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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Obesitas  

1. Definisi Obesitas 

Obesitas adalah kondisi ketidakseimbangan antara tinggi badan dan 

berat badan akibat jumlah jaringan lemak tubuh yang berlebihan, umumnya 

ditimbun dalam jaringan subkutan, pada sekitar organ tubuh dan kadang 

terjadi infiltrasi ke dalam organ tubuh. ( Listiyana, Mardiana, & Prameswari, 

2013) 

Obesitas atau kegemukan terjadi pada saat badan menjadi gemuk 

(obese) yang disebabkan oleh penumpukan adipose (adipocytes: jaringan 

lemak khusus yang disimpan oleh tubuh) secara berlebihan. Jadi obesitas 

adalah keadaan dimana seseorang memiliki berat badan yang lebih berat 

dibandingkan berat idealnya yang disebabkan terjadinya penumpukan lemak 

di tubuhnya (L Haerens, et al, 2008)  

2. Jenis Obesitas 

a. Obesitas Umum  

Obesitas Umum Secara klinik biasanya dinyatakan dalam bentuk 

Indeks Masa Tubuh (IMT) > 30 kg/m2. Untuk orang Asia, kriteria 

obesitas apabila IMT > 25kg/m2 (Salam, 2010). 

b. Obesitas sentral 

Obesitas sentral diartikan sebagai penumpukan lemak dalam tubuh 

bagian perut. Penumpukan ini diakibatkan oleh jumlah lemak berlebih 

pada jaringan lemak subkutan dan lemak viseral perut. Akibat dari 
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konsumsi lemak berlebih menyebabkan tidak berfungsinya jaringan 

lemak subkutan dalam menghadapi kelebihan energi. Kelebihan energi 

terjadi ketika seseorang memiliki aktivitas fisik kurang dan tingginya 

perilaku sedentari. Selain itu, ketidakmampuan jaringan lemak subkutan 

sebagai penyangga energi berlebih akan menyebabkan produksi lemak 

yang dapat menumpuk pada bagian-bagian tubuh yang tidak diinginkan, 

seperti hati, janttung, ginjal, otot, dan kelenjar pankreas (Tchernof & 

Despres, 2013). 

3. Pengukuran Obesitas sentral 

Pengukuran obesitas sentral dapat dilakukan dengan mengukur lingkar 

pinggang atau rasio lingkar pinggang-pingul. Menurut WHO, pengukuran 

lingkar pinggang dilakukan dengan mengukur titk tengah antara bagian atas 

puncak tulang panggul dengn tulang  rusuk terakahir, sedangkan lingkar 

pinggul diukur pada lingkaran pinggul terbesar (WHO, 2008). Pengukuran 

rasio lingkar pinggang-pinggul dihitung dengan membagi lingkar pinggul 

(Sunarti & Maryani, 2013). Laki-laki dikatakan mengalami obesitas sentral 

apabila memiliki Lingkar pinggang (LP)> 90 cm dan wanita LP> 80 cm 

(WHO, 2008). Selain itu, rasio lingkar pinggang-pinggul (RLPP) yang 

berisiko terhadap obesitas sentral ialah RLPP > 0,85 untuk perempuan RLPP 

> 0,90 untuk laki-laki (WHO, 2008). 

4. Dampak Obesitas Sentral 

Pada obesitas ini terjadi akumulasi lipid didaerah perut, terjadi 

penumpukan lipid baik intraperitoneal maupun retroperitoneal. Faktor risiko 

penyakit lebih tinggi pada penderita obesitas sentral karena lemak yang 

berada di abdomen tersebut dapat sewaktu waktu dilepaskan ke pembuluh 
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darah sehingga terjadi hiperplasi lemak dan Waist-Hip Ratio (WHR) > 0,90. 

Lemak yang mendominasi pada obesitas sentral adalah lemak jenuh. 

(Ranggadwipa, Murbawani, & Etisa , 2014) 

Obesitas abdominal atau sentral berkorelasi dengan beberapa 

gangguan metabolisme dan penyakit, dengan angka kesakitan dan kematian 

yang tinggi, antara lain resistensi insulin dan diabetes mellitus, hipertensi, 

hiperlipidemia, aterosklerosis, penyakit hati dan kandung empedu, bahkan 

beberapa jenis kanker. (Rokhmah, Handayani, & Al-Ras, 2013). Peningkatan 

resistensi insulin terjadi bersamaan dengan peningkatan kadar lemak dalam 

tubuh, Grundy, et al (2004, dalam Rahmawati, 2015) 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida Dwi Rokhmah, Dian 

Handayani, Harun Al-Rasyid tentang Korelasi lingkar pinggang dan rasio 

lingkar pinggang-panggul terhadap kadar glukosa plasma menggunakan tes 

toleransi glukosa oral menunjukkan jumlah dan distribusi lemak tubuh 

terutama pada bagian perut tidak dapat menggambarkan proses penyerapan 

karbohidrat dalam tubuh. Padahal secara teoritis, resistensi insulin terjadi 

dikarenakan salah satunya oleh peningkatan jumlah lemak tubuh yang dapat 

menyebabkan meningkatnya kadar glukosa plasma, hal ini dapat dijelaskan 

dengan patofisiologi terjadinya DM. 

Tchernof & Depres (2013) menjelaskan bahwa obesitas sentral 

memiliki hubungan dengan kanker. Kanker yang paling banyak berhubungan 

dengan obesitas sental ialah kanker kolorektal atau kanker yang menyerang 

usus besar dan rektum, yaitu bagian kecil dari usus besar sebelum anus. Selain 

itu, obesitas sentral juga berhubungan dengan terjadinya obstruktif sleep 

apnea (OSA). OSA terjadi karena adanya penumpukan lemak pada bagian 
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dada atau saluran pernafasan, sehingga menyebabkan berhentinya aliran 

udara pada hidung dan mulut walaupun dengan usaha nafas Supriyatno, et al 

(2005, dalam Rahmawati, 2015). 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Obesitas Sentral 

Menurut Sugianti, et all (2009, dalam Rahmawati 2015) Faktor-Faktor 

yang berhubungan dengan Obesitas Sentral yaitu: 

a) Umur 

Perubahan umur berkaitan dengan peningkatan dalam distribusi 

jaringan lemak yang ditandai dengan meningkatnya ukuran lingkar 

pinggang seseorang. (Tchernof & Despres, 2013). Selain itu, perubahan 

umur juga diketahui memiliki hubungan dengan terjadinya perubahan 

dalam komposisi tubuh, dimana pada usia 20-30 tahun terjadi penurunan 

pada masa bebas lemak dan peningkatan pada masa lemak. (Rahmawati, 

2015). 

b) Jenis kelamin 

Proporsi lemak pada laki-laki banyak terdapat pada bagian atas 

tubuh, seperti bagian abdominal atau perut, sedangkan proporsi lemak 

pada wanita lebih banyak pada bagian bawah tubuh, seperti pada 

pinggang dan panggul, Pujiati (2010, dalam Rahmawati, 2015) 

c) Status ekonomi 

Hubungan antara status ekonomi dengan obesitas sentral terletak 

pada ketersediaan dalam membeli dan kemampuan dalam memanfaatkan 

akses seperti transportasi, kecangihan komunikasi, ketersediaan pangan, 

dan pendidikan. Seseorang dengan status ekonomi tinggi memiliki 

kemudahan dalam akses internet sehingga memudahkan mereka 



14 
 

 

 

memesan makanan tanpa perlu keluar rumah, akhirnya mendorong 

mereka untuk kurang dalam melakukan aktivitas fisik, Sugianti, et all 

(2009 dalam Rahmawati, 2015) 

d) Konsumsi minuman beralkohol 

Hasil penelitian Romanzini et al (2011) menunjukkan bahwa 

Seseorang yang mengkonsumsi alkohol berisiko 2,12 kali mengalami 

obesitas sentral. Hubungan antara konsumsi minuman beralkohol dengan 

obesitas sentral diperkirakan karena kontribusi alkohol terhadap total 

energi dan pengaruhnya pada metabolisme energi (Sugianti, et all 2009 

dalam Rahmawati, 2015). Etil alkohol (etanol) merupakan zat yang 

paling banyak dikonsumsi di dunia dan memberikan jumlah energi yang 

besar untuk kehidupan organisme. Watson, et all (2013, dalam 

Rahmawati, 2015). 

e) Kurangnya aktifitas fisik 

Kekurangan aktifitas gerak akan menyebabkan suatu siklus yang 

hebat, obesitas membuat kegiatan olah raga menjadi sangat sulit dan 

kurang dapat dinikmati dan kurangnya olah raga secara tidak langsung 

akan mempengaruhi turunnya metabolisme basal tubuh orang tersebut. 

Orang yang duduk bekerja seharian akan mengalami penurunan 

metabolisme basal tubuhnya. Sehingga Pembakaran kalori dalam tubuh 

tidak bisa optimal. (Salam, 2010) 

f) Rendahnya konsumsi serat 

Menkonsumsi makanan yang rendah serat dapat meningkatkan 

risiko obesitas sentral. Kurangnya konsumsi Serat dapat mempengaruhi 

jaringan adiposa perut melalui dampaknya pada sensitivitas insulin, 
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khususnya serat larut air. Kurangnya serat larut air ini dapat mengganggu 

respon post-prandial glikemik dan insullinemik di usus kecil yang 

berhubungan dengan peningkatan pengembalian rasa lapar dan asupan 

enegi berikutya, koh-banerjee, et al (2003, dalam Rahmawati, 2015) 

g) Konsumsi karbohidrat sederhana 

Asupan karbohidrat sederhana diketahui memiliki risiko lebih 

tinggi terhadap terjadinya obesitas sentral (Rahmawati, 2015) 

h) Konsumsi makanan berlemak 

Asupan lemak yang tinggi menyebabkan lemak disimpan dalam 

tubuh. Dalam tubuh, lemak disimpan pada beberapa tempat, yaitu 50% 

lemak dalam jaringan bawah kulit (subkutan). 45% disekliling organ 

dalam rongga perut, dan 5% di jaringan intramuskuler Almatsier (2010, 

dalam Rahmawati, 2015) 

i) Kondisi mental emosional 

Menurut Sugianti, et all (2009, dalam Rahmawati, 2015) 

diketahui prevalensi obesitas sentral lebih tinggi pada sampel yang 

kondisi emosionalnya terganggu. Dalam penelitian tersebut juga 

menunjukkan bahwa sampel dengan kondisi emosional terganggu 

berisiko 1,135 kali mengalami obesitas sentral dibandingkan dengan 

sampel yang tidak memiliki gangguan mental emosional. 

Gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan yang 

mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang 

dapat berkembang menjadi keadaan patologis (Indiani, et al 2009 dalam 

Rahmawati, 2015) 
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B. Pilates Exercise 

1. Definisi Pilates 

Pilates (pilateiz) adalah suatu metode olahraga yang dikembangkan 

oleh Joseph Hubert Pilates (Joe Pilates) yang berasal dari Jerman pada awal 

abad ke-20. Pilates awalnya merupakan paket latihan yang diciptakan oleh 

Joseph Hubert Pilates yang dianggap cocok untuk para penari karena dapat 

meningkatkan fleksibilitas tubuh. Metode ini difokuskan untuk kelenturan 

serta fleksibilitas seluruh bagian tubuh perlahan-lahan secara terkendali, 

menggunakan gerakan-gerakan peregangan untuk membangun kekuatan 

tubuh secara keseluruhan. Pilates juga menggabungkan latihan pernapasan 

sehingga bagus untuk menenangkan pikiran.  Olahraga yang berasal dari 

Jerman ini menekankan pada peningkatan keseimbangan tubuh melalui 

kekuatan inti, fleksibilitas, dan kesadaran untuk mendukung efisiensi gerakan 

(Armbruster & Yoke, 2013). 

Pilates exercises merupakan bentuk olah tubuh yang dilakukan dengan 

cara mengkombinasikan latihan kelenturan dan kekuatan tubuh serta 

pernapasan dan relaksasi. Pola dasar gerakan menitikberatkan pada gerakan-

gerakan otot perut (Nabillah, 2012). Sedangkan menurut Otto et al. (2004, 

dalam Arslanoglu & Senel, 2013 ) Pilates Exercise adalah bentuk latihan 

yang populer, yang menggunakan pola gerakan khusus, posisi dan peralatan 

unik, instruktur khusus, dan memberi manfaat dari perubahan positif dalam 

komposisi tubuh atau penampilan, fleksibilitas, fungsi otot, dan postur. 
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2. Manfaat Pilates  

a. Meningkatkan keseimbangan  

Latihan Pilates berfokus pada kekuatan otot perut. Otot perut yang 

kuat dapat meningkatkan keseimbangan tubuh secara menyeluruh.  

b. Meningkatkan Stabilitas Tulang Belakang 

Pada gerakan Crisscros, latihan tersebut dapat menambah elemen 

rotasi dan tantangan lebih lanjut pada otot perut dengan menggunakan 

kerja dari otot oblique dalam pola bilateral. Hal tersebut dapat 

memperkuat abdominal dengan cara menekan obliques untuk 

mengembangkan stabilitas panggul saat melakukan rotasi tulang 

belakang, (Isacowitz, 2014) 

c. Meningkatkan Flexiblitas Tulang Belakang  

Pilates memberikan regangan pada tulang belakang dalam setiap 

gerakannya. Regangan ini dapat  meningkatkan mobilitas dan 

fleksibilitas. Fleksibilitas tulang belakang yang baik dapat mengurangi 

risiko cedera dan membuat pergerakan jauh lebih mudah. (Armbruster & 

Yoke, 2013) 

d. Memperbaiki postur tubuh yang kurang sempurna. 

Postur tubuh yang buruk bisa menyebabkan sakit pinggang. 

Menjaga agar garis tulang belakang lurus sesuai anatominya merupakan 

dasar dari latihan Pilates. Latihan ini juga bertujuan menjaga lengkungan 

alami tulang belakang. (Armbruster & Yoke, 2013) 

e. Meningkatkan kekuatan otot perut  

Otot perut adalah salah satu bagian otot yang terlatih dengan 

baik saat melakukan latihan Pilates, termasuk otot bagian tengah tubuh 
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yang lain seperti punggung dan dasar panggul. (Armbruster & Yoke, 

2013) 

Selama gerakan pilates, otot-otot perut dilatih melalui berbagai 

gerakan yang lebih lengkap. Saat terjadi relaksasi atau perpanjangan 

otot, ujung-ujung otot lebih jauh terpisah, tidak berkontraksi. 

Kombinasi peregangan dan penguatan ini membantu membuat tubuh 

ramping, kencang, seperti penari. (Isacowitz, 2014) 

f. Menurunkan Lingkar Pinggang 

Pada saat awal-awal melakukan latihan maka sumber energi yang 

dipergunakan oleh tubuh adalah karbohidrat. Dengan berjalannya waktu 

maka konstribusi karbohidrat semakin menurun, sedangkan sebaliknya 

konstribusi lemak semakin meningkat. Titik keseimbangan antara 

penggunaan kedua sumber energi tersebut terdapat kurang lebih pada 

menit ke-30. Dengan berlanjutnya waktu maka penggunaan karbohidrat 

semakin menurun, sedangkan penggunaan lemak semakin meningkat, 

sehingga selanjutnya sumber energi didominasi oleh lemak. Otot rangka 

yang berkontraksi menggunakan energi yang berasal dari proses β-

oksidasi asam lemak bebas yang berasal dari jaringan-jaringan lemak 

tempat penimbunan trigliserida. Ambilan asam lemak bebas dan 

penggunaan asam lemak bebas oleh otot ditentukan oleh berapa besar 

kadarnya dalam darah arteri dan kemampuan otot mengoksidasi asam 

lemak bebas, (Giriwijoyo dan sidik, 2012 dalam Krisnata,  2014). 

Gerakan Pilates exercise memuat unsur gerakan isometrik 

dengan melawan gravitasi dengan pusat pada core sebagai bidang tumpu, 

gerakan Pilates dilakukan dengan menahan posisi dalam beberapa menit, 
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hal ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi otot dalam beberapa 

waktu dan menghasilkan pembakaran terhadap lemak didalam jaringan 

otot yang bekerja, dalam Pilates exercise, gerakan yang dilakukan 

terletak kepada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, sehingga akan 

menyebabkan terjadinya keseimbangan proses metabolisme lokal yang 

menyeluruh pada seluruh tubuh (Kenedy et al., 2006 dalam Wardani,  

2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Eightweek Traditional 

Mat Pilates Training-Program Effects on Adult Fitness Characteristicts 

menyatakan bahwa dengan program latihan senam Pilates satu jam per 

hari, tiga kali seminggu selama delapan minggu memberikan hasil yang 

signifikan terhadap penurunan lemak dalam tubuh dan penurunan lingkar 

pinggang (Roger & Gibson, 2009). 

3. Prosedur Pilates  

Menurut Bryden, (2009). Pilates memiliki enam prinsip pokok yaitu  

a. Nafas  

Gerakan yang dilakukan menggunakan nafas yang benar yaitu 

pernapasan perut. Pernapasan perut dapat mendorong tulang belakang 

bersama otot-ototnya kembali berfungsi secara seimbang.  

b. Konsentrasi 

Dalam Pilates setiap gerakan dan hitungan harus dilakukan dengan 

penuh konsetrasi.  

c. Pengendalian 

Setiap gerakan dalam Pilates membutuhkan kontrol pikiran dan olah 

tubuh agar mengurangi risiko cidera.  
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d. Terpusat 

Perhatian harus terpusat pada tujuan yang ingin dicapai dalam 

latihan Pilates. Misalnya melakukan pilates untuk menambah flexibilitas 

tulang belakang atau menurunkan lemak pada perut, dll. 

e. Presisi down 

Setiap gerakan harus dilakukan dengan perhitungan yang tepat, 

misalnya jika harus mengangkat kaki 90 derajat, harus tepat 90 derajat 

f. Mengalir 

Dalam Pilates, gerakan dilakukan dengan sifat kontinyu. Maka itu, 

penting untuk berkonsentrasi selama latihan individual. 

4. Gerakan Mat Pilates Exercise 

a. Swimming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Swimming 

(Thapoung, 2014) 

 

1) Fokus Otot 

Back Extensor (Isacowitz, 2014) 

2) Posisi Awal 

Tubuh tengkurap, perut hingga pelvic menekan ke matras 

dengan kuat. Lengan harus direntangkan ke depan dengan telapak 



21 
 

 

 

tangan diangkat sehingga sejajar dengan lantai, kemudian kaki harus 

runcing. 

Lengan, kaki, dada, dan kepala diangkat dengan satu hitungan, 

dan tahan. 

Napas di tarik dan di hembuskan dengan normal saat bergantian 

mengangkat lengan kanan dengan kaki kiri, lengan kiri dengan kaki 

kanan tanpa menyentuhkannya ke matras. 

Hitungan perlahan dari 1 sampai 10 saat berenang, diangkat 

lebih tinggi dan mencapai lebih lama dengan setiap hitungan maju. 

Duduk di tumit untuk peregangan di punggung bawah, jika diperlukan. 

b. Crisscross 

 
Gambar: 2.2 Crisscross 

(Thapoung, 2014) 

 

1) Fokus Otot 

oblique abdominal muscles (Isacowitz, 2014) 

2) Posisi awal 

Tubuh berbaring terlentang dengan jari-jari tangan saling 

mengait di belakang kepala dalam posisi kepala terangkat. 
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Lutut di tekuk sampai menuju ke dada. Dengan perlahan, nafas 

ditarik dan putar badan ke kiri sampai siku kanan menyentuh lutut kiri 

dengan kaki kanan lurus ke depan dan menggantung di atas matras. 

Nafas dihembuskan dan putar ke kanan, sentuhkan siku kiri ke 

lutut kanan dan kaki kiri direntangkan. Dilanjutkan bergantian sisi 

sampai menyelesaikan enam set tikungan. 

c. Corkscrew 

 
Gambar: 2.3 Corkscrew 

(Thapoung, 2014) 

1) Fokus Otot 

Abdominal muscle (Isacowitz, 2014) 

2) Posisi awal  

Berbaring telentang dengan meluruskan lengan di samping 

tubuh. Kedua kaki dirapatkan dengan erat dan diruncingkan. Perlahan 

menarik nafas saat mengangkat kaki di atas kepala kemudian dibawa 

kembali sampai seimbang di tengah tulang belikat dan bagian bawah 

bertumpu pada pelvic dengan menghembuskan nafas. 

Saat menghembuskan nafas condongkan tubuh sedikit ke kanan 

saat kembali dari mengangkat kaki di atas kepala. Ketika pantat kanan 
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sudah menyentuh matras, bawalah kaki lurus dan sedikit merendah ke 

bawah dan tarik napas perlahan. 

Kemudian kaki kembali dilipat ke sisi kiri tubuh (masih dalam 

posisi kaki lurus) sambil menekan perut dan mengangkat bagian 

bawah dan hembuskan nafas. Lanjutkan kembali dari awal, dan 

selesaikan hingga tiga kali pengulangan. 

d. Toe Dip 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.4 Toe Dip 

https://www.prevention.com 

1) Fokus Otot 

Abdominal Muscle (Isacowitz, 2014) 

2) Posisi awal  

Berbaring terlentang di atas punggung dengan kedua kaki 

diangkat ke atas dan dibengkokkkan membentuk sudut 90 derajat. 

Paha lurus ke atas dan betis sejajar dengan lantai. Tangan di sisi tubuh 
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diistirahatkan dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Jaga agar 

perut berkontraksi dan tekan pungung bawah ke lantai. 

Nafas dihirup dan kaki kiri di rendahkan dalam hitungan 2 

("turun, turun"), dipastikan hanya mengerakkan kaki dari pinggul dan 

jari kaki di arahkan ke lantai (tapi jangan membiarkan jari menyentuh 

lantai). Nafas ditarik dan dinaikkan kembali kaki ke posisi semula 

dalam hitungan dua ("naik, naik"). Diulangi dengan kaki kanan dan 

diulangi kembali ke kaki kiri dan selanjutnya secara bergantian hingga 

12 kali pengulangan di masing-masing kaki. (Heaner, 2015 ) 

e. Leg Circle 

 
Gambar: 2.5 Leg Circle 

https://www.prevention.com 

1) Fokus Otot 

Abdominal muscle, and Hip Flexor (Isacowitz, 2014) 

2) Posisi awal 

Berbaring dalam posisi terlentang dengan kedua kaki 

diluruskan di lantai. Kaki kiri dinaikkan ke arah langit-langit, dengan 

jari kaki diluruskan dan kedua tangan berada di sisi tubuh, telapak 

tangan menghadap ke bawah dan ditahan selama 10-60 detik. (Jika 
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posisi ini membuat kurang nyaman, tekuk kaki kanan dan tempatkan 

telapak kaki mendatar di lantai). 

Membentuk  lingkaran kecil di udara dengan jari-jari kaki kiri, 

kaki di putar dari pinggul. Nafas dihirup ketika mulai membentuk 

lingkaran dengan kaki dan nafas dikeluarkan setelah selesai. Tubuh 

ditahan agar sediam mungkin dengan cara menegangkan perut. 

Membentuk 6 lingkaran, kemudian membentuk lingkaran ke arah 

yang berlawanan 6 kali lagi. Diulangi dengan kaki yang lain. (Heaner, 

2015 ) 

f. Leg Pull 

 
Gambar: 2.6 Leg Pull 

(Thapoung, 2014) 

 

1) Fokus otot 

Back Muscle, Hamstring, Abdominal and Gluteus (Isacowitz, 

2014) 

2) Posisi awal 

Telapak tangan di bawah, di tepi matras bagian belakang tubuh, 

dengan jari-jari menunjuk ke dalam dan dirapatkan. Tangan di 
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tekan ke bawah, dan pinggul dinaikkan dengan tangan menyangga 

tubuh dan dengan kaki lurus memanjang kedepan. (telapak kaki 

harus runcing).  

Tubuh dalam garis diagonal yang panjang dari kepala hingga 

tumit. Perlahan nafas dihirup saat mengangkat kaki kanan ke atas 

setinggi mungkin tanpa menggeser tubuh dari sisi ke sisi atau saat 

menjatuhkan kaki ke bawah.  

Nafas dihembuskan dengan teratur saat mengembalikan kaki ke 

matras secara bergantian dan diulangi kembali selama 6 kali 

pengulangan untuk mengangkat kaki dan pinggul lebih tinggi dan 

lebih tinggi pada setiap sesi. 

g. Kneeling Side Kicks 

 
Gambar: 2.7 Kneeling Side Kicks 

(Thapoung, 2014) 

1) Fokus otot 

Hip (abductors, flexors, and extensors), abdominal muscles, 

shoulder stabilziers (Isacowitz, 2014). 
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2) Posisi awal 

Berlutut di tengah-tengah matras dengan pinggang memanjang. 

Telapak tangan kiri diletakkan di bawah, di atas matras sambil 

memanjangkan kaki kanan ke samping, sejajar dengan pinggul. 

Tangan kanan harus berada di belakang kepala, pinggul di atas lutut, 

dan bahu di atas pergelangan tangan kiri. 

Saat menarik napas dengan cepat, kaki kanan diayunkan ke 

belakang dengan kuat tanpa menggeser pinggul di depan lutut atau 

mengganggu posisi tubuh bagian atas. 

Napas dihembuskan secara paksa saat kaki menendang ke 

depan tanpa menggeser pinggul ke belakang atau mengubah posisi 

dada dan siku. 

Kaki ditendangan ke depan dan belakang sebanyak delapan 

kali, dan kemudian beralih ke sisi kanan menggunakan ayunan. Semua 

gerakan diulangi seperti pada sisi kiri dengan delapan kali tendangan 

ke belakang dan ke depan dengan megatur nafas. 

h. Rolling Like a Cannonball 

 
Gambar: 2.8 Rolling Like a Cannonball 

(Thapoung, 2014) 
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1) Fokus otot 

Abdominal muscle (Isacowitz, 2014) 

2) Posisi awal  

Duduk di atas matras dengan lutut ditekuk ke dada dan tangan 

memeluk erat bagian depan pergelangan kaki. Kepala diselipkan di 

antara lutut, dan perut ditarik masuk dan menjauh dari paha. 

Tubuh dijatuhkan ke punggung atas (jangan pernah 

membiarkan berat tubuh membebani vertebra serviks atau tulang 

punggung), dan digulung kembali untuk menyeimbangkan tulang 

ekor. 

Saat berguling ke depan, lutut dan kaki ditekan erat-erat, 

lepaskan tangan, dan melompat ke udara (B, C, D, dan E). Mendarat 

dengan lembut, dan membalikkan gerakan kembali ke matras. Tubuh 

digulung kembali seperti cannonball hingga empat sampsi enam kali. 

i. Jogging Knees / Heel Up. 

 
Gambar: 2.9 Jogging Knees / Heel Up. 

(Thapoung, 2014) 

 

1) Fokus otot 

Hamstring and quadriceps muscle (heynaka, 2018) 
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2) Posisi awal 

Kedua siku di tekuk sekitar 80o dan perut ditarik ke dalam, lari 

dimulai dan lutut diangkat setinggi pinggul. 

Setelah sekitar delapan kali mengangkat lutut, dan tanpa 

berhenti melangkah, dimulai untuk menendangkan kaki ke belakang 

pantat dengan tumit. 

Setelah delapan tendangan bawah,  dilanjutkan latihan 

berikutnya atau diselesaikan set lainnya. 

j. Plank Jacks 

 
Gambar: 2.10 Plank Jacks 

(Thapoung, 2014) 

1) Fokus Otot 

Core muscles especially the adductor muscles of the hip, and the 

external and internal oblique. 

2) Posisi awal 

Berdiri tegak di atas salah satu ujung matras. Tangan diangkat 

ke atas dengan menarik napas secara teratur. Pinggang dan bagian 

belakang paha dipanjangkan dengan dikontraksikan secara bersamaan. 
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Perlahan nafas dihembuskan saat membawa kepala dan lengan 

menuju bawah, lengan diposisikan selebar bahu, telapak tangan 

diletakkan di atas matras dengan kepala di depan lutut (lutut ditekuk 

hanya jika diperlukan). 

Tangan digerakkan ke depan dalam 3 1/2 langkah lurus seperti 

merangkak sampai berada di posisi ujung matras dengan kaki lurus 

kebelakang (seperti posisi push-up). Tubuh diseimbangkan pada ujung 

jari-jari kaki.  

Kaki dilompatkan secara terbuka dan tertutup kesamping 

sebanyak enam kali, posisi diperkuat dan distabilkan. 

Setelah enam kali hitungan dada diangkat dan ditekuk ke arah 

paha. Tangan digerakkan  kembali ke kaki dengan posisi tangan tetap 

lurus, seperti pada posisi E-D-C-B-A. Gerakkan diulang kembali 

sesuai urutan sebanyak tiga kali. 

5. Indikasi & Kontraindikasi 

Pilates exercise diindikasikan untuk membantu dalam mengurangi 

keluhan nyeri backpain, membantu dalam penguatan core, meningkatkan 

keseimbangan dinamis serta dapat juga digunakan untuk mengurangi berat 

badan. Sedangkan untuk kontraindikasi dari Pilates exercise yaitu orang yang 

memiliki gangguan pada sendi tulang belakang (Kenedy et al., 2006 dalam 

Wardani,  2015).  

Sedangkan menurut Wells et al, (2014) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa: 

a. Indikasi 

1) Mengurangi nyeri punggung bawah 
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2) Penguatan core muscle 

3) Fleksibilitas dan mempebaiki postur yang kurang baik 

4) Meningkatkan keseimbangan dinamis 

5) Mengurangi mobilisasi lumbal 

6) Menurunkan berat badan 

7) Menyeimbangkan otot tulang belakang yang mengalami kelemahan 

b. Kontraindikasi 

1) Cidera/fraktur pada tulang belakang 

2) Kehamilan pada semester pertama 

3) Pre-eklampsi 

4) Keganasan pada tulang belakang 

5) Gangguan pada sendi tulang belakang 

6. Fisiologi Pilates Exercise 

a. Mekanisme Umum Kontraksi Otot 

Brooks & Fahey, (1983, dalam Akhmad, 2015 ) menyatakan bahwa 

hampir seluruh sel-sel tubuh, terutama di dalam sel otot rangka, konversi 

energi dapat dibagi ke dalam dua kategori umum. Pertama, melibatkan 

reaksi kimia sehingga energi yang ada sebagai hasil dari mencerna 

makanan yang kemudian dikonversikan menjadi zat ber-energi tinggi 

yang dapat dipergunakan oleh tubuh, yaitu adenosine triphosphate (ATP). 

Kedua, transfer energi yang melibatkan konversi energi kimia ATP 

menjadi kerja sel. Ketika sel bekerja maka akan terjadi kontraksi otot, 

sintesis protein dan pemompaan ion. 

Pada keadaan relaksasi ujung-ujung filamen aktin berasal dari dua 

lempeng saling tumpang tindih satu sama lainnya. Pada waktu yang 
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bersamaan menjadi lebih dekat pada filamen miosin, tumpang tindih satu 

sama lain secara meluas. Lempeng ini ditarik oleh filamen sampai ke 

ujung miosin. Selama kontraksi maksimal, filamen aktin dapat ditarik 

bersama-sama, begitu eratnya sehingga ujung filamen miosin menekuk. 

Kontraksi otot terjadi karena mekanisme pergeseran filamen. Kekuatan 

mekanisme di bentuk oleh interaksi jembatan penyebrangan dari filamen 

miosin dengan filamin aktin. Bila sebuah potensial aksi berjalan ke 

seluruh membran serat otot akan menyebabkan reticulum sarkoplasmik 

melepaskan ion kalsium dalam jumlah besar dan dengan cepat menembus 

myofibril, Guyton (2006, dalam Setiowati, 2015)..  

Proses yang menimbulkan pemendekan unsur kontraktil di dalam 

otot merupakan perpanjangan filamen (serabut/benang halus) tipis di atas 

filament tebal, karena otot memendek maka filamen tipis dari ujung 

sarkomer (kontraktil dari myofibril) saling mendekat, saat pendekatan 

filamen ini tumpang tindih. Peluncuran salama kontraksi otot dihasilkan 

oleh pemutusan dan pembentukan kembali hubungan antara aktin (protein 

myofibril) dan miosin (protein globulin) menghasilkan gerakan selama 

kontraksi cepat, Guyton (2006, dalam Setiowati, 2015)..  

ATP merupakan sumber kontraksi otot dan hidrolisis ikatan antara 

gugus fosfat. ATP ini berhubungan dengan pelepasan tenaga dalam 

jumlah besar sehingga ikatan ini dinamakan ikatan fosfat bertenaga 

tinggi. Di dalam otot hidrolisis ATP ke ADP dilakukan oleh protein 

kontraktil miosin. Proses depolarisasi serabut otot tersebut yang memulai 

kontraksi dinamakan serangkaian eksitasi kontraksi. Potensial aksi 

dihantarkan ke semua fibril di dalam serabut melalui pelepasan Potensial 
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aksi dihantarkan ke semua fibril di dalam serabut melalui pelepasan Ca2+ 

dari sisterna terminalis. Gerakan ini membuka ikatan miosin hingga ATP 

di pecah dan timbul kontraksi. Bila sebuah otot berkontraksi, timbul satu 

kerja yang memerlukan energi. Sejumlah ATP dipecah membentuk ADP 

selama proses kontraksi. Selanjutnya jika semakin berat kerja yang 

dilakukan semakin besar jumlah ATP yang dipecahkan. Proses ini akan 

berlangsung terus-menerus sampai filamen aktin menarik membrane 

menyentuh ujung akhir filamen miosin atau sampai beban pada otot 

menjadi terlalu besar untuk terjadinya tarikan lebih lanjut, Guyton (2006, 

dalam Setiowati, 2015). 

Simpanan ATP di dalam otot hanya dalam jumlah yang sangat 

terbatas dan cukup untuk menyediakan kontraksi otot maksimal selama 

kurang lebih satu detik. Untungnya tubuh mempunyai kemampuan untuk 

mengganti ATP dan dengan cepat memecahnya dari cadangan molekul 

karbohidrat dan lemak untuk menyediakan energi bebas yang dapat 

dipergunakan untuk menyatukan ADP dan Pi untuk membentuk ATP, 

(Akhmad, 2015). 

Cadangan bahan bakar pertama yang akan dipakai apabila ATP 

sudah dipakai adalah molekul PC (phosphocreatine) yang disimpan di 

dalam serabut otot. Oleh karena itu para ahli sependapat bahwa energi 

untuk kontraksi otot selama latihan fisik atau dengan kata lain mekanisme 

untuk regenerasi ATP melibatkan tiga proses atau tiga sumber yang saling 

ketergantungan, yaitu: (1) sistem fosfagen (sistem ATP – PC atau 

phosphagen system), (2) sistem glikolisis anaerobik atau sistem asam 

laktat (Anaerobic Glycolysis system atau Lactic acid system), dan (3) 
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sistem aerobik atau sistem oksigen atau sistem oksidatif (Aerobic system 

atau Oxygen system atau Oxydative system) Junusul, (2003, dalam 

Akhmad, 2015).  

Dua dari tiga sistem energi tersebut yaitu sistem fosfagen dan sistem 

asam laktat diklasifikasikan ke dalam sistem anaerobik, yang berarti tanpa 

oksigen dan metabolismenya berhubungan dengan berbagai rangkaian 

reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh (dalam sel otot). Jadi 

metabolisme anaerobik atau produksi ATP anaerobik berhubungan 

dengan resintesis ATP melalui reaksi kimia yang tidak memerlukan 

adanya oksigen yang dihisap, dan yang satu lagi sistem aerobik, yaitu 

produksi ATP memerlukan adanya oksigen, Junusul, (2003, dalam 

Akhmad, 2015).  

b. Mekanisme Pilates dalam membakar kalori  

Pada Pilates, berat badan menentukan berapa banyak kalori yang 

dibakar. Orang yang berat badannya lebih besar membakar lebih banyak 

kalori, dan orang yang lebih kecil membakar lebih sedikit kalori. Pada 

Pilates pemula, orang dengan berat badan 150 pon atau setara dengan 68 

kg membakar kira-kira 252 kalori dalam satu jam. Tapi, jika berat badan 

kurang, misalnya 130 pound atau setara dengan 58,967 kg maka kalori 

yang dibakar sebanyak 218 kalori. Orang dengan berat badan 180 pon 

atau setara dengan 81,6 kg lebih banyak membakar 302 kalori dalam satu 

jam (Cespedes, 2018). 

Pilates exercise menawarkan bentuk latihan yang didalamnya 

terdapat unsur aerobic dengan gerakan yang tidak terlalu berat tetapi 

menyeluruh dengan berpusat kepada core. Perubahan yang terjadi dalam 
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tubuh untuk ukuran skala mikro adalah dengan adanya peningkatan 

metabolisme lokal, baik yang terjadi pada core muscle ataupun group otot 

yang dipengaruhi dalam setiap gerakan yang dilakukan. Peningkatan 

metabolisme lokal ini membantu dalam proses pembuangan zat sisa dan 

pengambilan cadangan energy yang berada pada lemak tubuh saat sistem 

tubuh tidak mampu lagi mencukupi kebutuhannya (Segal et al., 2004 

dalam Wardani, 2015). 

Gerakan Pilates exercise memuat unsur gerakan isometrik dengan 

melawan gravitasi dengan pusat pada core sebagai bidang tumpu, gerakan 

Pilates dilakukan dengan menahan posisi dalam beberapa menit, hal ini 

akan menyebabkan terjadinya kontraksi otot dalam beberapa waktu dan 

menghasilkan pembakaran terhadap lemak didalam jaringan otot yang 

bekerja, dalam Pilates exercise, gerakan yang dilakukan terletak kepada 

ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, sehingga akan menyebabkan 

terjadinya keseimbangan proses metabolisme lokal yang menyeluruh 

pada seluruh tubuh (Kenedy et al., 2006 dalam Wardani,  2015). 

 


