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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lanjut usia (lansia)

1. Definisii

Lanjut usia merupakan individu yang sistem biologisnya mengalami

penurunan struktur dan fungsi dikarenakan usia yang sudah lanjut.

Perubahani ini dapat berlangsung mulus sehingga tidak menimbulkan

ketidak mampuan atau dapat terjadi sangat nyata dan berakibat ketidak

mampuan itotal (Aswin,2003). World Health Organization (WHO)

menjelaskani usia lanjut sekitar i60 tahun sampai 74 tahun, menurut

Undang-undangi Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang

kesejahteraan lanjut usia, lanjut usia merupakan individu yang telah

mencapai usia 60 tahun lebih (Hardywinoto dan Setiabudi, 1999).

Proses menua dapat dilihat dari perubahan fisik mental secara

perlahan dan tidak dapat dihindari. Alat-alat tubuh sudah mencapai

puncak perkembangan ketika dewasa dan kemudian berangsur mengalami

kemunduran. Pada orang usia lanjut terlihat kemunduran mulai dari

sistem pendengaran, penglihatan, kekuatan otot, tulang dan persendian

( Soeprapto, 2006).

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Lanjut Usia

Proses menua kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

Faktor ini dikelompokkan menjadi 2. Pertama, endogenoc aging yang

dimulai dengan celuller agingi lewat jaringan dan anatomikal aging

kearah proses menuanya iorgan tubuh. Kedua, exogenik faktor terdiri dari

lengkungan (environment) dimana seseorang hidup dan faktor sosial
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budaya yang sering disebut gayai hidup (life style). Proses menjadi tua

tetapi tetap sehat (health aging) dan itanpa keadaan patologi perlu

memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan gaya hidup dan

lingkungan maupun faktor dari diri sendiri (Darmojo dan Martono, 2006).

3. Fisiologis Lansia

Proses menua secara biologis merupakan salah satu proses terikat

waktu yang berkesinambungan, pada umumnya mencerminkan umur

kronologis namun sangat bervariasi dan bersifat individual. Dari

perubahan yang dapat berlangsung mulusi sehingga tidak menimbulkan

ketidakmampuan atau dapat terjadi secara nyata yang berakibat

ketidakmampuan total (Aswin, 2003).

Proses menua dipengaruhi dari faktor genetik (endogen) dan faktor

lingkungan dan gaya hidup (eksogen). Proses menua akan

mengakibatkan terjadinya perubahan pada sistem tubuh manusia

termasuk sistem neuromuscular dan sistem musculoskeletal. Perubahan

dalam sistem neuromuskuler ini mengakibatkan penurunan fungsi

kognitif, koordinasi, keseimbangan, kekuatan otot, propioseptif,

perubahan postur, dan peningkatan waktui reaksi, sedangkan penurunan

sistem musculoskeletal ini menyebabkan penurunan fleksibilitas otot dan

sendi, penurunan fungsi kartilago, berkurangnya kepadatan tulang dan

kekuatan otot (Pudjiastuti, 2003). i
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Macam-macam proses penuaan menurut Martono, 2004 yaitu:

a. Prosesi menua primer

Berjalan secara normal sesuai umur kronologis.

b. Proses menua sekunder

Terjadinya karena ada masalah fisik, psikologis dan sosial.

4. Klasifikasi Lanjut Usia

Batsan-batasan umur pada lanjut usia dari waktu ke waktu. Menurut

World Health Organitation (WHO, 2002) meliputi :

a. middle age (Usia pertengahan) antara 45 tahun – 59 tahun

b. elderly (Lanjut usia) antara 60 tahun – 74 tahun

c. old (Lanjut usia tua) antara 75 tahun – 90 tahun

d. very old (Usia sangat tua) di atas 90 tahun

Sedangkan menurut Departement Kesehatan RI (2006)

pengelompokan lansia yaitu :

a. Virilitas (praseniun) : masa persiapan usia lanjut yang

menampakkan kematangan jiwa ( 55 tahun – 59 tahun )

b. Usia lanjut dini (senescen) : kelompok yang mulai memasuki

masa usia lanjut dini ( 60 tahun – 64 tahun )

c. Lansia beresiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit

degeneratif ( >65 tahun).

5. Perubahan Fisiologis Lanjut Usia

Semakin tua seseorang maka proses pergantian semakin tidak

seimbang karena komponen paling terpenting dalam tubuh manusia ialah

tulang, dimana tulang bisa menjadi kuat karena adanya dua unsur penting

dalam tulang yaitu osteoklas (sel penghancur struktur tulang) dan
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osteoblas (sel pembangun atau pembentuk tulang). Osteoblast menjadi

tidak dominan dari osteoklas karena semakin tua seseorang maka

penyerapani nutrisi semakin tidak optimal dan akibatnya tulang

kekurangani asupan nutrisi dan ditambah semaki melemahnya osteoblast

(Nugroho, 2000).

Tulang merupakan komponen paling penting dalam tubuh makhluk

hidup, dimana tulang bisa menjadi kuat karena ada dua unsur penting

dalam tulang yaitu osteoklas dan osteoblast, semakin tua seseorang maka

proses pergantian makin tidak seimbang. Osteoklas menjadi lebih

dominan dari osteoblast karena semakin tua seseorang maka penyerapan

nutrisi semakin tidak optimal, akibatnya tulang kekurangan asupan nutrisi

ditambah dengan semakin melemahnya osteoblast (Wahyudi, 2000).

Perubahan pada tingkat sel dan sistem tubuh yang terjadi pada

lansia menurut Nugroho, 2005:

a. Sel : menjadi lebih sedikit, ukurannya lebih besar, jumlah cairan tubuh,

dan jumlah ekstraselulernya berkurang.

b. Sistem persarafan : hubungan persarafan cepat menurun, lambat

dalam respon dan waktu bereaksi khususnya dengan stres,

mengecilnya sistem saraf indra.

c. Sistem penglihatan : sfingter pupil timbul sclerosis dan hilangnya

respon terhadap sinar, kornea lebih berbentuk bola, lensa lebih suram,

hilangnya daya akomodasi, meningkat ambang pengamatan sinar,

menurunnya daya membedakan warna biru atau hijau pada skala,

menurunnya lepang pandang.
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d. Sistem pendengaran : gangguan pada telinga terutama pada suara

tinggi, membran timpani menjadi atrofi, terjadinya pengumpulan

serumen.

e. Sistem gastrointestinal : indra pengecap menurun, asophagus melebar,

rasa lapar menurun, waktu pengosongan pada lambung menurun,

kehilangan gigi.

f. Sistem respirasi : menurunnya kerja otot alat bantu nafas, menurunnya

aktivitas silia, menurunnya elastisitas paru, menurunnya O2 pada

arteri dan CO2 tidak berganti maksimal pada arteri.

g. Sistemendokrin : produksi seluruh hormon menurun, menurunnya

hormon tiroid, sekresi hormon seksual menurun.

h. Sistem kulit : kulit kepala dan rambut menjadi kelabu, menurunnya

elastisitas akibat vaskularisasi dan cairan, kuku menjadi keras dan

rapuh.

i. Sistem musculoskeletal : terjadi kifosis, persendian membesar dan

menjadi kaku, tendon mengerut dan mengalami skelerosis, serabut

otot mengecil sehingga gerak lansia menjadi lamban.

B. Fleksibilitas

1. Definisi

Fleksibiltas kemampuan otot memanjang dan mengulur semaksimal

mungkin sehingga tubuh dapat bergerak sesuai dengan Range Of Motion

yang maksimal tanpa disertai dengan rasa tidak nyaman. Fleksibilitas

salah satu faktor penting dalam melakukan suatu gerakan dalam pekerjaan

ataupun aktivitas fisik lainnya. Pada setiap manusia memiliki fleksibilitas

yang berbeda antara bagian tubuh yang lain contohnya seperti bagian
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fleksibilitas bahu belum tentu sama dengan fleksibilitas pada hamstring.

Fleksibilitas berkaitan erat dengan jaringan lunak seperti ligament, tendon,

dan otot (Fakhrana, 2011).

Disamping struktur tulang dan sendi tersebut biasanya peningkatan

lemak tubuh seseorang diikuti dengan penurunan fleksibilitas. Kurangnya

aktivitas pada individu membuat fleksibilitas otot menurun. Jaringan

lunak dan sendi menjadi kehilangan ekstatensibilitas ketika otot pada

posisi memendek dalam waktu yang lama dan terbiasa dengan postur

tertentu dan kerja berat yang terus menerus pada jarak gerak sendi

tertentu juga dapat membuat otot memendek akibat adaptasi, aktivitas

fisik dengan jarak gerak sendi yang cukup luas dapat mencegah hilangnya

fleksibilitas otot. Fleksibilitas berhubungan juga dengan ukuran tubuh

atau indeks massa tubuh manusia, usia, jenis kelamin dan aktivitas fisik

seseorang yang dilakukan ( Fakhrana, 2011).

2. Faktor Yang Berpengaruh Pada Fleksibilitas

Faktor-faktor yang secara umum berpengaruh terhadap tingkat

fleksibilitas terdiri dari (Sukadiyanto dan Muluk, 2011) :

a. Elastisitas otot

Elastisitas otot kemampuan otot melakukan gerakan secara

leluasa, kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula

(Suharjana, 2013)

b. Susunan tulang

Tulang bagi manusia memiliki fungsi sebagai alat gerak pasif

dan sebagai alat perlekatan otot untuk menegakkan tubuh dan
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menjaga tubuh tepat pada posisinya (Diklat Anatomi Manusia,

2011).

c. Usia

Fleksibilitas dapat dikembangkan pada tingkat tertentu dengan

menggunakan latihan tertentu dan tepat (Alter, 2018). Fleksibilitas

pada usia lanjut mulai menurun fleksibelnya. Kondisi fleksibilitas

yang terbaik rata-rata dicapai pada usia kira-kira 15-16 tahun.

d. Jenis kelamin

Wanita lebih fleksibel dari pada laki-laki, karena jenis

kelamin sangat berpengaruh pada fleksibilitasnya.

3. Fleksibilitas pada lansia

Fleksibilitas mulai menurun pada usia lanjut karena terjadinya

proses degeneratif sehingga terjadinya penurunan cairan pada persendian,

jaringan ikat dan tulang rawan pada lanjut usia. Penurunan fleksibilitas

juga dikarenakan berkurangnya elastisitas serabut otot, dimana jaringan

ikat di dalam serabut otot bertambah ( Primana, 2006). Selain itu, kapsul

dan ligament memegang peranan penting dalam memelihara stabilitas

sendi. Kecepatan reflex pada usia lanjut juga berkurang sehingga harus

berhati-hati untuk melakukan gerakan yang cepat dan beban yang berat

(Samekto, 2004).

4. Pengukuran Fleksibilitas

Active Knee Extension (AKE) test

Pengukuran dengan menggunakan goniometer sebagai parameter.

Koofisien reliabilitas AKE test untuk lutut dominan adalah 0,93

sedangkan pada lutut non dominan 0,79. Pengukuran dilakukan pada
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posisi supine lying. Pasien diarahkan untyk melakukan fleksi atau

menekuk hip dan lutut posisi 90⁰, beri instruksi agar pasien melakukan

ekstensi lutut semampu pasien dan tidak menimbulkan rasa tidak

nyaman atau rasa nyeri, selanjutnya tempatkan goniometer pada aksis

condyles femoral lateral sisi statis goniometer searah tulang femur, sisi

goniometer dinamis searah tulang tibia (Hamida dan Faidlullah, 2015)

Gambar 2.1 active knee extension test (Guex dkk, 2012)

C. Hamstring Muscle

1. Definisi

Hamstring suatu kumpulan otot besar yang melalui sendi pinggul

dan sendi lutut dan sangat penting untuk fungsi normal berkaitan dengan

berlari maupun berjalan untuk pencegahan masalah ke depannya dengan

menjaga selalu agar hamstring tetap fleksibilitas dan kuat. Pemendekan

otot suatu keadaan yang terjadi timpang tindih antara filament aktin dan

myosin sehingga tidak dapat kembali ke posisi semula dalam keadaan

normal. Pemendekan pada otot hamstring akan membatasi gerak normal
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jika tidak dilakukan penguluran otot hamstring maka akan mengalami

kontraksi yang berlebihan dan otot yang lain mengalami kelemahan. Otot

hamstring yang berkontraksi terus menerus mengalami penurunan

ekstanbilitas serta fleksibilitas otot sehingga terjadi pemendekan pada

hamstring (Lubis, 2011).

2. Anatomi Hamstring

Hamstring salah satu grup otot sendi dan lutut yang terletak pada

sisi belakang paha yang berfungsi untuk gerakan fleksi lutut, ekstensi

panggul dan membantu gerakan eksternal dan internal rotasi panggul.

Kelompok otot terdiri dari: biceps femoris semitendinosus dan

semimembranosus (Irfan, 2008).

A B C

Gambar 2.2 Hamstring Muscle (A) M. Semitendinosus (Soames dan Palastang,
2012), (B) M. Semimembranosus (Soames dan Palastang, 2012)(C) M. Biceps

femoris (Soames dan Palastang, 2012)
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Tabel 2.1 Anatomi otot Hamstring

No Muscle Origo Insersio Innervasi Fungsi

1. m. biceps
femoris – long
head

Tendonnya
melekat di
bagian
distaldan
permukaan
dalam tuber
ischiadicum
dan akan
bertemu
dengan m.
semitendino
sus dan
juga di
bagian
inferior
ligament
sacrotubero
sum.

Capitulu
m fibula
dan
condylus
lateralis
tibiae

n. tibial
(L5, S1,
S2)

Fleksi
knee,
lateral
rotasi
pada
tungkai
bawah
dan
ekstensi
sendi
panggul

2. m. biceps
femoris – short
head

Melekat
pada
labium
lateral linea
aspera
antaram.
adductor
magnus dan
m. vastus
lateralis
membentan
g jauh ke
atas hampir
ke tempat
intersio m.
gluteus
maximus,
lanjutan
linea aspera
sejauh
condyles
lateralis
melekat di
septum
intermuscul
ar.

Capitulu
m fibula
dan
condylus
lateralis
tibiae

Common
peroneal
nerve
( L5, S1,
S2)

Fleksi
articula
r genu
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3. M.semitendinosus Caput tuber
ischiadium
berjalan ke
fascies
medialis
tibia

Superior
permuka
an medial
tibial
condyle

Tibial
nerve
( L5, S1,
S2)

Extensi
hip, flexi
knee dan
rotasi
medialis

4. M.semimenbranos
us

Tuberositas
ischiadium

Condyles
medial
tibia

Tibila
nerve
( L5, S1,
S2)

Extensi
hip, flexi
knee dan
rotasi
medial
pada
lutut

3. Biomekanik Otot Hamstring

a. Osteokinematik

Osteokinematik iimerupakan gerakan sendi dilihat dari ruang

gerak pada tulang. iOsteokinematik pada Hip Joint gerakan yang

terjadi pada gerakan rotasi spin dan rotasi putar. Sendi hip merupakan

dalam ball and socked joint dengan tiga derajat dalam kebebasan

gerak. Gerakan flexi-extensi terdapat dalam bidang sagital pada daerah

axismedio-lateral dengan gerak rotasi spine tidak murni. Adduksi-

abduksi terjadi dalam bidang ifrontal di sekitar axisantero-posterior

dengan gerak rotasi spine. Gerakan internal rotasi – eksternal rotasi

terdapat pada bidang tranversal di antara axis ventrikal dengan gerak

rotasi spine posisi tungkai ekstensi (Wismanto,2011).

Sirkumduksi adalah gabungan pada tungkai dianggap sebagai

permukaan kerucut tidak beraturan kemudian apex terletak di caput

femoris. Pasif LGS gerak flexi sekitar 90o- 140o, gerakan LGS pasif

extensi 10o-30o. gerak pasif ROMi abduksi umumnya 30o dan gerakan



22

adduksi berkisar 15o dalam batas normal. Eksternal rotasi sekitar 90o

dan internal rotasi berkisar 80o (Wismanto,2011).

Sendi tibiofemoral joint ialah sendi kondiloid ganda pada dua

derajat kebebasan geraknya. Fleksi-ekstensi terjadi dalam bidang

sagital sekitar axis mediolateralis dalam gerak rotasi. Gerak eksternal

rotasi dan internal rotasi terjadi di bidang tranversal berada di antara

axis ventrikel pada gerak rotasi spine ketika posisi kaki menekuk.

Inkongegruen dan asimetris pada sendi tibiofemural joint dipadukan

dengan aktivitas otot dan penguluran ligament menghasilkan gerak

gerak rotasi secara spontan. Gerakan rotasi secara ototmatis terdapat

secara tetap pada gerakan ekstensi yang ekstrim sebagai gerak

perhentian dari kondilus lateral yang pendek namun terjadi secara

continue pada condilus lebih panjang. Akhir darii LGS gerak ekstensi

aktif rotasi terjadi secara otomatis menghasilkan mekanisme putaran

screw (mur) atau penguncian (locking) dari lutut. Memulai gerakan

fleksi penguncian lutut harus terbuka dengan rotasi berlawanan, ROM

pasif gerakan fleksi umumnya sekira 130o-140o. Hiperekstensi sekitar

5o-10o pada batas normal, gerak rotasi terbesar pada knee flexi 90o

dimana lateral rotasi sebesar 45o dan medial rotasii 15o (Irfan dan

Natalia,2008).
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Gambar 2.3 Gerakan Hip Joint (Neuman,2002)

b. Atrhrokinematik

Arthrokinematik merupakan gerakan pada permukaan sendi,

arthrokinematik gerakan yang berupa roll dan slide. Kedua gerakan

tersebut dapat diuraikan menjadi gerakan traksikompresi translasi dan

spin. Caput Femoris berupa seperti bola yang melekat pada colum

femuris arahnya yang menghadap anterior, medial dan superior,

sedangkan acetabulum berbentuk konkaf dengan arahnya menghadap

anterior, lateral dan inferior. Pada setiap hip joint bergerak caput

femoris selalu bergerak berlawanan arah dengan gerakan angular

(Anshar dan Sudaryanto, 2011).

Permukaan sendi femuris lebih besar daripada tibia, biasanya

terjadi pada saat kondisi weighti bearing, Condilus femoral harus

melakukan gerak rolling dan sliding untuk tetap berada di atas tibia.

Gerak fleksi dengan weight bearing condilius femoris rolling kearah

posterior dan sliding kearah anterior sedangkan pada gerak ekstensi

condilus femoris rolling kearah depan dan sliding kearah belakang.
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Gerakan aktif non-weight bearing permukaan sendii pada tibia

yang konkaf melakukan gerakan slide pada condilus femoral yang

konveks dengan gerakan searah pada sumbu tulang tibia. Epicondilus

tibia melakukan gerak slide kearah posterior pada condilus femoral

pada saat gerakan fleksii ketika gerak ekstensi full epicondilus tibia

bergerak kearah anterior pada condilus femoral. Patella bergerak

kearah superior ketika ekstensi dan bergerser kearah inferior saat

fleksi (Irfan dan Natalia, 2008).

Gambar 2.4 Gerakan Caput Femor dan Acetabulum Hip Joint
Sumber : Neuman, 2002

Tabel 2.2 Hubungan Gerak Angular Dengan Arthrokinematika

Gerakan angular femur Arthrokinematika caput femur
terhadapat acetabulum

Fleksi Posterior
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Ekstensi Anterior

Abduksi Inferior

Adduksi Superior

Endorotasi Posterior

Eksorotasi Anterior

Sumber : Anshar dan Sudaryanto, 2011

c. Otot Skeletal

Otot hamstring merupakan otot skeletal yang berfungsii sebagai

penggerak tubuh bagian bawah (lower limb), di setiap otot skeletal

terdiri atas serabut otot berbentuk benang atau serabut. Membran yang

membungkus serabut otot dinamakan sarkolema dimana sarkolema

berbentuk seperti neuron yang mengandung potensial membran.

Neuron mengeluarkan impuls yang berjalan ke sarkolema

mengakibatkan sel otot berkontraksi. Transverse tubulus merupakan

lubang yang ada pada sarkolema yang berfungsi menghantarkan

impuls dari sarkolema ke dalam sel terutama pada struktur lainnya di

dalam sel yang menyelubungi miofilamen disebut dengan

sarcoplasmatic reticulum (Fatmawati, 2012).

Tranversus tubulus memiliki lubang berhubungan dengan

reticulum sarkoplasmatik untuk menghantarkan impuls serta tempat

penyimpangan ion calsium. Sarkoplasma terjadi pemompaan ion

kalsium, pada saat impuls saraf ada pada membrane sarcoplamatic

reticulum terjadii pembukaan membran yang memungkinkan kalsium
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menuju sarkoplasma yang akan mempengaruhi myofibril berkontraksi

(Fatmawati, 2012).

Sarkoplasma setiap serabut otot mengandung banyak nucleus

dan mitokondria serta sejumlah serabut myofibril berjalan parallel

sejajar satu sama lain. Myofibril terdapat 2 tipe kandungan filamen

protein yang susunannya menghasilkan karakteristik pola striated

sehingga dinamakan striated muscle atau otot serabut (Anshar dan

Sudaryanto, 2011).

Myofibril terdiri dari molekul protein yang panjang disebut

myofilamen. Myofilamen terdapat duai jenis yaitu thick myofilamen

yang berwarna gelap kemudian thin myofilamen berwarna lebih terang,

kedua jenis myofilamen membentuk sub unit saling berhubungan

dalam myofibril. Sub unit ini dinamakan sebagai sarkomer thick

myofilamen berada di tengah di spit oleh thin myofilamen. Dilihat

pada mikroskop daerahi tengah sarkomer terlihat lebih gelap disebut

I-band sedangkan daerah minggirnya terlihat lebih terang disebut A-

band. Pemisah antara kedua daerah tersebut dinamakan Z-line

(Sherwood, 2006).

Kepala myosin memiliki dua tempat yaitu ATP biding site dan

aktin biding site, pergeseran myosin yang terjadi disebabkan oleh

kepala idari myosin bertemu molekul aktin dalam myofilamen. Thin

myofilamen terdapat tiga komponen protein ialahi aktin, troponin dan

trompomiosin, pada otot yang rileks molekul myosin menempel di

benang molekul tropomiosin ketika ion kalsium mengisi troponin

akan mengubah bentuk dan posisi troponin. Perubahan ini akan
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membentuk molekul tropomiosin terdorong dan pada kelapa myosin

bersentuhan dengan aktin. Persentuhan ini akan membuat kepala

myosin bergeser, ketika di akhir gerakan ATP akan masuk kedalam

crossbridge dan akan memecah ikatan antara myosin dan aktin.

Kepala myosin kembali bergerak ke belakang kemudian ATP dipecah

menjadi ADP+P, kepala myosin kembali berkaitan dengan molekul

aktin lainnya ikatan ini membuat gerakan aktin terdorong oleh kepala

myosin (Fatmawati, 2012). Rileksasi otot skeletal akan terjadi bila

impuls saraf melalui enf plates, akibat dari ketiadaan impuls tersebut

maka tidak ada ion kalsium yang masuk ke sitoplasma karena pintu

masuk kalsium menjadi tertutup hingga kalsium akan kembali masuk

ke arcoplasmatici reticulum. Selanjutnya kembalinya kalsium ke

dalam sarcoplasma reticulum yang menyebabkan posisi troponin

kembali normal sehingga posisii tropomiosin normal dan memutus

hubungan antara kepala miyosin dan aktin, otot akan kembali rileks

pada saat kepala miyosin dak aktin tidak saling berhubungan

sehinggan tidak ada lagi pergerseran molekul (Fatmawati, 2012).
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Gambar 2.5 Struktur Otot Dan Mekanisme Ktraksi Relaksasi Otot
Sumber : Sherwood, 2006

Dari gambar diatas mekanisme terjadii kontraksi otot yang

dimulai dengan adanya suatu potensial pada motor end plate akibat

dari stimulus sehingga tercetusnya potensial aksi serabut otot. Ada 2

tipe serabut utama yaitu slow twitch dan fast twitch (Azizah dan

Hardjono, 2006). Kedua tipe tersebut terdapat di dalam suatu otot

tunggal. Berikut penjelasan dua tipe sebagai berikut:

1. Tipe 1 tonik muscle fiber (slow twitch) disebut sebagai red muscle

sebab berwana lebih gelap darii pada otot yang lainnya. Otot ini

mempunyai karakteristik tertentu ialah memperoleh hasil kontraksi

yang lamban atau kecepatan kontraktil yang lambat yang banyak

mengandung hemoglobin dan mitokondria, kekuatan motor konrol

lemah, tahan kelelahan kemudian mempunyai kapasitas aerobic

tinggi dan berfungsi sebagai mempertahankan sikap.

2. Tipe 2 phasic muscle fiber (fast twitch) disebut sebagai white

muscle di karenakan tipe inii berwana lebih pucat. Otot ini

memiliki karakteristik melakukan kontraksiicepat atau kecepatan

kontraktil yang cepat, tidak tahan terhadap kelelahan, banyak

mengandung myofibril durasi kontraksi lebih cepat dan fungsi

sebagai melakukan gerakan yang cepat kuat dan mempunyai

kapasitas aerobik rendah.
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Kontraksi otot skeletal terdiri dari dua ialah kontraksi isometric

dan isotonic, kontraksi isometrik kontraksi otot yang tidak disertai

perubahan panjang otot, kontraksi isotonik di bagi menjadi dua tipe

yaitu konsentrin dan eksentrik. Kontrkasi konsentrik yaitu

kontraksi membuat otot memendek dan terdapat pergerakan pada

sendi sedangkan kontraksi eksentrik kontraksi otot saat memanjang

untuk menahan beban (Lippert, 2011).

4. Peran Otot Hamstring Pada Otot Postural

Fungsi hamstring sebagai stabilisator postur karena otot hamstring

terkoneksi pada otot-otot yang berada pada otot belakang merupakan

komponen stabilitator portur tubuh. Origo bicepfemoris long head

melekat pada ischial tuberosity kepanjangan dari ligament sacrotuberous

posisinya menyilang di Os. Sacrum melekat pada thoracolumbar fascia

(TLF). TLF terhubung antara beberapa jaringan contractile dan non

contractile seperti latisimus dorsi, tranversus abdominus, internal oblique,

rhomboid, spelenius sapitis, cervicus trendon, lumbal vertebra dan

posterior superior iliac spine.

bicep femotis juga berhubungan kuat dengan otot pereneus longus

yang melekat pada os. Fibula berfungsii sebagai penggerak ankle. Secara

inti otot hamstring memiliki hubungan dengan lumbal pelvic spine, upper

torso. Apabila otot hamstring mengalami kontraktur atau tightness maka

akan berdampa pada TLF dan mengganggu pergerakan sacroiliac joint

atau SIJ (Wismanto, 2011).

5. Fisiologi Hamstring Muscle
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Hamstring terdiri dari M.semimbranosus, M. Biceps femoris dan M.

semitendinosus. Rotasi medialis dilakukan oleh otot rotator medialis yang

terdiri dari M. semitendinosus, M. semimembranosus, M. gracilis, M.

satorius dan M. popliteus.Rotasi lateralis dilakukan oleh M. Biceps

femoris, hampir satu-satunya rotator lateralis paha ataupun mengimbangi

semua otot yang bekerja sebagai rotator medialis. Bila tungkai pada saat

rotasi tidak menopang beban yang benar maka mendapatkan bantuan dari

M. tensor fascia latae. Gerakan ekstensi panggul, gerakan fleksi lutut,

eksternal dan internal rotasi pada panggul merupakan gerakan

menggunakan beban tubuh. Beban yang dihasilkan sangat besar

contohnya gerakan : melompat, berjalan, berlari, megangkat, mendorong

dan menarik (Irfan, 2008).

D. Indeks Massa Tubuh

1. Definisi

Indeks massa tubuh (IMT) suatu alat ukur sederhana untuk

memantau setatus gizi seseorang. Berat badan yang kurang lebih beresiko

terserang penyakit infeksi sedangkan berat badan yang berlebihan

beresiko terserang penyakit degenerative ( Iswanto, 2007)

Indeks massa tubuh (IMT) diukur dari tinggi badan dan berat badan

seseorang. Indeks massa tubuh diketahui sebagai indikator atau pemberi

gambaran komposisi tubuh, meskipun indeks massa tubuh

menggambarkan komposisi tubuh secara keseluruhan mulai dari otot,

tulang, lemak. Indeks massa tubuh berhubungan dengan pengukuran

lemak tubuh seperti underwater weighing dan dual energy x-ray

absorbtiometry. Indeks massa tubuh digunakan untuk klasifikasi
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underweigh, overweigh, dan obesitas pada orang dewasa (Amandito,

2014).

2. Tujuan Indeks Massa Tubuh (IMT)

Indeks massa tubuh (IMT) dilakukan untuk mengetahui cara

merumuskan IMT yang dihitung berat badan dan tinggi badan pada

seluruh lansia.

3. Rumusan Menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT)

Cara penghitungan indeks massa tubuh ialah dengan mengukur

berat badan (kg) dibagi tinggi badan di pangkat dua dalam (M²) yang di

pangkatkan dua dalam meter (kg/m²). Contoh berat badan seseorang

dewasa memiliki berat badan 70kg dan tinggi badan 1,75m memiliki

IMT 22,9

IMT = 70kg : (1,75 m²) = 70 : 3,06 = 22,9

4. Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT)

Table 2.3 Klasifikasi ambang batas IMT pada orang Asia ( kemenkes,

2010) dalam Rizqi dan Putra (2018)

Kategori IMT
Berat badan kurang < 18,5

Normal 18,5 – 22,9
Overweight 23,0 – 24,9
Obesitas 25,0 - > 30,0

5. Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Massa Tubuh (IMT)

a. Usia

Penelitian yang dilakukan kantachuvessiri dengan Lotrakul

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lanjut

Rumus : IMT= Berat badan (kg) : tinggi badan kuadrat (M²)
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usia dengan indeks massa tubuh dengan kategori obesitas. Subyek

penelitian pada kelompok usia 40 – 49 tahun dan 50 – 59 tahun yang

beresiko lebih tinggi terkena obesitas dibandingkan dengan kelompok

usia kurang dari usia 40 tahun. Keadaan ini karena mulai

melambatnya metabolisme, kurangnya aktivitas fisik dan frekuensi

konsumsi makanan yang berlebihan atau tidak pada porsi yang tepat

(Benny, 2016)

b. Jenis Kelamin

Indeks massa tubuh kategori kelebihan berat badan lebih banyak

didapatkan pada laki-laki, namun angka kejadian obesitas lebih tinggi

pada perempuan dibandingkan laki-laki. Data dari National Health

and Nutrition Examinationt Survey (NHANES) tahun 1999-2000

menunjukkan tingkat obesitas pada laki-laki sebesar 27,3% sedangkan

perempua 30,1% di Amerika (Pradana,2014).

c. Genetik

Penelitian lain menunjukkan bahwa lebih dari 40% variasi

indeks massa tubuh di jelaskan oleh faktor genetik. Indeks massa

tubuh berhubungan erat dengan generasi keluarga. Study lainnya yang

berfokus pada pola keturunan dan gen telah menemukan 80%

keturunan dari dua orang tua yang mengalami obeitas, kurang dari

10% memiliki berat badan normal.

d. Pola makan

Pola makan pengulangan makanan yang terjadi saat makan.

Pola makan yang berkenaan dengan proporsi, jenis dan kombinasi

makanan yang di makan oleh seseorang, masyarakat atau sekelompok.
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Makanan cepat saji berkontribusi terhadap peningkatan indeks massa

tubuh sehingga seseorang dapat menjadi obesitas, Kandungan lemak

dan gula yang tinggi pada makanan cepat saji, Peningkatan porsi atau

frekuensi makan juga berpengaruh terhadap peningkatan obesitas

(Benny, 2016).

e. Aktifitas fisik

Aktifitas fisik menggambarkan gerakan tubuh yang di sebabkan

oleh kontraksi otot menghasilkan energy ekspenditur. Menjaga

kesehatan tubuh membutuhkan aktifitas sedang maupun berat yang

dilakukan hingga ≤ 30 menit setiap harinya dalam seminggu.

Penurunan berat badan dapat dilakukan dengan beraktifitas fisik

sekitar 60% menit dalam sehari (Besral, 2010).

6. Kekurangan Dan Kelebihan

Indek massa tubuh (IMT) memiliki keunggulan yaitu

menggambarkan lemak tubuh yang berlebihan, sederhana dan dapat

digunakan dalam penelitian populasi berskala besar. Pengukurannya

hanya membutuhkan 2 hal yaitu berat badan dan tinggi badan yang

keduanya dapat dilakukan secara akurat oleh seseorang dengan sedikit

latihan.

Kekurangannya membutuhkan orang lain jika melakukannya secara

individu. Salah satu kekurangannya tidak mampu membedakan berat yang

berasal dari lemak dan dari tulang atau otot. IMT juga tidak mampu

mengidentifikasi distribusi dari lemak tubuh, sehingga beberapa penelitian

menyatakan bahwa standar cut off point untuk mengartikan obesitas
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berdasarkan IMT mungkin tidak menggambarkan resiko yang sama untuk

konsekuensi kesehatan pada semua rasa atau kelompok etnis (Utari, 2007).

E. Hubungan Indeks Massa Tubuh Dengan Fleksibilitas

Fleksibilitas berhubungan dengan berat badan ketebalan kulit dan

luas permukaan tubuh. Ukuran tubuh berpengaruh bila akumulasi lemak

tubuh pada abdominal dan pada serabut-serabut otot yang berpengaruh pada

pengukuran fleksibilitas otot. Tingkat IMT tinggi lebih banyak yang memiliki

keterbatasan ruang gerak atau range of motion dibandingkan dengan IMT

yang normal. Fleksibilitas yang kurang lebih signifikan berkorelasi dengan

massa tubuh dan ketebalan otot, IMT yang tinggi mengakibatkan penurunan

fleksibilitas setiap orang dan dikaitkan memiliki hubungan pada IMT yang

tinggi dengan tingkat fleksibilitas.
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