tersebut 

dapat menjadi profilaksis dari DVT. Untuk pencegahan dari perubahan gaya 

hidup, disarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik, mencegah obesitas dan 

menghindari merokok demi mencegah terjadinya DVT (Goldhaber & Fanikos, 

2004). 
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang dapat disusun berdasarkan rumusan masalah dan 

kajian pustaka adalah sebagai berikut: 

1) Perkembangan kemajuan ekonomi yang pesat memicu berkembangnya 

berbagai iklim usaha dan salah satunya adalah sektor usaha perdagangan. Salah 

satu dampak dari hal tersebut adalah pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan 

yang semakin pesat. 

2) Meningkatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan memicu meningkatkan 

persaingan antar pusat perbelanjaan dan secara tidak langsung memaksa tiap 

pusat perbelanjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk memenuhi 

hal tersebut, diperlukan manajemen kesehatan keselamatan kerja dan ilmu 

ergonomi. 

3) Penerapan ilmu ergonomi yang kurang optimal membuat risiko yang 

diakibatkan karena bekerja semakin tinggi. Salah satu penerapan ergonomi 

yang kurang maksimal adalah posisi kerja yang sama terus menerus, terutama 

posisi berdiri. 

4) Posisi kerja yang senantiasa berdiri membuat para karyawan, terutama para 

pegawai kasir, rentan memiliki penyakit seperti pembengkakan pada kaki, 

kelelahan otot, nyeri punggung bagian bawah, dan kaku leher serta bahu. 
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5) Sistem kerja shift yang tidak teratur dan kesibukan masyarakat di kota besar 

membuat para karyawan jarang berolahraga. Ditambah lagi, penggunaan 

sepatu hak tinggi pada banyak karyawan wanita untuk meningkatkan 

penampilan. Hal-hal tersebut membuat faktor risiko penyakit sistem pembuluh 

darah semakin tinggi 

6) Salah satu penyakit sistem pembuluh darah yang memungkinkan dapat 

penyakit tromboemboli vena (VTE) yaitu Deep Vein Thrombosis (DVT) dan 

Pulmonary Emboli (PE), atau kombinasi keduanya. 

7) Sudah sepatutnya kesehatan dan keselamatan para karyawan, mendapatkan 

perhatian untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko yang timbul 

akibat kerja. 

  

3.2 Konsep Penelitian 

Setelah memperhatikan rumusan masalah dan kajian pustaka, maka 

kerangka konsep penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

Subjek: 

Umur 

Jenis Kelamin 

IMT 

Sikap Kerja berdiri 

Tinggi Hak Sepatu (cm) 

Lama Pengalaman Kerja 

 

Skor DVT 
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3.3 Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini tidak memiliki hipotesis penelitian karena penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena dalam 

pelaksanaannya meliputi pengumpulan data, analisis dan interpretasi tentang arti 

dan data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

cross sectional, dimana proses pengumpulan atau pengambilan data dan 

pengukuran variabel – variabelnya dilakukan pada waktu yang bersamaan. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Perbelanjaan di Kota Denpasar, Bali yang 

dilakukan dari pada bulan Oktober - Nopember 2014. 

 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai kasir yang ada di pusat 

perbelanjaan di Kota Denpasar, Bali. 
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4.3.2 Kriteria Sampel 

Sampel diambil dari populasi penelitian yang memenuhi kriteria. Kriteria 

yang ditetapkan untuk dapat dipilih sebagai sampel adalah sebagai berikut: 

1) Kriteria inklusi: 

A. Jenis kelamin perempuan. 

B. Umur 18-40 Tahun. 

C. Karyawan tetap sebagai pegawai kasir di pusat perbelanjaan Kota 

Denpasar. 

D. Bekerja menggunakan sepatu hak tinggi dengan posisi statis 

berdiri. 

E. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

2)  Kriteria eksklusi: 

A. Sedang dalam masa kehamilan. 

B. Terdiagnosis DVT sebelum penelitian ini dilaksanakan. 

 

 4.3.3 Besar Sampel Penelitian 

Besar sampel penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 

(Sastroasmoro, 2008): 
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Keterangan : 

n : besar sampel minimal yang diperlukan 

Zα : standar deviasi normal, (nilai Zα untuk interval kepercayaan = 95% 

   yaitu 1,96) 

p : proporsi ekspektasi populasi target (0,50) 

q : (1-p) 

d : panjang interval kepercayaan (15%) 

𝑛 =  
1,962x 0,50(1 − 0,50)

0,152
 

 Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh jumlah subjek 

penelitian minimal sebesar 42,684. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan 52 sampel. 

 

4.4 Variabel 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

A. Sikap kerja berdiri 

B. Umur 

C. Jenis kelamin 

D. Lama pengalaman kerja 

E. Tinggi hak sepatu 
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F. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

G. Skor deep vein thrombosis Berdasarkan Kriteria Wells 

 

4.5 Definisi Operasional Variabel 

1) Sikap kerja berdiri adalah posisi tegak dengan kedua kaki menyentuh lantai 

saat bekerja yang dilakukan selama jam kerja. 

2) Umur adalah usia seseorang yang ditentukan berdasarkan formulir data sampel 

pada lembar kuesioner. 

3) Lama pengalaman bekerja adalah lamanya bekerja di pusat perbelanjaan 

tersebut sebagai kasir. 

4) Sepatu hak tinggi adalah sepatu yang menggunakan bantalan pada alas 

belakangnya. Tinggi hak sepatu dihitung berdasarkan tinggi dari hak sepatu 

yang digunakan dalam sentimeter (cm). Skor risiko deep vein thrombosis 

adalah skor yang diperoleh dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan 

fisik sesuai dengan kriteria Wells. Dikelompokkan menjadi tiga risiko, yaitu 

risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. 

5) Indeks massa tubuh adalah rasio perbandingan tinggi dan berat badan yang 

diperoleh dari rumus IMT= berat badan(kg)/Tinggi2(m). Dalam penelitian ini 

tinggi dan berat badan didapatkan dari anamnesis dan kuesioner. 

6) Skor risiko deep vein thrombosis adalah skor yang diperoleh dengan 

melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik sesuai dengan kriteria Wells. 

Dikelompokkan menjadi tiga risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah, dan 

risiko tinggi. 
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4.6 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan 

dalam kelancaran dan keberhasilan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir yang 

berisi pertanyaan – pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang 

untuk mendapatkan jawaban. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Kriteria Wells untuk mengetahui besarnya risiko DVT. 

4.7 Cara Pengumpulan Data 

1) Meminta persetujuan responden untuk bekerja sama dalam penelitian ini 

2) Apabila disetujui, maka dilanjutkan dengan melakukan skrining untuk 

keperluan inklusi dan eksklusi 

3) Apabila termasuk kriteria inklusi, dilanjutkan dengan anamnesis sesuai dengan 

metode kuesioner 

4) Anamnesis dan pemeriksaan fisik sesuai dengan kriteria Wells. Setelah itu 

dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori risiko rendah, risiko 

menengah, dan risiko tinggi. 

 

4.8 Analisis Data 

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner kriteria Wells diolah 

dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kemudian dianalisis secara 

deskriptif untuk menjelaskan gambaran skor probabilitas terjadinya Deep Vein 

Thrombosis (DVT) pada pegawai kasir yang ditinjaui dari beberapa aspek kerja. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Sampel 

Subjek penelitian ini adalah para pegawai kasir yang bekerja di pusat 

perbelanjaan di Kota Denpasar, Bali. Hasil analisis statistik deskriptif yang 

didapatkan meliputi rerata, rentangan, dan simpang baku dari parameter umur, 

tinggi badan, berat badan dan indeks masa tubuh disajikan pada Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1. Karakteristik Sampel 

No. Parameter Rerata ± SB Rentangan 

1 

2 

3 

4 

Umur (tahun) 

Tinggi Badan (m) 

Berat Badan (kg) 

Indeks Massa Tubuh ( kg/m2) 

21,73 ± 3,31 

1,60 ± 0,06  

50,44 ± 6,81 

19,79 ± 2,44 

18-32 

1,45-1,70  

40-70 

16,41-27,06  

 

Dari hasil analisis, didapatkan rerata umur dari sampel sebesar 21,73 ± 

3,31 tahun dengan rentangan 18-32 tahun. Menurut Nursahikin (2013), usia 

produktif untuk negara berkembang, salah satunya Indonesia, berkisar antara 15-59 

tahun. Dengan demikian seluruh sampel termasuk ke dalam kelompok usia 

produktif. Dan menurut Silverstein, et al (2001) orang pada usia lebih dari 40 tahun 

memiliki faktor risiko lebih tinggi, sehingga dapat disimpulkan faktor risiko yang 

didapat pada penelitian ini tidak dipengaruhi oleh umur responden. 
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Rerata tinggi badan sampel sebesar 1,60 ± 0,06 meter dengan rentangan 

1,45-1,70 meter dan rerata berat badan sample sebesesar 50,44 ± 6,81 kilogram 

dengan rentangan 40-70 kilogram. Rerata Indeks Massa Tubuh (IMT) dari sampel 

sebesar 19,79 ± 2,44 kg/m2 dengan rentangan 16,41-27,06 kg/m2. Hal sederhana 

yang dapat dilakukan untuk menghitung proporsi tubuh adalah dengan 

menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT). Menghitung IMT dapat dilakukan 

dengan cara membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi dalam 

meter. Indeks masa tubuh normal menurut WHO adalah rentangan antara 18,5 - 

24,9 kg/m2 (National Obesity Observatory, 2009). Sedangkan untuk orang Asia, 

indeks massa tubuh diatas 23 kg/m2 sudah masuk kriteria overweigth yang mulai 

menunjukkan peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah (WHO 

Expert Consultation, 2004). Berdasarkan rumusan tersebut rerata indeks masa 

tubuh subjek  tergolong ideal. 

Parameter lain yang digunakan adalah lama pengalaman kerja yang dapat 

dilihat pada tabel 5.2 dan status perkawinan yang dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

 

Tabel 5.2. Lama Pengalaman Kerja Sampel 

Lama Pengalaman Kerja Jumlah (n) Persentase (%) 

1 – 12 Bulan 32 orang 61,5% 

13 – 24 Bulan 12 orang 23,1% 

>24 Bulan 8 orang 15,4 % 

 

Pada parameter pengalaman kerja, penulis membagi menjadi tiga kriteria 

sesuai dengan sebaran responden yang didapatkan dalam penelitian yaitu 1-12 

bulan berjumlah 32 responden (61,5%), 13-24 bulan berjumlah 12 responden 
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(23,1%), dan di atas 24 bulan berjumlah 8 responden (15,4%). Dari data yang 

didapatkan, lama pengalaman kerja sampel tersebar dari pengalaman kerja selama 

satu bulan hingga 96 bulan (8 tahun).  

 

Tabel 5.3. Status Perkawinan Sampel 

Status Perkawinan Jumlah (n) Persentase (%) 

Belum Menikah 41 orang 78,8% 

Sudah Menikah 11 orang 21,2% 

 

Untuk parameter status perkawinan, didapatkan 41 responden (78,8%) 

memiliki status belum menikah dan 11 responden (21,2%) memiliki status sudah 

menikah. 

 

5.2 Skor Probabilitas DVT pada Kasir Pusat Perbelanjaan di Denpasar 

dengan Posisi Kerja Berdiri 

Deep vein thrombosis (DVT) dapat didefinisikan sebagai pembekuan 

darah atau trombus di vena pada bagian pelvis, kaki, atau ekstremitas bagian atas.   

(Goldhaber & Fanikos, 2004). Dalam mendiagnosis DVT langkah awal yang 

dilakukan adalah melihat risiko skor kemungkinan terjadinya DVT dengan 

menggunakan kriteria Wells yang setelah itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan 

tes D-Dimer dan ultrasonography Doppler disesuaikan dengan kriteria risiko pasien 

(Wilbur & Shian, 2012).  
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Tabel 5.4. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden terhadap Kuisioner 

Kriteria Wells pada Pekerja kasir di Kota Denpasar Tahun 2014 (n=52) 

 

No. 

 

 

Pertanyaan 

Jawaban Responden 

Ya Tidak 

n % n % 

1 Riwayat penyakit kanker aktif 0 0 0 0 

2 Kelumpuhan, paresis, atau imobilisasi 

plester terbaru dari ekstremitas bawah 

0 0 0 0 

3 Baru-baru ini terbaring di tempat tidur > 3 

hari atau operasi besar dalam waktu 12 

minggu yang membutuhkan anastesi 

umum atau regional 

9 17,30 43 82,69 

4 Nyeri tekan terlokalisir sepanjang 

distribusi sistem vena dalam 

27 51,92 22 48,07 

5 Bengkak di seluruh kaki 6 11,54 46 88,46 

6 Pembengkakan pada betis 3 cm lebih besar 

dari sisi asimtomatik (diukur 10 cm di 

bawah tuberositas tibialis) 

2 3,84  50 96,15 

7 Pitting edema unilateral 2 3,84 50 96,15 

8 Pelebaran pembuluh darah vena di kaki 

yang bukan disebabkan oleh varises 

1 1,92 51 25,5 

9 Pernah terdiagnosis penyakit DVT 0 0 0 0 

10 Diagnosis alternatif selain DVT 0 0 0 0 
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Pada Tabel 5.4 telah dijabarkan distribusi frekuensi jawaban 52 responden 

dengan menggunakan kuesioner kriteria Wells. Dari sepuluh pertanyaan pada 

kuesioner Wells maka didapatkan 9 responden (17,30%) pernah mengalami bedrest 

lebih dari tiga hari atau melakukan operasi besar yang membutuhkan anestesi 

umum maupun regional, 27 responden (51,92%) pernah mengalami nyeri tekan 

sepanjang distribusi vena dalam, 6 responden (11,54%) pernah mengalami bengkak 

di seluruh kaki, 2 responden (3,84%) pernah mengalami pembengkakan pada betis 

lebih dari 3 cm dari sisi yang sehat, 3 (5,77%) responden pernah mengalami piting 

edema unilateral dan 1 (1,92%) responden pernah mengalami pelebaran pembuluh 

darah vena yang tidak disebabkan oleh varises. 

Sesuai dengan kriteria Wells, dimana responden yang memiliki skor 

kurang dari 1 (satu) dikelompokkan ke dalam risiko rendah, responden yang 

memiliki skor 1 (satu) dan 2 (dua) dikelompokkan ke dalam risiko menengah dan 

responden yang memiliki skor di atas 2 (dua) dikelompokkan ke dalam risiko tinggi. 

Penelitian ini akan membagi risiko probabilitas DVT ke dalam dua kategori 

berdasarkan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan, yaitu risiko rendah dan 

risiko menengah hingga tinggi (Wilbur & Shian, 2012). Dari hasil jawaban 

responden, maka didapatkan 22 responden (42,3%) mengalami risiko rendah 

penyakit DVT, 26 responden (50%) mengalami risiko menengah penyakit DVT dan 

4 responden (7,69%) mengalami risiko tinggi penyakit DVT sehingga mayoritas 

responden (57, 69%) berada pada risiko menengah hingga tinggi. Dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan, sebagian besar responden (57,69%) 

berada pada risiko menengah hingga tinggi. Bila kita bandingkan dengan teori 
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Virchow, salah satu patogenesis terjadinya DVT akibat aliran darah yang terhambat 

(Lopez, et al., 2004). Dengan posisi berdiri statis dalam waktu yang cukup lama, 

otot-otot kaki tidak dapat berkontraksi dengan maksimal, hal ini menyebabkan 

terjadinya akumulasi pada pembuluh dara vena dalam dan memungkinkan 

terjadinya sirkulasi tubuh yang terganggu (Lozanski, 2006) sehingga dapat 

meningkatkan risiko penyakit pembuluh darah termasuk DVT. 

 

Gambar 5.1. Diagram Hasil Prevalensi Resiko Deep Vein Thrombosis pada 

Pegawai Kasir (n=52) 

 

5.3 Skor Probabilitas DVT pada Kasir Pusat Perbelanjaan di Denpasar 

Ditinjau dari Tinggi Hak Sepatu 

Adapun skor probabilitas DVT pada kasir pusat perbelanjaan di Denpasar 

dengan posisi kerja berdiri berdasarkan tinggi hak sepatu sesuai dengan Skor Wells 

adalah sebagai berikut: 

42%

58%

Risiko rendah Risiko Menengah hingga Tinggi
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Tabel 5.5 Tingkat Risiko DVT pada Kasir Pusat Perbelanjaan di Denpasar 

Ditinjau dari Tinggi Hak Sepatu 

Tingkat Risiko Tinggi Hak Sepatu 

≤ 3 cm > 3 cm - ≤ 5 cm > 5 cm - ≤ 7 cm 

Risiko Rendah 7 10 1 

Risiko Menengah 

hingga tinggi 

11 18 5 

Total 18 (34,61%) 28 (53%) 6 (11,53%) 

 

Dari hasil wawancara, didapatkan responden yang menggunakan sepatu 

dengan hak kurang dari dan sama dengan tiga sentimeter sebanyak 18 responden 

(34,61%), responden yang memakai sepatu dengan tinggi hak sepatu di atas tiga 

sampai lima sentimeter sebanyak 28 responden (53%) dan responden yang 

memakai sepatu dengan tinggi hak sepatu hak sepatu lebih dari lima sampai tujuh 

sentimeter sebanyak 6 responden (11,53%). 

Pada responden yang menggunakan sepatu dengan hak kurang dari dan 

sama dengan tiga sentimeter, terdapat 7 responden (38,89%) yang termasuk ke 

dalam risiko rendah dan 11 responden (61,11%) yang termasuk ke dalam risiko 

menengah hingga tinggi dengan 11 responden dalam kriteria risiko menengah dan 

tidak ada responden yang masuk ke dalam risiko tinggi. Pada responden yang 

memakai sepatu dengan tinggi hak sepatu di atas tiga sampai lima sentimeter, 

terdapat 10 responden (35,71%) yang termasuk ke dalam risiko rendah dan 18 
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responden (64,29%) termasuk ke dalam risiko menengah hingga tinggi dengan 14 

responden (50%) termasuk ke dalam risiko menengah dan 4 responden (14,29%) 

yang termasuk ke dalam risiko tinggi. Pada responden yang memakai sepatu dengan 

tinggi hak lebih dari lima sampai tujuh sentimeter, terdapat 1 responden (16,67%) 

yang termasuk ke dalam risiko rendah dan 5 responden (83,33%) termasuk ke 

dalam risiko menengah hingga tinggi dengan 5 responden pada risiko menengah 

dan tidak ada responden yang termasuk dalam risiko tinggi. Dapat dilihat pada 

Gambar 5.2. 

 

 Gambar 5.2. Diagram Hasil Prevalensi Tingkat Risiko DVT pada Kasir 

Pusat Perbelanjaan di Denpasar Ditinjau dari Tinggi Hak Sepatu (n=52) 

 

Dari data pada Gambar 5.2 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden termasuk ke dalam risiko menengah hingga tinggi pada setiap tinggi hak 

sepatu. Mayoritas dari peserta mengeluhkan rasa nyeri di bagian belakang distribusi 

vena dalam, tetapi bila dilihat dari ketiga kelompok tinggi hak sepatu, dapat dilihat 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk tiap kelompok risiko. Hal ini 
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sejalan dengan penilitian Iunes, et all (2008) yang melakukan analisis hubungan 

perubahan postur tubuh terhadap penggunaan sepatu hak tinggi setinggi 6,5cm-

8cm. Penelitian tersebut menyatakan tidak ada perubahan yang signifikan antara 

tipe dari hak sepatu dengan perubahan postur tubuh. 

 

5.4 Skor Probabilitas DVT pada Kasir Pusat Perbelanjaan di Denpasar 

Ditinjau dari Lama Pengalaman Kerja 

Adapun skor probabilitas DVT pada kasir pusat perbelanjaan di Denpasar 

dengan posisi kerja berdiri lama pengalaman kerja sesuai dengan Skor Wells adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5.6 Tingkat Risiko DVT pada Kasir Pusat Perbelanjaan di Denpasar 

Ditinjau dari Lama Pengalaman Kerja 

Tingkat Risiko Pengalaman Kerja 

1-12 bulan 13-24 bulan ≥24 bulan 

Risiko Rendah 12 4 2 

Risiko Menengah 

hingga Tinggi 

20 8 6 

Total 32 (61%) 12 (23,07%) 8 (15,38%) 
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Dari hasil wawancara, didapatkan responden yang memiliki pengalaman 

kerja 1-12 bulan sebanyak 32 responden (61%), responden yang memiliki 

pengalaman kerja 13-24 bulan sebanyak 12 responden (23,07%) dan responden 

yang memiliki pengalaman kerja di atas 24 bulan sebanyak 8 responden (15,38%). 

Pada responden yang memiliki pengalaman kerja 1-12 bulan terdapat 12 

responden (37,5%) yang termasuk ke dalam risiko rendah, 20 responden (62,5%) 

yang termasuk ke dalam risiko menengah hingga tinggi dengan 20 responden 

termasuk dalam risiko menengah dan tidak ada yang termasuk ke dalam risiko 

tinggi. Pada responden yang memiliki pengalaman kerja 13-24 bulan terdapat 4 

responden (33,33%) yang termasuk ke dalam risiko rendah dan 8 responden 

(66,67%) termasuk dalam risiko menengah hingga tinggi dengan 5 responden 

(41,67%) termasuk ke dalam risiko menengah dan 3 responden (25%) termasuk ke 

dalam risiko tinggi. Pada responden yang memiliki pengalaman kerja di atas 24 

bulan terdapat 2 responden (25%) yang termasuk ke dalam risiko rendah dan 6 

responden (75%) termasuk dalam risiko menengah hingga tinggi dengan 5 

responden (62,5) termasuk ke dalam risiko menengah dan 1 responden (12,5%) 

termasuk ke dalam risiko tinggi seperti tergambar pada Gambar 5.3. 
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Gambar 5.3. Diagram Hasil Prevalensi Tingkat Risiko DVT pada Kasir 

Pusat Perbelanjaan di Denpasar Ditinjau dari Lama Pengalaman Kerja 

(n=52) 

 

Dari data pada Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa mayoritas responden pada 

tiap golongan lama pengalaman kerja berada pada tingkat risiko menengah hingga 

tinggi.  Hal ini sejalan dengan teori Dawson, et al (2002) yang mengatakan semakin 

lama pemakaian sepatu hak tinggi secara berkelanjutan dapat meningkatkan 

keluhan pada kaki. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Skor probabilitas Deep Vein Thrombosis (DVT) pada pegawai kasir pusat 

perbelanjaan di Denpasar dengan posisi kerja berdiri statis didapatkan 

mayoritas responden (57,69%) termasuk dalam risiko menengah hingga 

tinggi. 

2) Skor probabilitas Deep Vein Thrombosis (DVT) pada pegawai kasir pusat 

perbelanjaan di Denpasar ditinjau dari tinggi hak sepatu yang digunakan 

saat bekerja. Mayoritas responden baik pada responden yang menggunakan 

sepatu dengan tinggi hak ≤ 3 cm, > 3 cm - ≤ 5 cm, dan > 5 cm - ≤ 7 cm, 

termasuk dalam risiko menengah hingga tinggi dengan persentase berturut-

turut 61,11%, 64,29% dan 83,33%. 

3) Skor probabilitas Deep Vein Thrombosis (DVT) pada pegawai kasir pusat 

perbelanjaan di Denpasar ditinjau dari lama pengalaman kerja. Mayoritas 

responden baik pada responden dengan pengalaman kerja 1-12 bulan, 13-

24 bulan dan ≥ 24 bulan termasuk dalam risiko menengah hingga tinggi 

dengan persentase berturut-turut 62,5%, 66,67% dan 75%. 
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6.2 Saran 

Hal-hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Saran kepada pegawai kasir sebaiknya menggunakan posisi kerja berdiri 

yang sesuai dengan ilmu ergonomi dan melakukan perenggangan otot saat 

waktu senggang dan waktu istirahat. Selain itu menerapkan hidup sehat 

seperti tidak merokok, mengonsumsi makanan yang sehat serta berolahraga 

secara rutin untuk menghindari diri dari penyakit jantung dan pembuluh 

darah. 

2) Saran kepada peneliti lain, dapat melakukan penelitian lanjutan dengan 

rancangan penelitian analitik untuk membuktikan adanya hubungan antara 

sikap kerja statis dengan risiko timbulnya DVT. 


