
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Obesitas 

2.1.1 Definisi obesitas 

Obesitas adalah suatu kelainan yang ditandai dengan adanya 

penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan, baik di seluruh tubuh 

atau terlokalisasi pada bagian-bagian tertentu. 
18,19

  Dapat dikatakan sebagai 

obesitas apabila ditemukan kelebihan berat badan > 20% pada pria dan > 

25% pada wanita karena penimbunan lemak, tidak hanya berdasarkan berat 

badan saja. 
18

 

 

2.1.2 Pengukuran obesitas 

Obesitas tidak hanya berkaitan dengan berat badan total, namun 

juga distribusi lemak yang tersimpan di dalam tubuh. Beberapa cara yang 

dapat digunakan untuk menentukan akumulasi lemak di dalam tubuh 

seseorang, antara lain: 

1) Mengukur dan menghubungkan berat badan dengan tinggi 

badan menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT), 

2) Pengukuran lemak subkutan dengan cara mengukur tebal 

lipatan kulit, 

3) Variasi lingkar badan, biasanya merupakan rasio dari pinggang 

dan panggul.  

8 
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Untuk menentukan apakah seseorang menderita obesitas atau tidak, 

cara yang praktis dan paling sering digunakan adalah menggunakan IMT. 

Hubungan antara lemak tubuh dan IMT ditentukan oleh bentuk tubuh dan 

proporsi tubuh, sehingga dengan demikian IMT belum tentu memberikan 

kegemukan yang sama bagi semua populasi. IMT dapat memberikan kesan 

yang umum mengenai derajat kegemukan (kelebihan jumlah lemak) pada 

populasi, terutama pada kelompok usia lanjut dan pada atlit dengan banyak 

otot. IMT dapat memberikan gambaran yang tidak sesuai mengenai keadaan 

obesitas karena variasi lean body mass. IMT ditunjukkan dengan 

perhitungan kilogram per meter kuadrat (kg/m
2
), berkorelasi dengan lemak 

yang terdapat dalam tubuh. 
19

 Rumus menentukan IMT adalah: 

     
                

[                ] 
 

Klasifikasi obesitas untuk orang dewasa menurut Kriteria Asia Pasifik 

dalam tabel 2. 

Tabel 2. Klasifikasi berat badan lebih dan obesitas pada orang dewasa 

berdasarkan IMT menurut kriteria Asia Pasifik. 
19

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (kg/m
2
) 

Underweight  < 18,5 

Normal 18,5 – 22,9 

Overweight ≥ 23,0 – 24,9 

Obesitas I 25,0 – 29,9 

Obesitas II ≥ 30,0 
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2.1.3 Dampak klinis obesitas 

Pertambahan massa lemak selalu disertai dengan perubahan 

fisiologis tubuh yang biasanya dampak klinisnya bergantung pada 

distribusi regional massa lemak tersebut. Penumpukan massa lemak di 

thorax menyebabkan gangguan fungsi respirasi, sedangkan obesitas 

intraabdomen, akan mendorong perkembangan hipertensi, peningkatan 

kadar insulin plasma, sindroma resistensi insulin, hipertrigliserid dan 

hiperlipidemia. Obesitas juga berdampak terhadap penyakit lain, meliputi 

faktor risiko kardiovaskuler (seperti hipertensi, penyakit jantung koroner), 

muskuloskeletal (seperti osteoarthritis, low back pain), gangguan fungsi 

gastrointestinal, masalah ortopedik yang berkaitan dengan obesitas, 

kelainan kulit maupun gangguan psikiatrik. 
20–23

 

  

2.2 Sendi panggul 

2.2.1 Anatomi sendi panggul 

Sendi panggul merupakan persendian yang berbentuk bola dan 

mangkuk sendi yang dibentuk oleh caput femoris dan acetabulum os 

coxae. 
24

 Komponen anatominya terdiri dari kapsul sendi yang padat dan 

kuat yang memanjang dari tepi acetabulum ke collum femur. Salah satu 

struktur terkuat tubuh, kapsul terdiri dari serat sirkuler dan longitudinal. 

Serat sirkuler disebut zona orbicularis, yang membentuk collar di collum 

femur. Ligamentum accesorius yaitu terdiri dari ligamentum iliofemorale, 

ligamentum pubofemorale, dan ligamentum ischiofemorale memperkuat 
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serat longitudinal dari kapsul sendi. Selain itu juga terdapat jaringan lemak 

di sekitar persendian. 

Ligamentum iliofemorale merupakan ligamen terkuat yang 

mencegah hiperekstensi femur pada sendi panggul pada saat berdiri. 

Ligamentum pubofemorale berfungsi mencegah hiperabduksi femur pada 

sendi panggul dan memperkuat kapsul sendi. Ligamentum ischiofemorale, 

ligamen yang mengendur selama adduksi dan menegang selama abduksi. 

Ligamentum capitis femoris merupakan ligamen yang berbentuk datar dan 

segitiga yang memanjang dari fossa acetabulum ke fovea capitis caput 

femoris, biasanya berisi arteri kecil untuk mendarahi caput femoris. 

Labrum acetabuli merupakan lembaran fibrokartilago yang melekat pada 

batas acetabulum yang meningkatkan dalamnya acetabulum. Karena 

diameter rim acetabulum lebih kecil dari caput femoris, maka dislokasi 

femur jarang terjadi. Ligamentum transversalis acetabulum merupakan 

ligamen yang kuat yang menyilang acetabular notch. Memperkuat labrum 

acetabuli dan berhubungan dengan ligamentum capitis femoris dan kapsul 

sendi. 
25,26
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Gambar 1. Sendi panggul kanan (tampak dari depan dan belakang) 

2.2.2 Kinematika sendi panggul 

Sendi panggul merupakan sendi triaxial yang memiliki 3 pasang 

gerakan yaitu fleksi-ekstensi, abduksi-adduksi, dan endorotasi-eksorotasi, 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 2. Gerakan yang paling luas adalah 

fleksi sendi panggul dan yang paling terbatas adalah ekstensi/hiperekstensi 

sendi panggul. Fleksi-ekstensi terjadi dalam bidang sagital pada aksis 

horisontal. Abduksi-adduksi terjadi dalam bidang frontal pada aksis 
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sagital. Endorotasi-eksorotasi terjadi dalam bidang transversal pada aksis 

vertikal. 

 

Gambar 2. Gerakan sendi panggul 

2.2.2.1 Fleksi sendi panggul 

Fleksi/antefleksi panggul adalah gerakan femur ke anterior dalam 

bidang sagital. Jika lutut ekstensi maka luas gerakan fleksi sendi panggul 

dibatasi oleh ketegangan otot hamstring. Gerakan fleksi panggul yang luas 

dilakukan dengan lutut dalam posisi fleksi dimana panggul akan backward 

tilt untuk melengkapi/menyempurnakan gerakan fleksi pada sendi panggul. 

ROM fleksi panggul dengan posisi ekstensi lutut adalah sebesar 0° - 90°, 

sedangkan ROM fleksi panggul dengan posisi fleksi lutut adalah sebesar 

0° – 120° (gerak aktif). 
27
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Otot fleksor primer sendi panggul adalah m. iliopsoas, m. 

sartorius, tensor fascia latae, m. rectus femoris, m. pectineus, dan m. 

adductor longus. Sedangkan otot fleksor sekunder, meliputi m. adductor 

brevis, m. gracilis, dan m. gluteus minimus.  

2.2.2.2 Ekstensi sendi panggul 

Ekstensi/dorsofleksi adalah gerakan antagonis fleksi. Gerakan ini 

sangat terbatas, kecuali pada akrobatik yang memungkinkan terjadi rotasi 

femur keluar sehingga gerakannya cukup luas. Faktor penghambat 

hiperekstensi sendi panggul adalah ketegangan ligamentum iliofemorale 

pada bagian depan sendi. ROM ekstensi/hiperekstensi sendi panggul 

adalah 0° – 30° (gerak aktif). 
27

 

Otot ekstensor primer adalah m. gluteus maximus, m. biceps 

femoris longum, m. semitendinosus, m. semimembranosus, dan m. 

adductor magnus. Sedangkan otot ekstensor sekunder adalah m. gluteus 

medius.  

2.2.2.3 Adduksi sendi panggul 

Adduksi sendi panggul adalah gerakan antagonis dari abduksi 

atau gerakan pada bidang frontal yang mendekati sumbu tubuh. 

Hiperadduksi hanya dapat terjadi jika tungkai sisi kontralateral digerakkan 

lateral. Pada hiperadduksi yang luas, ligamentum capitis femoris menjadi 

tegang. ROM adduksi sendi panggul sebesar 0° – 30° (gerak aktif). 
27

 

Otot adduktor primer sendi panggul adalah m. pectineus, m. 

adductor longus, m. gracilis, m. adductor brevis, dan m. adductor magnus. 
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Sedangkan otot adduktor sekunder sendi panggul adalah m. biceps femoris 

longum, m. gluteus maximus, dan m. quadratus femoris inferior.  

2.2.2.4 Abduksi sendi panggul 

Abduksi sendi panggul adalah gerakan femur pada bidang frontal 

sehingga femur bergerak menjauhi sumbu tubuh. ROM abduksi akan 

terjadi lebih besar jika femur eksorotasi. Abduksi dibatasi oleh kerja otot-

otot adductor dan ligamentum pubofemorale. ROM abduksi sendi panggul 

sebesar 0° – 45° (gerak aktif). 
27

 

Otot abduktor primer sendi panggul adalah m. gluteus medius, m. 

gluteus minimus, dan tensor fascia latae. M. piriformis dan m. sartorius 

merupakan otot abduktor sekunder sendi panggul.  

2.2.2.5 Endorotasi sendi panggul 

Endorotasi sendi panggul adalah gerak rotasi femur pada aksis 

longitudinal. ROM endorotasi sendi panggul adalah 0°– 45°, sedangkan 

otot yang bekerja dalam posisi tungkai lurus adalah grup otot adductor dan 

pectineus, dan dalam posisi tungkai fleksi lutut adalah keenam otot rotator 

yang pendek yang dibantu oleh tensor fascia latae. 

Terdapat beberapa otot sekunder yang menunjang gerak 

endorotasi ini, meliputi m. gluteus minimus bagian anterior dan medius, 

tensor fascia latae, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. pectineus, 

dan medial hamstring (m. semitendinosus dan m.semimembranosus).  
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2.2.2.6 Eksorotasi sendi panggul 

Eksorotasi adalah suatu rotasi femur pada aksis longitudinal. 

ROM eksorotasi biasanya lebih besar daripada endorotasi. ROM 

eksorotasi sendi panggul adalah 0°– 45°. 
27

 

Otot eksorotator primer sendi panggul meliputi m. gluteus 

maximus, m. quadratus femoris, m.obturator externus, m obturator internus, 

m. gemellus superior, m. gemellus inferior, m. piriformis.  Sedangkan otot 

eksorotator sekundernya adalah m. gluteus medius bagian posterior dan m. 

gluteus minimus, m. biceps femoris longum, dan m. obturator externus.   

2.2.3 Arthrokinematika sendi panggul  

Caput femoris berbentuk konveks seperti bola yang melekat pada 

collum femoris, dengan arahnya adalah menghadap anterior, medial, dan 

superior. Sedangkan acetabulum berbentuk konkaf dengan arahnya 

menghadap anterior, lateral, dan inferior. Pada setiap gerakan sendi 

panggul, caput femoris selalu bergerak (slide) berlawanan arah dengan 

gerakan angular, seperti yang dijelaskan pada tabel 3.  

Tabel 3. Hubungan gerak angular dengan arthrokinematika 

Gerakan angular femur 
Arthrokinematika caput femur 

terhadap acetabulum 

Fleksi Posterior/spin 

Ekstensi Anterior/spin 

Abduksi Inferior 

Adduksi Superior 

Endorotasi Posterior 

Eksorotasi Anterior 
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Pada gambar 3, dapat dilihat bahwa apabila terjadi gerakan 

abduksi dan adduksi akan menimbulkan jarak dalam diameter longitudinal 

terhadap permukaan sendi. Gerakan ekstensi, endorotasi dan eksorotasi 

menimbulkan jarak dalam diameter transversal. Gerakan fleksi dan 

ekstensi menimbulkan gerakan spin dalam sendi, antara caput femur 

dengan facies lunata acetabulum. 
28

   

Gambar 3. Gerakan caput femur dan acetabulum sendi panggul 

 

2.3 Sendi lumbal 

2.3.1 Anatomi vertebra lumbalis 

Vertebra lumbalis terletak di regio punggung bawah antara 

columna thorakalis dan sakralis. Vertebra pada regio ini ditandai dengan 

korpus vertebra yang berukuran besar, kuat dan tidak terdapat fovea 

costalis. Vertebra lumbal ke 5 (VL5) merupakan vertebra yang 

mempunyai pergerakan terbesar dan menanggung beban tubuh bagian atas. 

24
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Gambar 4. Letak vertebra lumbal 

 

Gambar 5. Bagian vertebra lumbal 

Setiap vertebra lumbal dibagi atas 3 set elemen fungsional yaitu 

elemen anterior, elemen posterior, dan elemen tengah. Elemen anterior 

atau corpus vertebrae merupakan komponen utama dari columna 

vertebralis yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari beban 

kompresi pada columna vertebralis. 

Elemen posterior berfungsi untuk mengatur kekuatan pasif dan 

aktif yang mengenai columna vertebralis dan juga mengatur gerakannya. 
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Elemen posterior terdiri dari processus articularis, processus spinosus, 

processus transversus, processus mammillaris, dan processus accesorius.  

Elemen tengah terdiri dari pediculus arcus vertebrae, yang 

berfungsi menghubungkan elemen posterior dan anterior, memindahkan 

kekuatan yang mengontrol dari elemen posterior ke anterior. 

Persendian pada columna vertebralis ada 2, yaitu persendian 

antara 2 korpus vertebra (amphiarthrodial) dan antara 2 arkus vertebra 

(arthrodial). Persendian ini membentuk motion segmen. Persendian antara 

2 vertebra disebut persendian amphiarthrodial dimana permukaan tulang 

dihubungkan oleh fibrokartilago diskus atau oleh ligamentum interoseus, 

sehingga pergerakan menjadi terbatas tetapi bila keseluruhan vertebra 

bergerak maka rentang gerakan dapat diperhitungkan. 

Persendian amphiarthrodial melibatkan komponen-komponen 

sebagai berikut: 

1) Discus intervertebralis, merupakan suatu bantalan penghubung antar dua 

korpus vertebra yang di desain untuk menahan beban peredam getaran 

(shock absorbers) saat berjalan, melompat, berlari dan memungkinkan 

terjadinya gerakan columna vertebralis. Komponen diskus intervertebralis 

yaitu nucleus pulposus, anulus fibrosus yang mengelilingi nucleus 

pulposus dan sepasang vertebral endplate yang mengapit nucleus 

pulposus. Bila suatu tekanan kompresi yang merata bekerja pada vertebra 

maka tekanan itu akan disalurkan secara merata ke seluruh discus 

intervertebralis. Bila suatu gaya bekerja pada satu sisi yang lain, nucleus 
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pulposus akan melawan gaya tersebut secara lebih dominan pada sudut sisi 

lain yang berlawanan. Keadaan ini terjadi pada berbagai macam gerakan 

vertebra seperti fleksi, ekstensi, laterofleksi.  

2) Ligamentum longitudinale anterius, berfungsi untuk memelihara 

stabilitas pada persendian corpus vertebralis dan mencegah hiperekstensi 

columna vertebralis. 

3) Ligamentum longitudinale posterius, berperan mencegah hiperfleksi 

columna vertebralis serta mencegah herniasi discus intervertebralis. 

Persendian antara 2 arkus vertebra (arthrodial) dibentuk oleh 

processus articularis superior dari 1 vertebra dengan processus articularis 

inferior vertebra di atasnya yang disebut sebagai zygapophyseal joint atau 

sendi faset. Arah permukaan sendi faset mencegah/membatasi gerakan 

yang berlawanan arah dengan permukaan sendi faset. Di regio lumbalis, 

sendi fasetnya memiliki arah arah sagital dan medial, sehingga 

memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi dan lateral fleksi, namun tidak 

memungkinkan terjadinya gerakan rotasi.  

Ligamen-ligamen yang memperkuat persendian di columna 

vertebralis regio lumbalis antara lain, ligamenta flava merupakan ligamen 

yang menghubungkan lamina dari dua arkus vertebra yang berdekatan. 

Ligamen ini membantu mempertahankan curvatura columna vertebralis 

dan membantu menegakkan kembali columna vertebralis setelah posisi 

fleksi. 
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Ligamenta interspinalia merupakan ligamen yang 

menghubungkan processus spinosus mulai dari basis hingga apex, 

merupakan ligamen yang lemah hampir menyerupai membran. 

Ligamenta intertransversaria adalah ligamen yang 

menghubungkan processus tranversus yang berdekatan. Ligamen ini di 

daerah lumbal tipis dan bersifat membranosa. 

Ligamentum supraspinale menghubungkan processus spinosus di 

daerah apex vertebra servikal ke 7 sampai dengan sakrum. Ligamen ini 

dibagian kranial bergabung dengan ligamentum nuchae.  

2.3.2 Fleksi lumbal 

Fleksi lumbal merupakan gerak sendi punggung regio lumbalis 

pada bidang sagital dengan axis transversal, yang dihasilkan dari sumasi 

gerakan antar segmen-segmen vertebra. ROM fleksi lumbal adalah hingga 

72°. 
25

  Otot yang berperan dalam fleksi lumbal, yaitu m. rectus abdominis, 

m. obliquus abdominis eksternus, m. obliquus abdominis internus, m. 

psoas major, m. iliacus dan m. quadratus lumborum. 

 

2.4 Range of motion 

2.4.1 Definisi  

Range of motion (ROM) adalah tingkat kesempurnaan 

kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap, 

meliputi kegiatan sendi secara rutin dan efektif. 
29

 

ROM merupakan kuantitas jarak gerakan ketika sendi digerakkan 

sampai penuh. Nama-nama gerakan merupakan nama-nama gerakan 
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anatomical yang secara normal diaplikasikan dan metode pengukuran 

ROM dipublikasikan oleh American Orthopaedic Association. 
29

 

Terdapat beberapa macam pengukuran ROM, yaitu active ROM 

(AROM), passive ROM (PROM) dan active-assistive ROM (A-AROM). 

AROM merupakan pengukuran ROM dengan melakukan kontraksi otot 

secara aktif dan menggerakkan ruas sendinya tanpa bantuan. AROM 

merupakan jenis pengukuran ROM yang akan dipakai dalam penelitian ini. 

PROM merupakan pengukuran ROM yang dilakukan apabila 

dilakukan pergerakan aktif akan menghambat proses penyembuhan 

maupun ketika pasien tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk bergerak 

aktif, misalnya keadaan koma, kelumpuhan atau bed rest total. 

A-AROM adalah jenis AROM yang mana bantuan diberikan 

melalui gaya dari luar secara manual atau mekanik, karena otot penggerak 

primer memerlukan bantuan untuk menyelesaikan gerakan. 

2.4.2 Pengukuran ROM  

Setiap sendi memiliki ROM yang dinyatakan dalam derajat (°). 

Alat yang digunakan untuk mengukur ROM adalah goniometer yang 

menggunakan busur derajat, titik tumpu, dan gerakan lengan untuk 

mengukur sudut dari sumbu sendi. Sebagai hasil pengukuran akan 

berbeda-beda menurut derajat ketahanan. Keterbatasan gerak mengacu 

pada sendi yang memiliki gangguan untuk bergerak. Gerakan berkurang 

jika terdapat gangguan pada sendi tertentu atau mungkin oleh cedera atau 

penyakit seperti osteoarthritis, rheumatoid arthritis, atau jenis lain arthritis. 
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Nyeri, pembengkakan, dan kekakuan yang berhubungan dengan arthritis 

dapat membatasi ROM tertentu dan merusak fungsi dan kemampuan untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. 
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Goniometer 
30

 

Terdapat kontraindikasi dalam pengukuran ROM, antara lain: 

1) Pengukuran ROM tidak boleh dilakukan apabila gerakan dapat 

mengganggu proses penyembuhan cedera 

2) Pengukuran ROM tidak boleh dilakukan bila kondisi pasien 

membahayakan (life threatening) 

2.4.3 Faktor yang mempengaruhi ROM sendi 

2.4.3.1 Faktor internal 

Terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi ROM sendi, 

antara lain: 
31

 

1) Sendi: pada persendian terdapat membran sinovial dan tulang rawan 

artikular yang berfungsi melindungi dan memelihara sendi dan 

permukaan sendi.  
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2) Ligamen: ligamen merupakan jaringan ikat yang berperan sebagai 

penghubung antar tulang yang terdiri dari serabut kolagen dan elastis.  

3) Tendon: tendon dikategorikan sebagai jaringan ikat yang mendukung, 

mengelilingi, dan mengikat serat-serat otot. 

4) Jaringan areolar: merupakan jaringan yang permeable dan secara luas 

didistribusikan ke seluruh tubuh. Jaringan ini bertugas sebagai 

pengikat untuk semua jaringan lain. 

5) Jaringan otot: jaringan otot bersifat elastis yang diatur dalam bundel 

dari serat paralel.  

6) Reseptor peregangan: reseptor ini memiliki dua bagian yaitu sel 

spindle dan golgi tendon.  

2.4.3.2 Faktor eksternal 

1) Usia 

Pengaruh usia terhadap ROM digambarkan seperti kurva. 

Semakin bertambah usia akan terjadi penurunan ROM. Dimana diawali 

pada usia anak-anak yang semakin meningkat namun sesudah remaja 

mulai menurun karena gaya hidup yang tidak lagi aktif seperti saat usia 

anak-anak, apalagi pada usia dewasa yang mana telah mulai muncul 

masalah-masalah degeneratif. 
32

 

2) Jenis kelamin 

Secara umum wanita memiliki ROM yang lebih besar daripada 

pria. 
32

 Hal itu dikarenakan faktor hormonal. Testosteron diduga dapat 
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menurunkan ROM melalui mediasi dihidro-testosteron (DHT) dan 

melibatkan mekanisme downregulation ekspresi Rxfp1 dan Rxfp2. 
33

 

3) Latihan 

Seseorang yang memiliki pengalaman latihan peregangan otot 

yang membutuhkan gerakan dinamis yang besar akan memiliki ROM 

yang lebih baik daripada seseorang dengan gaya hidup yang biasa saja. 

34
 

4) Aktivitas 

Aktivitas fisik yang rendah akan mempengaruhi ROM sendi. Hal 

ini terjadi karena kehilangan daya regang otot, dimana jika seseorang 

tidak aktif maka otot-otot dipertahankan pada posisi memendek dalam 

waktu yang lama. 
6
 

5) Ukuran tubuh 

Seseorang dengan jumlah lemak tubuh yang tinggi (obesitas) akan 

cenderung memiliki ROM yang terbatas. Obesitas dapat menurunkan 

ROM sendi mungkin disebabkan karena akumulasi lemak yang 

berlebihan di sekitar persendian yang dapat mengakibatkan hambatan 

mekanis dalam pergerakan sendi. Selain itu, secara mekanis visceral fat 

juga dapat menurunkan ROM sendi. 
6
 Pada penelitian sebelumnya, 

disimpulkan bahwa penurunan fleksibilitas juga terjadi pada penderita 

obesitas dengan sindrom metabolik dan juga terdapat hubungan antara 

indeks massa tubuh dan persentase lemak tubuh dengan penurunan 

kemampuan fisik termasuk fleksibilitas. 
35,36
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6) Cedera 

Akibat adanya cedera pada sendi, otot, dan tulang maka seseorang 

akan takut menggerakkan anggota gerak karena nyeri sehingga akan 

berpengaruh terhadap fleksibilitasnya.  

7) Penyakit sistemik sendi 

Penyakit sistemik sendi misalnya arthritis reumatoid, merupakan 

penyakit autoimun (penyakit yang terjadi karena tubuh diserang oleh 

sistem kekebalan tubuh sendiri) sistemik kronis yang tidak diketahui 

penyebabnya dikarakteristikan dengan reaksi inflamasi dalam 

membrane sinovial yang mengarah pada kerusakan kartilago sendi dan 

deformitas lebih lanjut. Ciri khas penyakit ini pada gambaran 

radiologik, tampak erosi di tepi tulang. Kerusakan struktur penunjang 

sendi meningkat dengan perjalanan penyakit, sehingga mengakibatkan 

penurunan ROM. 
37

 

8) Penyakit lokal sendi 

Pada lansia, penyakit sendi yang umum terjadi adalah 

osteoarthritis, yaitu suatu penyakit sendi degeneratif yang terjadi seiring 

dengan bertambahnya umur. Manifestasi yang muncul adalah adanya 

penipisan kartilago sendi, penebalan membran sinovial dan 

ligamentum, dan juga kekakuan sendi yang dapat menyebabkan 

gangguan dalam berjalan dan kadang menimbulkan inflamasi pada 

sendi. 
38

 Adanya kekakuan sendi dan juga gangguan berjalan, maka 

kontraktur sangat mungkin terjadi, akibatnya, ROM akan terganggu. 
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9) Penyakit neurologi 

Fungsi otot yang normal membutuhkan hubungan yang lengkap 

disepanjang semua motor pathway. Adanya kerusakan pada ujungnya 

menurunkan kemampuan otak untuk mengontrol pergerakan otot. Hal 

ini menurunkan efisiensi yang disebabkan kelemahan, disebut juga 

paresis. Kehilangan hubungan yang komplit menghalangi adanya 

keinginan untuk bergerak lebih banyak. Ketiadaan kontrol ini disebut 

paralisis. Paralisis lebih banyak disebabkan perubahan sifat otot. 

Kelumpuhan otot mungkin membuat otot lemah. Hal ini akan 

mengakibatkan otot menjadi susah digerakkan dan menimbulkan 

kontraktur. Kontraktur terjadi akibat kurangnya mobilisasi pada otot, 

sehingga menyebabkan penurunan ROM. 
39

 

10) Trauma 

Trauma yang menyebabkan penurunan ROM adalah fraktur. 

Fraktur yang terletak didekat sendi atau yang mengenai sendi dapat 

menyebabkan patah tulang disertai luksasi sendi yang disebut fraktur 

dislokasi, sehingga mengganggu ROM. 

11) Penyakit atau gangguan lain yang menyebabkan gangguan berjalan 

Atrofi otot adalah hilangnya jaringan otot sebagai akibat dari 

neurogenic atrophy maupun disuse atrophy. Pada masyarakat umum, 

atrofi otot diakibatkan karena disuse atrophy. Pekerjaan yang menetap 

dan penurunan aktivitas akibat peningkatan usia dapat menyebabkan 

hilangnya tonus otot dan atrofi otot yang signifikan. Individu normal 
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yang mengalami tirah baring akan kehilangan kekuatan otot rata-rata 

3% sehari (disuse atrophy), juga akan semakin sulit untuk memulai 

berjalan, keterlambatan berjalan secara dini, akan menyebabkan 

kontraktur permanen, kehilangan daya tahan dan penurunan aktivitas. 

Hal ini yang menyebabkan keterbatasan ROM. 
39

 

12) Penyakit kronik  

Beberapa penyakit kronik seperti diabetes mellitus, penyakit 

jantung kronik dan penyakit pernafasan berat seperti asma akan 

menyebabkan sesak nafas dan kelelahan dalam melakukan aktivitas, 

sehingga individu tersebut akan lebih mengurangi aktivitasnya. 

Penurunan aktivitas ini dapat mempengaruhi ROM. 

 

2.5 Akibat dari penurunan ROM 

ROM menggambarkan fleksibilitas gerakan sendi, maka apabila 

terjadi penurunan ROM dapat mengakibatkan berbagai keterbatasan karena 

fleksibilitas yang menurun. Seseorang dengan ROM sendi yang rendah akan 

cenderung memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari seperti 

berjalan, naik turun tangga, naik turun mobil, duduk di kursi, dan 

mengambil barang di lantai.
9,28

 Selain itu penurunan ROM juga dapat 

berpengaruh terhadap keseimbangan yang dapat menyebabkan risiko jatuh 

hingga terjadi fraktur. 
10

 

  



29 

 

2.6 Hubungan obesitas dengan ROM sendi panggul dan fleksi lumbal 

Obesitas dapat menurunkan ROM sendi mungkin disebabkan 

karena akumulasi lemak yang berlebihan di sekitar persendian yang dapat 

mengakibatkan hambatan mekanis dalam pergerakan sendi. Selain itu, 

penderita obesitas cenderung lebih banyak duduk dan memiliki aktivitas 

fisik yang rendah, sehingga kekuatan ototnya pun juga rendah. 
6
  

Tulang vertebra secara gradual dari cranial ke caudal akan 

membesar sampai mencapai maksimal pada os sacrum kemudian mengecil 

sampai apex os coccygeus. Struktur demikian dikarenakan beban yang harus 

ditanggung semakin membesar dari cranial hingga caudal sampai kemudian 

beban tersebut ditransmisikan menuju tulang pelvis melalui articulatio 

sacroilliaca. Vertebra lumbal ke 5 merupakan vertebra yang mempunyai 

pergerakan terbesar dan menanggung beban tubuh bagian atas. 
24

 Sehingga 

pada penderita obesitas beban tubuh pada vertebra lumbal dimungkinkan 

juga lebih besar karena berat badan yang lebih dari normal. Hal ini mungkin 

menyebabkan perubahan pada ROM sendi lumbal. 
40
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2.7 Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka teori 
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2.8 Kerangka konsep 

 

 

Gambar 8. Kerangka konsep 

 

2.9 Hipotesis 

2.9.1 Hipotesis mayor 

1) Obesitas dapat menurunkan ROM sendi panggul dan fleksi 

lumbal pada laki-laki dan perempuan dewasa muda serta 

terdapat perbedaan ROM antar kedua jenis kelamin tersebut. 

2.9.2 Hipotesis minor 

1) Obesitas dapat menurunkan ROM fleksi, ekstensi, abduksi, 

adduksi, endorotasi, dan eksorotasi sendi panggul pada dewasa 

muda. 

2) Obesitas dapat menurunkan ROM fleksi lumbal pada dewasa 

muda.  

3) Terdapat perbedaan ROM sendi panggul dan fleksi lumbal pada 

obesitas kelompok laki-laki dan perempuan dewasa muda. 
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