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BAB I 

PENDAHULUAN 

    

A. LATAR BELAKANG 

Semakin tercapainya kemakmuran pada masyarakat Indonesia, ada 

masalah lain yang banyak didapatkan pada penduduknya antara lain masalah 

kegemukan atau lebih dikenal dengan nama obesitas. 

Kegemukan adalah kelebihan  berat badan sehingga seseorang yang 

mengalami kegemukan akan tampak besar dan bulat. Tetapi ukuran besar 

tersebut belum tentu merupakan kegemukan karena kegemukan mempunyai 

kriteria tertentu. Kegemukan dinilai dengan menggunakan indeks massa tubuh 

dimana dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan. 

Seseorang yang mengalami masalah kegemukan akan berdampak pada 

gangguan internal seperti jantung koroner, hipertensi dan diabetes mellitus 

gangguan sitemik seperti kanker, hiperkolesterolemia dan 

hipertrigliseridemia,gangguan neuromuskuler seperti nyeri pinggang 

bawah,gangguan muskuloskeletal seperti osteoarthritis, gouth arthtritis dan 

penyimpangan postur (hiperlordosis). 

Hiperlordosis bisa terjadi pada penderita kegemukan karena adanya 

kelemahan otot-otot abdominal, kontraktur otot iliopsoas, kontraktur otot 

erector spine dan perubahan gaya kinematik yaitu garis gravitasi di depan 

promontorium dan sudut inklinasi pelvis dan lumbosacral meningkat. 

Hiperlordosis sendiri akan mengakibatkan iritasi pada lumbal yaitu L5-S1 
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sehingga akan terjadi nyeri pada lumbal yang terjadi pada 43% populasi 

(Magee,1987). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Satoto dan Askandar terhadap 

insiden obesitas di 14 kota di Jawa dan Bali (1997) menunjukkan sebesar 17,5 

% pria dan wanita mengalami kelebihan berat badan dan 4,7 % mengalami 

kegemukan. Pada anak dan remaja terjadi angka kegemukan yang cukup 

tinggi, seperti di  Jogja mencapai 9,7 % dan di Denpasar 1,58 %. 

Obesitas adalah kelebihan berat badan yang banyak dialami oleh 

masyarakat karena kurangnya kontrol pada masalah makanan dan kurangnya 

budaya olahraga. Obesitas sendiri akan berdampak pada berbagai komplikasi 

kesehatan seperti gangguan sistem muskuloskeletal, kardiovaskuler, gangguan 

kemampuan fisik dan lain-lain (Mu’tadin, 2007). 

Obesitas juga bisa menyebabkan kanker pada wanita terutama kanker 

payudara, kantung empedu, dan endometrium. Pada laki-laki dapat membawa 

kepada kanker kolon, rectum, dan prostat, Arthritis terutama di lutut dan paha, 

batu empedu terutama beresiko untuk seseorang dengan 3f : female, fat dan 

fifty.  Varicose vein yang disebabkan oleh beban yang berlebih pada kaki. 

Gout yang disebabkan oleh kelebihan asupan energi dan protein, nasalah 

ginjal, sesak nafas, bau mulut, mudah jatuh, dan meningkatnya resiko operasi  

(Sulaiman, 2007). 

Berkaitan dengan gangguan kemampuan fisik tersebut dikarenakan 

dengan kelebihan berat tubuh akan menjadi beban yang lebih pada sendi 

lumbosacral akan menyebabkan pembentukan kurva dari lumbar yang 
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abnormal (hiperlordosis) . Dengan adanya hiperlordosis maka akan 

menyebabkan seseorang menjadi nyeri pada pinggang bawah sehingga akan 

menjadi terbatas aktivitasnya. 

Adanya keterbatasan aktivitas , pada seseorang yang mengalami 

obesitas pada usia produktif juga akan mengganggu kinerjanya. Sejalan 

dengan semakin bertambahnya berat tubuh pada seseorang, akan semakin 

bertambah pula masalah-masalah kesehatan yang akan didapat. Semakin 

gemuk seseorang akan semakin jelas gangguan-gangguan fungsional gerak 

tubuh dan kerentaan akan penyakit. 

Postur tubuh yang benar berguna banyak bagi kesehatan. Berdiri dan 

duduk secara benar biasa mencegah linu, ketegangan otot, dan membantu 

mencegah sakit di daerah punggung, pinggang, dan leher. Postur yang bagus 

juga membantu otot untuk bisa bekerja dengan lebih efisien, yang berguna 

untuk mencegah kelelahan. Bagian yang menyenangkan bagi kita adalah 

bahwa kita bisa bernafas dengan benar dan lega dari daerah perut berkat 

postur yang benar. Energi yang di dapat dengan pernafasan dalam inilah yang 

mem,buat kita punya pasokan energi lebih banyak. Sesorang yang mengalami 

kegemukan, akan terjadi perubahan postur di tubuhnya yang dikarenakan 

adanya perubahan pada pola hidupnya sehingga mempengaruhi struktur 

jaringan tubuhnya. 

Kegemukan berpengaruh pada kurva lumbalis dalam bidang sagital, 

yaitu timbulnya hiperlordosis. Hal ini dikarenakan pada kegemukan 

ditemukan kelemahan otot abdominal yang akan menyebabkan beban axial 
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hanya di kolumna vertebral saja,sementara centre of gravity ( COG ) bergeser 

ke depan akibatnya gaya moment meningkat sehingga mendorong kurva 

lumbal lebih ke lordosis, sehingga menimbulkan kurva hiperlordosis. Pada 

kegemukan sering dijumpai pemendekan otot para lumbale sehingga kurva 

tertarik kebelakang dan menambah kurva lordosis. M. Iliospoas juga dapat 

memendek atau kontraktur sehingga terjadi pelvic conter tilt dan memaksa 

lumbale menjadi lebih lordosis. Demikian pula m. Rectus femoris bila terjadi 

pemendekan akan menimbulkan penambahan kurva lordosis lumbalis. 

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin 

meneliti apakah ada korelasi antara kegemukan dengan peningkatan kurva 

lumbal bidang sagital. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Kegemukan sering rancu dengan dengan ukuran besar badan, 

sementara itu ukuran besar  badan bukanlah merupakan kegemukan. Untuk 

mengukur kegemukan diperlukan kriteria indeks masa tubuh, yang 

membandingkan antara berat badan dan tinggi badan seseorang, dengan 

kriteria tertentu antara berat normal sampai dengan kegemukan. 

Apakah ada korelasi antara kegemukan dengan peningkatan kurva 

lordosis, dimana secara teoritis memungkinan terjadinya peningkatan, namun 

dalam kenyataan dimasyarakat perlu penelitian lanjut. Untuk itu penulis ingin 

meneliti adanya korelasi yang nyata pada seseorang yang mengalami 

kegemukan dengan peningkatan kurva lumbalnya. 



 

 

5 

Untuk mengukur kurva lordosis lumbalis pelu metoda dan teknik 

tertentu dan menggunakan instrumen baku. Untuk memberikan kemudahan 

pengukuran maka dapat digunakan plumb line dengan ukuran jarak antara 

puncak lordosis lumbalis dengan plumb line  diukur dengan menggunakan 

penggaris. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah terebut di atas, 

maka permasalahan dibatasi pada hubungan antara kegemukan seseorang 

dengan  peningkatan kurva lumbal bidang sagital. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan judul dan topik yang telah disebutkan, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu: apakah ada hubungan kegemukan seseorang 

dengan peningkatan kurva lumbal bidang sagitalnya? 

 

E.TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan antara kegemukan seseorang dengan  

peningkatan kurva lumbal bidang sagital 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh kegemukan terhadap postur tubuh 
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b. Untuk mengetahui pengaruh kegemukan terhadap peningkatan kurva 

lumbal bidang sagital 

 

 F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat bagi institusi pendidikan 

a. Memberi informasi yang bermanfaat bagi peningkatan khasanah para 

peserta didik tentang hubungan kegemukan dengan  peningkatan kurva 

lumbal bidang  sagital. 

b. Sebagai data bagi penelitian selanjutnya 

2. Manfaat bagi fisioterapis 

a. Sebagai khasanah bacaan atau referensi 

b. Menambah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara kegemukan  

seseorang dengan peningkatan  kurva lumbal bidang sagital. 

3. Manfaat bagi peneliti 

a. Memperoleh pengalaman dalam bidang penelitian 

b. Mendapatkan gambaran sejauh mana hubungan antara kegemukan 

seseorang dengan  peningkatan kurva lumbal bidang sagitalnya. 

 


