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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Remaja 

Remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada 

masa ini terjadi berbagai perubahan mulai dari fisik, hormonal, psikologis, dan sosial. 

(Batubara, 2010). Perubahan fisik merupakan perubahan utama yang merupakan 

gejala primer dalam masa pertumbuhan yang nantinya akan berdampak pada 

perubahan psikologisnya (Desmita 2009). Perubahan fisik pada remaja meliputi 

pertumbuhan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang. Pertumbuhan tersebut 

berkaitan dengan masalah perubahan jumlah, ukuran, dan dimensi tingkat sel maupun 

organ yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, dan keseimbangan metabolisme 

dalam tubuh (Ali 1988, dalam Huda, 2013). 

1. Klasifikasi Remaja 

Berdasarkan tingkat pertumbuhan fisik remaja diklasifikasikan menjadi 3 

yaitu: (Neil, 2006 dalam Hartini, 2017) 

a. Early adolescent  

Kelompok tingkat remaja pada masa ini mengalami pelonjakan 

perubahan fisik serta dimulainya pematangan seksual yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan di segala fungsi 

dominan tubuh. 

b. Middle adolescent  

Pada masa ini, remaja mengalami peningkatan terus menerus di 

pertumbuhan motorik kasar, massa otot, dan daya tahan 

kardiopulmonal sehingga beberapa remaja akan merasa cemas tentang 
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kenaikan normal dari berat badan dan ukuran tubuh. Hal ini 

mengakibatkan diet yang berlebihan dan pemenuhan aktivitas fisik. 

c. Late adolescent 

Pada masa remaja akhir, pengembangan fisik khususnya pada 

keterampilan motorik kasar, kekuatan otot, dan kapasitas aerobik sudah 

mengalami perkembangan sepenuhnya, beberapa remaja masih 

mengalami pertambahan ukuran namun perubahan pada tingkat ini 

akan lebih lambat dibandingkan pada masa remaja tengah (middle 

adolescent) dan pada remaja wanita juga akan mengalami peningkatan 

massa lemak di dalam tubuh.  

2. Aktivitas Fisik Remaja 

Mayoritas pada saat ini anak-anak memiliki aktivitas fisik yang menurun di 

setiap tahunnya. Sebagai contohnya saat ini kebanyakan anak-anak bermain 

game di smartphone, menonton televisi, dan menggunakan komputer daripada 

berjalan, bersepeda, maupun berolahraga. (Adityawarman, 2007 dalam Putra, 

2017). Aktivitas fisik yang ringan akan membuat energi yang keluar akan sedikit 

sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi 

yang keluarkan. Akibatnya energi yang tidak keluar dari tubuh akan tersimpan 

menjadi lemak yang akan menyebabkan pelonjakan dari berat badan (Syarif, 

2006 dalam Putra, 2017). Aktivitas fisik yang kurang akan mengarah ke 

meningkatnya gaya hidup yang sedentari pada remaja. Remaja pada saat ini lebih 

banyak menghabiskan waktu pada kegiatan di depan layar, membaca, duduk 

serta bersantai (Putra, 2017) 

Gaya hidup yang sedentari adalah gaya hidup yang mana seseorang tidak 

memenuhi standar aktivitas fisik yang dilakukan dalam sehari. Seseorang yang 
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hidup dengan sedentari ini akan sering mengabaikan aktivitas fisik dan akan 

lebih banyak melakukan kegiatan yang tidak membutuhkan energi yang banyak. 

Hal tersebut dapat dilihat dari kecenderungan waktu yang biasa dilakukan anak-

anak untuk bermain aktif diluar rumah menjadi lebih pasif di depan layar 

komputer maupun televisi (Gestile, 2011) 

a. Pengukuran Aktivitas Fisik 

Internasional Physical Activity Questionnaire atau disingkat IPAQ 

adalah bentuk kuesioner internasional yang dirancang untuk mengukur 

aktivitas fisik pada orang dewasa. Jenis aktivitas fisik yang diukur lebih 

spesifiknya terbagi atas aktivitas berjalan, aktivitas sedang, serta aktivitas 

berat (IPAQ, 2005 dalam Fahad, 2013) 

Tabel 2.1. Jenis Aktivitas Sedang dan Aktivitas Berat 

(WHO,2013) 

No Aktivitas Fisik Sedang Aktivitas Fisik Berat 

1 Jalan Cepat Berlari 

2 Menari Mendaki bukit 

3 Berkebun Bersepeda cepatt 

4 

Melakukan Pekerjaan 

Rumah Tangga (Menyapu, 

Mengepel) 

Aerobik 

5 Berburu Berenang Cepat 

6 Bermain dengan anak-anak Bertanding Olahraga 

7 Badminton Menggali Parit 

8 
Membawa atau 

memindahkan barang <20 

Membawa atau memindahkan 

barang >20 

 

Untuk perhitungan skor hasil nilai aktivitas fisik dilihat dalam MET-menit 

atau minggu yang dihitung berdasarkan penjumlahan aktifitas fisik, aktivitas 

sedang, serta aktivitas berat dalam satuan durasi menit dan frekuensi hari. 

(IPAQ, 2005 dalam Fahad, 2013). Berdasarkan katagori level, aktivitas fisik 

dibagi atas 2 yaitu intensitas sedang dan intensitas berat. Pada level aktivitas 

fisik intensitas sedang adalah ketika seorang individu memiliki nilai total fisik 
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minimal 600 MET-menit/minggunya. Sedangkan untuk kategori aktivitas fisik 

intensitas tinggi adalah ketika seorang individu memiliki total nilai aktivitas fisik 

minimal 3000 MET-menit/minggu (Karim, 2016). 

3. Pola Makan Remaja 

Menurut Handajani dalam Sulistyoningsih (2012) pola makan adalah 

informasi yang akan memberikan suatu gambaran mengenai jumlah dan macam 

bahan makanan yang dimakan dalam setiap hari oleh seseorang dan merupakan 

suatu ciri khas untuk suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Pola makan 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keadaan gizi dan juga 

sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang sehari-hari 

(Verawati, 2014). 

Pada kelompok remaja umumnya merupakan periode yang rentan gizi, hal 

itu dikarenakan pada masa remaja terjadi perkembangan dan pertumbuhan yang 

pesat. Selain itu remaja juga membutuhkan energi yang cukup untuk melakukan 

aktivitas fisik yang beragam (Almatsier et al., 2010). Pada remaja sering terjebak 

dengan pola makan yang tidak sehat. Kebanyakan dari mereka tergolong rata-

rata mengonsumsi junkfood  3-4 kali dalam sebulan (Arief et al., 2011), dimana 

junkfood merupakan makanan yang identik dengan kalori yang tinggi dan 

rendah mikronutrien seperti vitamin dan mineral, asam amino, dan juga serat 

(Ashakiran and Deepthi,). Selain itu, Arianto (2012) mengatakan remaja dengan 

status mahasiswa indekos memiliki frekuensi mengonsumsi mi instan rata-rata 

3x sehari. Hal tersebut dinilai karena rasanya enak, praktis, hemat, dan memiliki 

rasa yang dapat memenuhi selera kelompok masyarakat, khususnya untuk 

kelompok remaja. 
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B. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

WHO (2015) menyatakan Indeks massa tubuh (IMT) adalah skala berat badan 

dan tinggi badan yang umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan kekurangan 

maupun kelebihan berat badan pada orang dewasa. Indeks massa tubuh (IMT) 

biasanya didefinisikan sebagai berat seseorang dalam satuan kilogram dibagi dengan 

kuadrat tinggi dalam satuan meter (kg/m2).  

BMI (kg/m2) = Body weight (kg) / Height (m2) 

 

Berdasarkan klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) menurut kriteria Asia 

Pasifik, seseorang dikatakan berat badan berlebih (overweight) jika memiliki IMT 23-

24,9 dan seseorang dikatakan obesitas jika memiliki IMT ≥ 25. Sedangkan menurut 

Depkes RI, Seseorang dikategorikan overweight jika memiliki BMI > 25 dan obesitas 

jika BMI > 27. (Kemenkes RI, 2013). 

Tabel 2.1. Klasifikasi Indeks Massa Tubuh Menurut Kriteria Asia 

(Weisell, 2002 dalam Kadir, 2015) 

 

IMT (Kg/m2) Klasifikasi 

>18,5 Underweight 

18,5 – 22,9 Normal 

23,0 – 24,9 Overweight 

25,0 – 29,9 Obese I 

≥ 30 Obese II 
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1. Komponen Indeks Massa Tubuh 

a. Tinggi Badan 

Menurut Maksum (2007) dalam Pradana (2013) menyatakan bahwa 

tinggi badan merupakan jarak vertikal diukur dari lantai sampai kepala 

bagian atas atau (ubun-ubun). Pada hakikatnya tinggi badan merupakan 

salah satu aspek biologis dari manusia yang merupakan bagian dari struktur 

dan postur tubuh. Pengukuran tinggi badan biasa menggunakan alat ukur 

tinggi badan yanng disebut microtoise dalam posisi berdiri (satuan dalam 

sentimeter). Hasil pengukuran akan diterjemahan ke dalam nilai indeks 

massa tubuh (kg/m2) (Sartika, 2011). 

b. Berat Badan 

Menurut Maksum (2007) dalam Pradana (2013) menyatakan bahwa 

berat badan adalah ukuran antropometrik untuk menilai kondisi tubuh. 

Antropometri merupakan ukuran tubuh yang banyak digunakan untuk 

mengukur status gizi dengan parameter yang salah satunya adalah berat 

badan (Supariasa, 2001 dalam Fidiantoro et al., 2013). Melalui berat badan 

dapat diketahui informasi-informasi untuk menganalisa kondisi tubuh 

seseorang seperti Body Surface Area (BSA) dan Body Mass Index (BMI) 

(Utari, 2007 dalam Fauzi et al., 2017). Pengukuran berat badan dilakukan 

dengan menggunakan timbangan berat badan (satuan dalam kg) (Sartika, 

2011). 

2. Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) 

a. Berat Badan Kurang (Underweight) 

Underweight atau berat badan kurang digambarkan sebagai berat badan 

yang terlalu rendah pada bayi, remaja, orang dewasa normal, dan bisa pula 
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terjadi pada lansia. Berat badan yang kurang juga dapat digambarkan secara 

klinis dimana kondisi IMT seseorang yang rendah yaitu kurang dari 18,5 

(Uzogara, 2016) 

b. Berat Badan Normal 

Berat badan normal adalah kondisi berat badan dimana nilai IMT 

seseorang adalah 18,5 – 22,9 dalam klasifikasi indeks massa tubuh. (Mahan, 

et al., 2000 dan Santoso et al., 2004 dalam Husnah, 2012). Selain itu 

menurut Azwar (2004) berat badan normal tidak hanya diukur dari postur 

tubuh yang ideal namun harus dilengkapi dengan keaadan tubuh yang sehat 

secara fisik maupun jasmani sehinggu untuk mewujudkannya diperlukan 

gizi seimbang yang berasal dari makanan yang dikonumsi sehari-hari. 

c. Berat Badan Berlebih (Overweight)  

Overweight atau berat badan berlebih merupakan kondisi dimana 

akumulasi lemak di dalam tubuh yang abnormal atau berlebihan yang dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan. Berat badan berlebih juga dapat 

disimpulkan sebagai ketidakseimbangan energi antara kalori yang 

dikosumsi dan kalori yang dikeluarkan yang mana hal ini menjadi penyebab 

seseorang mengalami berat badan berlebih. Berdasarkan fakta secara global, 

berat badan berlebih dapat diakibatkan karena beberapa hal yaitu 

peningkatan asukan makanan padat energi yang tinggi lemak dan penurunan 

aktivitas fisik. Perubahan pola diet dan aktivitas fisik ini merupakan hasil 

dari perubahan lingkungan yang lebih modern (WHO, 2018). 

Berat badan berlebih (overweight) dapat menjadi faktor risiko beberapa 

penyakit, seperti gangguan muskuloskeletal, dan gangguan mobilitas. 

(Stenholm, 2007 & Taylor et all., 2006 dalam Rahardjo et al, 2016). 
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Penderita yang cenderung mempunyai aktivitas fisik yang rendah dan lebih 

banyak duduk dapat menyebabkan gangguan keseimbangan dan koordinasi 

yang nantinya akan ikut mempengaruhi keterbatasan berjalan dan aktivitas 

sehari- hari (Park, 2010). 

d. Obesitas 

Obesitas adalah kondisi atau keadaan berat badan yang berlebih sebagai 

akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas bukan hanya 

sekedar masalah kesehatan, melainkan masalah kesadaran yang mana pada 

zaman dulu kegemukan merupakan simbol dari kemakmuran, namun 

sekarang kegemukan tersebut merupakan suatu kelainan atau penyakit. 

Obesitas dapat diukur dengan menggunakan IMT, dimana untuk orang-

orang obesitas memiliki IMT lebih dari 25 (Husnah et al., 2012). 

C. Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan gerak sendi 

dengan jangkauan yang gerak luas dan bebas serta dipengaruhi oleh keelastisan dari 

otot, tendon dan ligament. (Suharjana, 2008). Fleksibilitas sangat berguna sebagai 

tindakan preventif dalam mencegah cedera dan merupakan perbaikan postur yang 

buruk (William, 2006 dalam Addriana, 2017). Fleksibilitas dipengaruhi oleh 

kelenturan otot-otot maupun keelastisitas sendi. Ismaryati (2008) menyatakan 

kelenturan merupakan kemampuan menggerakan tubuh atau bagian-bagian nya seluas 

mungkin tanpa terjadi ketegangan dari sendi maupun cedera pada otot. Sedangkan 

keelastisitasan sendi merupakan bagian elemen yang penting bagi kesehatan dan 

kebugaran fisik sehingga fleksibilitas yang menurun dapat mengakibatkan penurunan 

efisiensi dan efektivitas dalam mempertahankan keseimbangan (Stanley, 2007 dalam 

Sari, 2015).  
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Salah satu faktor penting yang dapat mengganggu fleksibilitas adalah perubahan 

gaya hidup. Pada beberapa orang yang mempunyai gaya hidup yang sedentary, akan 

identik dengan inaktivitas. Inaktivitas dapat mempengaruhi fleksibilitas karena apabila 

otot tidak digerakan secara aktif, otot dapat mengalami pemendekan dan atrofi serta 

mengalami kekakuan. Selain itu, pada jaringan ikat ligament pada sendi akan 

mengalami hal yang sama pula sehingga akibatnya fleksibilitas akan menurun. (Alter, 

2004 dalam Nugraha, 2014). 

1. Faktor yang mempengaruhi Fleksibilitas 

Setiap orang tentunya mempunyai tingkat fleksibilitas yang berbeda, 

beberapa orang mempunyai fleksibilitas yang baik pada persendian panggul, 

namun tidak pada sendi lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

tingkat fleksibilitas seperti otot, tendon, ligament, tipe dan struktur sendi, serta 

usia dan jenis kelamin. (Nugraha, 2014) 

a. Otot 

Berdasarkan dengan fungsinya, otot merupakan organ tubuh yang 

digunakan sebagai alat gerak, dan untuk membentuk postur tubuh, oleh 

karena itu otot memiliki peran yang penting untuk menentukan tingkat 

fleksibilitas seseorang. Otot memiliki tiga kemampuan yaitu 

kontraktibilitas, ekstensibilitas dan Elastisitas (Alter, 2004 dalam Nugraha, 

2014).  

b. Ligamen 

Susunan otot dan ligament merupakan salah satu faktor fleksibilitas dari 

sendi. Pada beberapa sendi yang tulang pembentuknya tidak stabil akan 

dibantu oleh ligamen dan otot yang mampu meregang. Ligamen dan otot 

akan mempertahankan ujung dari tulang pembentuk sendi secara 
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bersamaan. Jika jaringan ini lemah dikarenakan aktivitas fisik yang 

berkurang atau terkena peregangan yang berlebihan, maka dapat 

menyebabkan fleksibilitas sendi akan menurun dan menyebabkan cedera 

otot, sendi, maupun ligament (Alter, 2004 dalam Nugraha, 2014).  

Ligament memiliki fungsi yang utama yaitu untuk memperkuat atau 

mengikat sendi. Ligamen mempunyai struktur yang hampir sama dengan 

tendon, yaitu serabut elastin jaringan ikat yang kuat. Perbedaannya terdapat 

pada serabut elastinnya yang memiliki elastisitas yang tinggi dibandingkan 

dengan serabut kolagennya sehingga karena serabut elastinnya yang lebih 

tipis dari serabut kolagen maka serabut elastin akan memiliki daya regang 

yang lebih baik. Namun kemampuan ligamen untuk meregang akan 

menurun seiring dengan pertambahan usia seseorang (Church et al., 2001 

dalam Nugraha 2014). 

c. Tendon 

Tendon merupakan suatu kumpulan jaringan ikat yang menghubungkan 

otot dan tulang. Komponen pembentuk tendon adalah serabut jaringan ikat. 

Posisi serabut jaringan ikat berada diantara otot dan tulang sendi sehingga 

akan mempengaruhi fleksibilitas. Serabut jaringan ikat dibagi atas 3 yaitu, 

serabut elastin, serabut kolagen, dan serabut retikular. Berdasarkan sifatnya 

serabut kolagen dari jaringan ikat memiliki daya elastisitas yang rendah, 

namun memiliki daya regang yang sangat tinggi. Sehingga apabila tendon 

meregang, maka tendon akan memberikan regangan kecil yang 

mengakibatkan rangsangan dan kontraksi otot yang cepat yang dihantakan 

langsung pada tulang yang berlekatan dengannya (Alter, 2004 dalam 

Nugraha, 2014). 
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d. Tipe dan Struktur Sendi 

Tipe dan struktur sendi mempunyai struktur yang sangat penting untuk 

menentukan tingkat fleksibilitas dari seseorang. Ada 3 jenis persendian pada 

manusia yaitu, sinarthrodial, amfiarthrodial, dan diarthodial. Dari ketiga tipe 

persendian tersebut, yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi adalah 

tipe diarthrodial, karena sendi tersebut memiliki struktur yaitu dua lekukan 

yang membelah tulang, terdapat hialin, dan juga adanya cairan sinovial yang 

berfungsi untuk melumuri sendi dengan zat yang berfungsi sebagai minyak 

sendi, sehingga akan semakin memudahkan gerakan pada sendi. Oleh 

karena itu, jenis sendi tipe diarthrodial ini memiliki tingkat fleksibilitas yang 

tinggi (Wilmore et al., 2008). 

e. Usia dan Jenis Kelamin 

Usia dan jenis kelamin adalah hal yang sangat mempengaruhi tingkat 

fleksibilitas seseorang. Orang tua memiliki tingkat fleksibilitas yang rendah 

dibandingkan dengan anak-anak. (Wilmore et al., 2008). Anak-anak akan 

tumbuh dan terus mengalami perkembangan dari segala aspek seperti 

kemampuan kognitif dan kemapuan fleksibilitas (Getchell, 2008). 

Sementara pada laki-laki dan perempuan dewasa memiliki tingkat 

fleksibilitas yang berbeda, hal tersebut dapat disebabkan karena perbedaan 

ukuran otot, tendon, ligamen, serta tipe dari sendi, serta aktivitas yang 

menggunakan ruang gerak sendi atau Range Of Motion. Seseorang yang 

sering melakukan aktivitas fisik serta sering dilatih melakukan pemanasan 

juga akan menambah fleksibilitas sendi (Nugraha, 2014). 
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2. Fleksibilitas Trunk 

Fleksibilitas trunk sangat mempengaruhi sistem gerak manusia, terutama 

dalam melakukan berbagai gerakan seperti membungkukkan badan serta 

mengangkat beban (Muzamil, 2006 dalam Trisnowiyanto, 2016). Fleksibilitas 

trunk yang baik dapat memberikan manfaat seperti mengurangi kemungkinan 

terjadinya cedera otot, membantu mengembangkan kecepatan koordinasi serta 

kelincahan, mengembangkan kecepatan dari koordinasi, dan membentuk postur 

tubuh yang baik (DeVries et al., 1995 dan Crurch, 2001 dalam Nugraha, 2014).  

Fleksibilitas trunk seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah ukuran tubuh. Ukuran tubuh yang mengalami penumpukan 

lemak membuat seseorang sulit untuk bergerak fleksibel, selain itu pergerakan 

fisik juga akan berkurang sehingga otot dapat mengalami pemendekan atau 

atrofi dan kekakuan yang akan berakibat pada menurunnya fleksibilitas dari otot 

(Alter, 2004 dalam Nugraha, 2014). Selain itu ketidakseimbangan antara otot 

paravertebrae (erector spine) dan otot abdominal (core muscle) dapat 

menimbulkan keterbatasan dalam pergerakan lumbal. Otot abdominal yang 

lemah akan membuat otot paravertebrae bekerja lebih sehingga otot akan spasme 

dan akan menurunkan fleksibilitasnya (Saputri, 2016). Jika fleksibilitas otot ini 

menurun maka potensi untuk terjadinya cedera akan lebih besar (Alter, 2004 

dalam Nugraha, 2014). 

a. Komponen Trunk  

1) Tulang Vertebrae 

Tulang Vertebrae adalah kumpulan dari 33 tulang punggung yang 

tersusun atas satu dengan yang lain. Kolum dari tulang belakang ini 

akan membantu tubuh untuk berdiri tegak, membungkuk dan memutar, 
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selain itu juga berfungsi untuk melindungi spinal cord dari cedera. 

Vertebrae terbagi atas beberapa bagian yaitu, 7 vertebrae cervical, 12 

vertebrae thoracal, 5 vertebrae lumbal, 5 vertebrae sacrum yang 

menyatu  dan 4 vertebrae coccyx yang menyatu (tulang ekor), yang 

mana setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda dalam menjalankan 

kerjanya (Hines, 2016). 

Secara anatomis tulang belakang orang dewasa memiliki kurva 

berbentuk S. Bagian cervical dan bagian lumbal memiliki kurva cekung 

atau lordosis dan bagian toraks dan sakrum memiliki kurva yang 

cembung atau kifotik. Kurva ini akan bekerja seperti pegas untuk 

menahan kejutan, menjaga keseimbangan dan memungkinkan berbagai 

gerakan di seluruh tulang belakang. Otot dan postur yang baik akan 

mempertahankan kurva tulang belakang secara alami. Postur yang baik 

akan membantu tubuh untuk berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring 

dengan posisi yang benar. Jika otot dan postur buruk maka akan 

menyebabkan kelainan pada penyejajaran tulang berlakang seperti 

lordosis, kyphosis, dan skoliosis (Hines, 2016). 

 

Gambar 2.1 Tulang Vertebrae 

Sumber : Sabotta (2010) 



22 

 

 

a) Cervical 

Cervical adalah tulang belakang yang berfungsi untuk 

menopang kepala. Cervical terbagi atas 7 tulang yang diberi nomer 

dari cervical 1 sampai dengan cervical 7. Untuk pergerakan pada 

cervical memiliki jangkauan gerak yang luas karena terdapat 2 

vertebrae khusus yang langsung terhubung dengan tulang 

tengkorak vertebrae tersebut adalah cervical 1 dan cervical 2. 

Vertebare pertama (C1) adalah atlas yang berbentuk cincin yang 

enghubungkan langsung ke tengkorak. Sendi ini memungkinkan 

untuk melakukan gerakan fleksi-ekstensi dari kepala. Vertebrae 

kedua (C2) adalah poros yang berbentuk seperti pasak, vertebrae 

ini memiliki proyeksi yang disebut odontoid, bahwa atlas berputas 

disekitarnya. Pada C2 ini memungkinkan kepala untuk melakukan 

gerakan rotasi kanan dan kiri (Hines, 2016). 

 

Gambar 2.2 Tulang Vertebrae Cervical Axis 

Sumber : Russo, et al., (2016) 

 

Gambar 2.3 Tulang Vertebrae Atlas Cervical 

Sumber : Russo, et al., (2016) 
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b) Thoracal 

Thoracal adalah tulang belakang yang berfungsi untuk 

menahan tulang rusuk serta melindungi organ jantung dan paru-

paru. Thoracal dibagi atas 12 tulang yang diberi nomor dari 

Thoracal 1 sampai dengan Thoracal 12. Pergerakan pada thoracal  

sangat terbatas (Hines, 2016). 

 

Gambar 2.4 Tulang Vertebrae Thoracal 

Sumber : Russo, et al., (2016) 

 

c) Lumbal  

Lumbal merupakan tulang belakang pada punggung bawah. 

Fungsi utama tulang belakang ini adalah untuk menopang berat 

dari tubuh. Lumbal terbagi atas 5 tulang vertebrae yang diberi 

nomor lumbal 1 sampai dengan lumbal 5. Vertebrae pada lumbal  

ini merupakan tulang vertebrae paling besar dibandingkan dengan 

tulang vertebrae pada cervical dan thoracal sehingga vertebrae 

lumbal ini akan menahan berat tubuh pada saat mengangkat barang 

dan membawa beban yang berat (Hines, 2016). 
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Gambar 2.5 Tulang Vertebrae Lumbal 

Sumber : Sabotta (2010) 

 

d) Sacrum 

Sacrum merupakan vertebrae yang terletak dibawah vertebrae 

lumbal. Fungsi dari sacrum adalah untuk menghubungkan tulang 

belakang dengan tulang panggul yang nantinya akan membentuk 

sendi sacroiliac. Pada sacrum terdapat 5 vertebrae yang tersusun 

dan menyatu dengan tulang illiac. Sacrum dan tulang illiac yang 

menyatu tersebut akan membentuk cincin sendi yang disebut 

dengan pelvic girdle (Hines, 2016). 

 

Gambar 2.6 Tulang Vertebrae Sacrum 

Sumber : Russo, et al. (2016) 
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e) Coccyx 

Coccyx merupakan tulang belakang yang biasanya disebut 

tulang ekor. Coccyx tersusun atas 4 tulang vertebrae yang menyatu. 

Fungsi dari coccyx sendiri adalah sebagai tempat perlengketan 

untuk ligamen dan otot-otot dasar panggul. Coccyx sendiri sangat 

rentang untuk terkena cedera, biasanya cedera diakibatkan karena 

seseorang jatuh dengan posisi duduk dan membentur permukaan 

yang keras. (Hines, 2016 dan Russo, et al., 2016).  

2) Diskus Intervertebralis 

Setiap vertebrae pada tubuh dipisahkan dan diikat dengan diskus 

intervertebralis agar mencegah pergesekan antar tulang vertebrae 

(Hines, 2016)  Diskus Intervertebralis merupakan struktur yang 

menjadi penghubung dari vertebrae satu dengan yang lain (Kurniasih, 

2011). Diskus berfungsi seperti pegas yang berguna untuk memperluas 

gerak antar tulang vertebrae, sebagai shock absorber, melindungi 

permukaan sendi ruas-ruas vertebrae dan sebagai stabilisasi tulang 

vertebrae (Neumann, 2002 dan Hines, 2016) 

 

Gambar 2.7 Diskus Intervertebral 

Sumber : Hines (2016) 
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Discus intervertebralis terdiri  atas lempeng rawan hyalin (Hyalin 

Cartilage Plate), nukleus pulposus (gel), serta annulus fibrosus. Sifat 

setengah cair dari nukleus pulposus yang elastis, memungkinkannya 

untuk berubah bentuk dan membuat vertebrae dapat bergerak  kedepan 

dan kebelakang diatas yang lain, seperti pada flexi dan ekstensi dari 

columna vertebralis. Pada diskus intervertebralis, baik anulus fibrosus 

maupun nukleus pulposusnya merupakan komponen yang tidak peka 

terhadap nyeri. (Premkumar, 2004) 

3) Ligamen 

Ligament merupakan jaringan fibrosa yang kuat menahan 

vertebrae, menstabilkan tulang belakang, dan melindungi diskus. Tiga 

ligamen utama dari tulang belakang adalah ligamentum flavum, 

ligamentum longitudinal anterior (ALL), dan ligamentum longitudinal 

posterior (PLL). Ligamen ALL dan PLL adalah ligamen yang mengikat 

kolom vertebrae dari atas hingga bawah sepanjang tulang belakang. 

ALL dan PLL mencegah pergerakan tulang vertebrae yang berlebihan 

kearah depan dan belakang. Sedangkan untuk posisi ligamentum flavum 

melekat diantara lamina di setiap vertebrae (Hines, 2016). 

 

Gambar 2.8 Ligamen Vertebrae 

Sumber : Sabotta (2010) 
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4) Forament Intervertebralis 

Forament Intervertebralis adalah lubang yang terletak pada sebelah 

dorsal columna vertebralis diantara vertebra atas dan bawahnya. Pada 

bagian superior dibatasi oleh pedikulus vertebrae dibawahnya, pada 

bagian anterior oleh sisi dorso lateral discus serta sebagian corpus, pada 

bagian dorsal oleh processus articularis dan facetnya serta tepi lateral 

ligamentum flavum. Pada forament intervertebralis terdapat jaringan 

yang penting yaitu, radiks, saraf sinuvertebra, pembuluh darah, serta 

jaringan penyangga yang terdiri atas lemak dan serabut kolagen untuk 

melindungi isi dari foramen (Kurniasih, 2011). 

5) Otot-otot Batang tubuh (Trunk Muscle) 

Otot pada trunk meliputi otot-otot yang berfungsi untuk 

menggerakan kan tulang belakang, dada, dinding perut, dan bagian 

dasar panggul. (Russo et al., 2016). 

a) Otot Tulang Belakang (Back Muscle) 

Pada manusia otot punggung merupakan otot yang sangat kuat 

untuk mempertahankan postur tegak. Grup otot erector spine pada 

setiap sisi punggung memiliki tanggung jawab utama untuk 

menjaga agar punggung menjadi lurus dan tubuh tetap tegak. 

Sedangkan grup Deep back Muscle yang terletak diantara prosesus 

spinosus dan transversus dari vertebrae memiliki tanggung jawab 

terhadap beberapa pergerakan dari tulang belakang seperti 

ekstensi, lateral fleksi, dan rotasi. Ketika deep back muscle 

mengalami peregangan yang berlebih dan tidak normal, maka 

dapat terjadi robekan pada otot dan regangan pada ligamen 
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vertebrae lumbal yang nantinya akan menyebabkan nyeri pada 

punggung (low back pain) (Russo et al., 2016). 

 

Gambar 2.9 Otot Punggung (Back Muscle) 

Sumber : Russo et al., (2016) 

 

b) Otot Perut (Abdominal Wall Muscle) 

Otot dari dinding perut bagian depan memiliki fungsi untuk 

melenturkan dan memutar tulang belakang, menekan rongga perut 

serta melindungi dari organ-organ dalam. Pada orang yang 

memiliki otot akan terlihat lekukan vertikal yang membentang dari 

sternum melalui pusar sampai ke area pubis. Lekukan vertikal ini 

merupakan daerah tendinous dari dinding perut yang disebut linea 

alba. Linea alba terdiri dari jaringan ikat putih (ligament) daripada 

otot. Pada setiap sisi linea alba terdapat otot rectus abdominis. 

Bagian lateral dari otot rectus abdomins terdapat tiga lapisan otot 

dilihat dari superfisial hingga dalam, otot-otot ini merupakan otot 

external abdominal oblique, internal abdominal oblique, dan 

transversus abdominis. Fasciculus dari ketiga otot ini berorientasi 

pada arah yang berbeda sehingga ketika otot-otot ini berkontraksi, 
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mereka akan melenturkan dan memutar dari kolom vertebrae dan 

menekan konten dari perut (Russo et al., 2016). 

 

Gambar 2.10 Otot Perut (Anterior Abdominal Muscle) 

Sumber : Russo, et al. (2016) 

 

b. Pengukuran Fleksibilitas Trunk 

Sit and Reach merupakan salah satu tes atau cara untuk mengukur 

fleksibilitas dari punggung bawah dan hamstring serta sendi-sendi pada 

vertebrae. Untuk melakukan tes sit and reach ini, diperlukan meja sit 

and reach tes yang sederhana dengan ukuran sentimeter. Cara 

pengukurannya dengan cara subyek duduk di atas lantai dengan posisi 

kedua lutut diluruskan di depan meja sit and reach, kemudian kedua 

tangan dengan jari tangan harus lurus ke depan sejajar dengan lantai, 

diulurkan ke depan secara perlahan sejauh mungkin untuk menyentuh 

mistar skala yang ada pad alat tersebut. Sikap ini dipertahankan selama 

3 detik. Jarak yang dicapai oleh subyek dapat dibaca pada mistar. 

Sebelum tes ini dilakukan subyek mencoba melemaskan otot 

punggung. Tes dilakukan tiga kali berturut-turut. Hasil yang diukur 

adalah tanda bekas jari yang nampak pada mistar skala (Depkes 1994, 

dalam Usman 2016). 
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Gambar 2.11 Sit and Reach Test 

Sumber : newitts (2018) 

 

Tabel 2.2 Kategori Penilaian Sit and Reach Test 

 (Panteleimon et al., 2010) 

 

 

Usia (Tahun) 15-19 20-29 30-39 40-49 

Jenis Kelamin L P L P L P L P 

Exellent >39 >43 >40 >41 >38 >41 >35 >38 

Above 

Average 

34-

38 

38-

42 

34-

40 

37-

40 

33-

37 

36-

40 

29-

34 

34-

37 

Average 
29-

33 

34-

37 

30-

33 

33-

36 

28-

32 

32-

35 

24-

28 

30-

33 

Below 

Average 

24-

28 

29-

33 

25-

29 

28-

32 

23-

27 

27-

31 

18-

23 

25-

29 

Poor <23 <28 <24 <27 <22 <26 <17 <24 


