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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anatomi dan Fisiologi Punggung Bawah

1. Struktur Columa Vertebralis

Columna vertebralis atau rangkaian tulang belakang adalah struktur

lentur sejumlah tulang yang disebut vertebra atau ruastulang

belakang.Diantara tiap dua ruas tulang pada tulangbelakang terdapat

bantalan tulang rawan. Panjang rangkaian tulangbelakang pada orang

dewasa dapat mencapai 57 sampai 67 cm.Seluruhnya terdapat 33 ruas

tulang, 24 buah diantaranya adalah tulang yang terpisah dan 9 ruas sisanya

bergabung membentuk 2 tulang (Pearch, 2009).

Komposisi columna vetebralis dibentuk oleh 33 buah osvertebra yang

terdiri atas 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thorakalis, 5 vertebra lumbalis,

5 vertebra sacralis (yang bersatumembentuk os sacrum), dan 4 vertebra

coccygeus. Struktur columna vertebralis ini sangat fleksibel, karena

columna ini bersegmen - segmen dan tersusun atas vertebra, sendi, dan

bahan bantalan yang disebut discus intervertebralis. Discus

intervertebralis membentuk kira-kira seperempat panjang

columna.(Anggraeni, 2015).
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Gambar 2.1 Ruas Tulang Belakang (Pearce, 2009).

2. Vertebra lumbalis

Vertebra lumbal lebih berat dan lebih besar disbanding vertebra lainya,

sesuai dengan peran utama nya menyangga berat badan. corpus yang

berbentuk seperti ginjal berdiameter transversal lebih besar dari pada

anteroposterior, ke 5 korpus vertebra 25% dari total tulang belakang setiap

vertebra lumbal dapat di bagi atas 3 elemen fungsional, yaitu:

1) Elemen anterior terdiri dari korpus vertebra

Merupakan komponen utama dari kolumna vertebra. Bagian ini

mempertahankan diri dari beban kompresi yang tiba pada kolumna

vertebra, bukan saja dari berat badan tetapi juga dari kontraksi otot-otot

punggung.

2) Elemen posterior terdiri dari lamina, prosesus artikularis,prosesus

spinosus, prosesus mamilaris dan prosesus aksesorius. Mengatur

kekuatan pasif dan aktif yang mengenai kolumnavertebra dan juga

mengontrol gerakannya.

a. Proses artikularis memberikan mekanisme locking yang menahan

tergelincirnya ke depan dan terpilinnya korpus vertebra.



9

b. Prosesus spinosus, mamilaris dan aksesorius menjadi tempat

melekatnya otot sekaligus menyusun pengungkit untuk memper

besar kerja otot-otot tersebut.

c. Lamina merambatkan kekuatan dari prosesus spinosus dan

artikularis superior ke pedikal, sehingga bagian ini rentan terhadap

trauma seperti fraktur paada pars interartikularis.

Gambar 2.2 Vertebra Lumbalis (Canta, 2007).

3. Diskus intervertebralis

Diantara dua corpus dihubungkan oleh diskus intervertebralis yang

merupakan fibrocartilago yang membentuk articulasio antara corpus

vertebrae, dikenal sebagai symphisis joint. Diskus intervertebralis pada

orang dewasa memberikan kontribusi sekitar seperempat  dari tinggi spine.

Diskus juga dapat memungkinkan gerak yang luas pada vertebra. Setiap

diskus terdiri atas 2 komponen yaitu, nukleus pulposus dan annulus

fibrosus (Nurhayati, 2007).

4. Ligamentum

Menurut Pearce (2009) Ligamen utama pada vertebra lumbal sama

seperti dengan vertebra cervical bawah maupun thoracal.
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a. Ligamentum longitudinale anterior merupakan ligamen yang tebal,

kuat, dan berperan sebagai stabilisator pasif saat gerakan ektensi

lumbal.

b. Ligamentum longitudinal posterior merupakam ligamen yang berperan

sebagai stabilisator pasif saat gerakan fleksi lumbal.

c. Ligamentum flavum merupakan ligamen yang mengontrol gerakan

fleksi lumbal.

d. Ligamentum supraspinosus dan interspinosus merupakan ligamen

yang berperan sebagai stabilisator pasif saat gerakan fleksi lumbal

e. Ligamentum intertransversum merupakan ligamen yang mengontrol

gerakan lateral fleksi kearah kontralateral.

Gambar 2.3 Ligamen Intervertebralis (Reza, 2010).

5. Abdomen Muscle

Tabel 2.1 abdomen muscle ( Patton dan Thibodeau, 2009).
No Muscle Keterangan

1 Musculus obliqus
external

Origo         : Di bawah sternum delapan
Insersio :Pelvis (di ujung iliaca dan pubis

melalui ligamentum inguinalis)
Fungsinya  : Menekan perut  & Rotasi trunk

lateral
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Dipersarafi : Nervus intercostal tujuh
kebawah dan nervus
iliohypogastric

2 Musculus obliqus
internal

Origo         : Pelvis
Insersio : Di bawah sternum tiga & Linea

alba
Fungsinya: Fungsi penting postural dari

semua otot abdomen adalah
untuk menarik bagian pelvis
keatas, denagn demikian
perataan kurva lumbal spine

3 Musculus
transversus
abdominis

Origo          : Di bawah sternum enam
Insersio      :Tulang pubis & linea alba
Fungsinya  :Menekan perut & Rotasi trunk

lateral
Dipersarafi :Nervus intercosta tiga (terahkir)

kebawah; nervus
iliohypogastric dan nervus
ilioinguinal

4 Musculus rectus
abdominis

Origo        : Pelvis
Insersio     : Sternum dibagian prosesus

xyphoideus
Fungsinya: Menekan perut & Rotasi trunk

lateral
Dipersarafi :Nervus intercostal enam

terahkir
5 Musculus

Quadratus
Lumborum

Origo          : Ligament iliolumbalis
Insersio :Prosesus tranvesus vetrebre L1-

L4
Fungsinya  : Fleksi vetrebra kelateral
Dipersarafi : Nervus intercostal enam

Terahkir

Gambar 2.4 Abdomen muscle ( Patton dan Thibodeau, 2009).
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6. Muscle of the Back

Tabel 2.2 Muscle of the Back ( Patton & Thibodeau, 2009)
No Otot Keterangan

1 Musculus
Iliocostalis

Origo         : dari daerah pelvis dan sternum
Insersio      : sternun dan vertebra
Fungsinya  : ekstensi, lateral fleksi colum

vetrebre
Dipersarafi : nervus cervical atau nervus

Thoracic dan lumbal
2 Musculus

Longissimus
Origo         : cervical dan thoracic vetrebre,

srternum
Insersio      : lumbar vetebre atas
Fungsinya  : ekstensi kepala dan leher
Dipersarafi :nervus cervical atau nervus

thoracic
3 Musculus Spinalis Origo         : cervical bawah

Insersio      : atas thoracic vetrebre
Fungsinya : extensi leher atau colum  vetrebra
Dipersarafi : nervus thoracic atau cervical

4 Musculus
Semispinalis

Origo : prosesus transversus dari vertebre
(T2-T11)

Insersio      : prosesus spinous dari vertebrae
(C2-T4)

Fungsinya  : ekstensi kepala
Dipersarafi :nervus cervical atau nervus

Thoracic
5 Musculus

multifidus
Origo         : prosesus transversus atau

vetrebrae; sacrum dan ilium
Insersio : prosesus spinosus atau vertrebrae
Fungsinya  : ekstensi, rotasi colum vertrebrae
Dipersarafi : nervus spinal
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Gambar 2.5 Otot Paravertebrae (Putz dan Pabst 2006).

7. Kinesiology Lumbal

Susunan kolumna vertebralis termasuk daerah vertebra lumbalis

dikenal unit fungsional spinalis yang terdiri dari ligament, serta apofisial

dan discus intervertebralis.

a) Flexi

Gerakan ini menempati bidang sagittal dengan axis gerakan frontal.

Sudut yang normal gerakan fleksi lumbal 60 derajat, gerakan ini

dilakukan oleh otot fleksor yaitu otot rectus abdominis dibantu oleh

otot-otot ekstensor (kapanji, 2010).

b) Extensi

Gerakan ini menempati bidang sagittal dengan axis frontal. Sudut

extensi lumbar sekitar 35% gerakan ini dilakukan spinalis dorsi,

latisimus dorsi dan iliocostalis lumborum (kapanji, 2010).

c) Lateral flexi

Gerakan pada bidang frontal dan sudut normal yang dibentuk sekitar

30 % dengan otot penggerak m. oblique internus, m. rektus abdominis

(Hislop dan Montgomery, 2013).
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d) Rotasi

Bidang horizontal dengan aksis melalui processus spinosus dengan

sudut normal yang di bentuk 45 % dengan otot penggerak utama m.

iliocostalis lumborum untuk rotasi ipsi lateral dan kontar lateral, bila

otot berkontraksi terjadi rotasi ke pihak berlawanan oleh m. oblique

externus abdominis. Gerakan ini di batasi otot rotasi samping yang

berlawanan dengan ligament interspinosus (kapanji, 2010).

B. Fleksibilitas

1. Definisi Fleksibilitas

Fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan melakukan gerakan

pada sendi tertentu atau sekelompok sendi dalam kombinasi fungsional.

Fleksibilitas pada wilayah lumbal diketahui dapat mempengaruhi sistem

kerja manusia, terutama dalam melakukan kegiatan yang berhubungan

dengan pembungkukan badan dan mengangkat beban (Purnama, 2007).

Fleksibilitas yaitu luas gerak satu persendian atau beberapa persendian

(Yadav dan Mondal, 2013). Ada 2 macam fleksibilitas, yaitu (1)

fleksibilitas statis (2) fleksibilitas dinamis. Pada fleksibilitas statis

ditentukan oleh ukuran dari luas gerak satu persendian atau beberapa

persendian. Sebagai contoh untuk mengukur luas gerak sendi tulang

belakang dengan metode sit and reach test. Sedangkan fleksibilitas

dinamis adalah kemampuan seseorang dalam bergerak kecepatan yang

tinggi. Sebagai contoh fleksibilitas dinamis dalam tenis adalah gerakan
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teknik-teknik pukulan servis, smash, dan groundstrokes (Prasetyono,

2015).

Perbaikan fleksibilitas bisa mengurangi kemungkinan untuk terjadinya

cedera pada otot dan sendi, membantu dalam mengembangkan kecepatan,

koordinasi dan kelincahan, menghemat pengeluaran tenaga pada waktu

melakukan gerakan (Mertayasa, 2013).

2. Standart Nilai Sit and Reach

Menurut Ball dan Kaur (2009) nilai fleksibilitas dapat di pengaruhi

oleh umur dan jenis kelamin, yaitu:

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Fleksibilitas

Terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi

fleksibilitas menurut Frankl (1999) dalam Murti (2016), yaitu:

1) Faktor internal
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a. Sendi: sendi dalam tubuh manusia dikelilingi oleh membrane

synovial dan tulang rawan artikular yang berfungsi melindungi dan

memelihara sendi dan permukaan sendi.

b. Ligamen: ligamen terdiri dari dua jaringan yang berbeda yakni

putih dan kuning. Jaringan ikat putih tidak melar. Sedangkan

jaringan kuning merupakan jaringan yang elastis sehingga dapat

ditarik jauh namun bisa kembali ke posisi semula.

c. Tendon: tendon dikategorikan sebagai jaringan ikat yang

mendukung, mengelilingi, dan mengikat serat otot.

d. Jaringan areolar: merupakan jaringan yang permeable dan secara

luas didistribusikan ke seluruh tubuh bertugas sebagai pengikat

untuk semua jaringan lain.

e. Jaringan otot: jaringan otot terbuat dari bahan elastis yang diatur

dalam bundel dari serat paralel.

f. Reseptor peregangan: reseptor ini memiliki dua bagian yaitu

selspindle dan golgi tendon.

2) Faktor eksternal

a. Ukuran tubuh: orang dengan jumlah lemak tinggi atau obesitas

akan mengalami penurunan fleksibilitas karena luas gerak sendi

menjadi terbatas.

b. Aktivitas: Hal ini terjadi karena jaringan lunak dan sendi menyusut

sehingga kehilangan daya regang otot, dimana jika seseorang tidak

aktif maka otot di pertahankan pada posisi memendek dalam jangka

waktu yang lama.
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c. Cedera: orang yang mengalami cedera akan takut menggerakkan

anggota tubuh karena nyeri sehingga dapat mempengaruhi

fleksibilitasnya.

d. Usia: pengaruh usia terhadap fleksibilitas digambarkan

sepertikurva. Usia dewasa yang mana telah  mulai muncul masalah

degeneratif.

e. Jenis kelamin: Hal itu dikarenakan faktor hormonal, perempuan

memiliki hormon estrogen yang dapat meningkatkan panjang otot

dan kelemahan sendi.

f. Pengalaman: orang yang memiliki pengalaman berolahraga yang

membutuhkan gerakan dinamis yang besar akan memiliki

jangkauan gerak yang lebih baik dari pada orang dengan gaya

hidup biasa saja.

4. Pengukuran Fleksibilitas

1. Modified Sit and Reach.

Tes ini bertujuan untuk mengukur fleksibilitas punggung bawah,

memonitor fleksibiltas punggung bawah dan hamstring. Cara

pengukurannya adalah responden duduk di lantai dengan posisi kedua

lutut lurus di depan alat berupa sebuah bangku yang berkalibrasi cm.

Kedua tangan dengan jari lurus ke depan sejajar lantai, diulurkan ke

depan secara perlahan sejauh mungkin untuk menyentuh mistar skala

yang ada di alat tersebut. Sikap ini dipertahankan selama 3 detik. Jarak

yang dicapai oleh responden dapat dibaca pada mistar. Sebelum tes ini

responden mencoba melemaskan otot punggung terlebih dahulu. Tes
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dilakukan di awal sebelum dan diakhir sesudah senam. Hasil yang

diukur adalah tanda bekas jari yang nampak pada mistarskala (Bal dan

Kaur, 2009).

Gambar 2.7 sit and reach test (Mamashli, 2014).

C. Senam Pilates

1. Definisi Senam Pilates

Pilates adalah suatu metode olahraga yang fokus untuk kelenturan

serta fleksibilitas seluruh bagian tubuh, metode ini sebagai contrology

yang pertama kali diajarkan oleh Joseph Hubert Pilatesdi Jerman abad

20 (Menezes, 2010). Pilates dapat membangun massa otot tanpa lemak,

meningkatkan metabolisme tubuh dan meningkatkan kelenturan tubuh

(Bernando, 2007).

Senam Pilates juga dapat menjadikan tubuh lebih bugar, menjaga

postur dan keseimbangan yang lebih baik, meningkatkan kekuatan otot

perut dan punggung, serta membuat pikiran menjadi rilex dan

meningkatkan kelenturan tubuh (Appell, 2012). Gerakan pada pilates

dirancang untuk mendapatkan keseimbangan yang sempurna atau
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balanced development, dan fokus pada otot perut serta dapat

memperbaiki gangguan pada tulang belakang (Junior et al, 2013).

Pilates adalah jenis olahraga yang tidak hanya menekankan pada

latihan kebugaran fisik saja, akan tetapi juga melatih pengendalian

pikiran dan jiwa (Menezes, 2010). Olahraga yang berasal dari Jerman

ini dirancang untuk memperkuat otot perut dan trunk yang disebut

sebagai power house, dengan menjaga punggung tetap rata atau flat

back, dimana kurva punggung tetap bertumpu pada lumbal (Oliveira,

2015).

Pilates juga fokus dalam mempertahankan neural spine, stabilitas

panggul dan tulang belakang bersama-sama dengan mengaktivasi dan

kombinasi dengan controlled breathing (Sekendiz et al, 2007). Apabila

kekuatan otot perut dan trunk meningkat maka akan bekerja dengan

otot yang lain lebih baik dan ringan untuk melakukan gerakan-gerakan

tubuh. Jika tulang belakang dalam posisi benar dan stabil akan dapat

menahan beban dengan baik sehingga tubuh dapat bergerak dengan

efisien dan bebas (Menezes, 2010). Senam Pilates memiliki 6 prinsip

utama yaitu :

a. Breath: bernafas secara benar akan memperlancar dan

meningkatkan sirkulasi darah. Tarik nafas melalui hidung dan

dihembuskan melalui mulut Konsentrasi Setiap gerakan dan

hitungan dalam pilates harus dilakukan dengan penuh konsentrasi.

b. Konsentrasi: tidak ada saat-saat pikiran kosong dalam melakukan

gerakan Pilates. Dari pada membiarkan pikiran kira mengembara,
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fokuskan pikiran pada saat melakukan gerakan Pilates. Berpusat

Perhatian harus terpusat pada tujuan berlatih pilates, misalnya

tujuannya untuk penguatan otot perut.

c. Control: senam pilates membutuhkan control pikiran dan tubuh.

Setiap gerakan harus direncakan guna untuk mengurangi resiko

terjadinya cedera.

d. Focus: Perhatian harus terpusat pada tujuan berlatih pilates.

Misalnya tujuannya untuk menguatkan otot perut dan punggung.

e. Presisi: Setiap gerakan harus dilakukan dengan perhitungan yang

tepat, misalnya jika harus mengangkat kaki 90 %, gerakan harus

tepat 90 %.

f. flow: Dalam senam pilates gerakan dilakukan dengan sifat kontinyu.

Penting untuk berkonsentrasi selama latihan, prinsip pilates adalah

20system utama dalam menentukan kualitas latihan pilates, tidak

seperti kebanyakan 20 system latihan lainnya. Pilates tidak

memberikan banyak pengulangan untuk setiap gerakan, saat

melakukan latihan secara penuh, dengan presisi mungkin akan

memberikan hasil yang signifikan dalam waktu singkat

dibandingkan repetisi seperti banyak ditemukan pada olahraga lain.

Prinsipnya gerakan pilates menghasilkan penguatan dan

penguluran pada otot, misalnya fleksi trunk otot agonisnya akan

mengalami penguatan sedangkan antagonisnya mengalami

penguluran (Menezes, 2010).

2. Indikasi dan Kontraindikasi
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Senam pilates diindikasikan untuk membantu dalam penguatan

core, membantu mengurangi keluhan nyeri pada keluhan back pain,

meningkatkan keseimbangan dinamis, meningkatkan fleksibilitas, dan

mengurangi berat badan. Sedangkan untuk kontraindikasi dari senam

pilates dapat dikatakan hampir tidak ada, semua dapat melakukan

senam ini. Meskipun demikian akan tetapi ada pengecualian untuk

latihan ini yaitu orang yang memiliki gangguan pada sendi tulang

belakang (Wardani, 2015).

Gerakan Pilates 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 beberapa waktu dan

menghasilkan pembakaran lemak didalam jaringan otot yang bekerja,

gerakan pilates yang dilakukan terletak pada bagian ekstremitas atas

dan ekstremitas bawah, sehingga akan menyebabkan terjadinya

keseimbangan proses metabolisme lokal yang menyeluruh pada

seluruh bagian tubuh (Wardani, 2015).

3. Manfaat Pilates Terhadap Fleksibilitas

Latihan Pilates melibatkan berbagai gerakan dan kekuatan upper

limbs, trunk, dan lower limbs yang fokus pada peningkatan daya tahan,

kekuatan, fleksibilitas, abdominal dan vertebra dengan menggunakan

metode stretching dan strengthening dengan tujuan mempertahankan

stabilisasi tulang belakang pada posisi diam ataupun bergerak (Murti,

2016).
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Stretching bertujuan untuk mengembalikan dan memperbaiki otot

ke bentuk semula, sehingga dapat mengembalikan bentuk postur dalam

posisi normal (Araujo, 2011). Teknik Pilates juga berguna untuk

membentuk memori tubuh dalam gerakan yang tepat sesuai dengan

latihan yang dilakukan. Pembentukan kembali postural dan

membangun fleksibilitas, kekuatan, ketahanan pada kaki, perut, lengan

pinggul, dan punggung sehingga tercapai peningkatan koordinasi dan

konsentrasi tubuh yang lebih baik (Murti, 2016).

4. Latihan Senam Pilates

1. Pelvic Tilt

Ratakan punggung dilantai kedua tangan di samping dengan

mengencangkan otot perut dan bokong, angkat pingguldan

punggung bawah. Tahan selama 20 detik,kemudian perlahan ke

posisi awal dan rileks.

Gambar 2.8 Pelvic Tilt (Sumber: Appell, 2012).

2. Curl Ups

Ratakan punggung sejangkan sejajar lantai dengan  ke arah lalu

mengencangkan otot perut dan bokong, Lengkungkan tubuh bagian

atas ke arah lutut. Tahan selama 20 detik,latihan ini dilakukan

sebanyak 3 kali.
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Gambar 2.9 Crul Ups (Sumber: Appell, 2012).

3. Rest Position

Duduk diatas tumit, rentangkan lengan ke depan sejauh

mungkin, tahan selama 20 detik. Ulangi sebanyak 3 kali.

Gambar 2. 10 Rest Position (Sumber: Appell, 2012).

4. Four Point Kneeling

a) Punggung dilengkungkan,perut digerakkan ke arah lantai

senyaman mungkin. Tegakkan dagu dan mata melihat lantai.

Tahan selama 10 detik, ulangi sebanyak 3 kali.

Gambar 2.11 Four Point Kneeling (Sumber: Appell, 2012).
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b) Kemudian punggung digerakkan ke atas dan kepala menunduk

ke lantai. Tahan selama 10 detik, ulangi sebanyak 3 kali.

Gambar 2.12 Four Point Kneeling (Sumber: Appell, 2012).

5. Knee Hugs

Posisi tidur terlentang dengan kedua lutut ditekuk, menarik

kedua lutut hingga menekan dada namun posisi kepala tidak

diangkat, tahan selama 5-8 hitungan (5-8detik) dengan 3 kali

pengulangan.

Gambar 2.13 Knee Hugs (Sumber: Appell, 2012).


