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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Prone Plank Exercise

1. Definisi

 Menurut Brad & Bret (2013), prone plank exercise ini bertujuan untuk 

membangun isometrik dan daya tahan. Prone plank exercise ini salah satu jenis latihan 

yang bersifat isometrik yaitu jenis latihan statik kontraksi dengan kontraksi muscular 

melawan tahanan tanpa ada perubahan panjang otot atau tidak diikuti oleh adanya 

gerakan sendi. Gerakan dimulai dengan memperpanjang kaki diposisikan bersama-

sama sambil menumpu tubuh bagian atas dengan lengan. Posisi siku menekuk, tahan 

otot abdomen dan gluteus. Latihan ini dilakukan sebanyak satu minggu 3 kali selama 

4 minggu dengan pengulangan sebanyak 3 kali setiap latihannya. Latihan prone plank 

exercise dilakukan dengan cara ditahan selama 30 detik lalu diistirahatkan selama 15 

detik kemudian diulangi kembali. 

2. Kegunaan

a) Mengencangkan Perut

Latihan plank dapat memperkuat otot perut pasien, sehingga bagi pasien yang 

memiliki perut buncit atau ingin membentuk perut, maka sebaiknya anda 

melakukan gerakan ini (Rahmawati,2016). 
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b) Meluruskan Tulang Belakang 

Selain membentuk otot perut, plank juga dapat membantu bagi pasien yang 

memiliki masalah dengan tulang belakang atau sakit punggung. Plank membantu 

meluruskan tulang belakang dan memperkuat punggung bagian atas, juga 

mengurangi resiko cidera punggung. Namun pasien hanya akan mendapatkan 

manfaat ini jika melakukan plank dengan posisi yang benar (Rahmawati, 2016). 

c) Fleksibilitas 

Pada gerakan plank, otot bagian bawah tubuh akan terbentuk, pantat, paha 

belakang, lengkungan kaki bahkan jari-jari kaki. Selain itu otot-otot bahu, tulang 

belikat dan tulang selangka juga akan terbentuk. Hal ini akan membantu pasien 

menjadi lebih fleksibel (Rahmawati, 2016). 

d) Memperbaiki Postur Tubuh dan Keseimbangan 

Postur tubuh pasien akan terjaga dengan latihan ini, dan bisa mempertahankan 

postur yang baik setiap saat karena otot perut yang terbentuk mempengaruhi posisi 

leher, bahu, dada dan punggung. Selain itu keseimbangan pasien juga akan 

bertambah baik dengan penguatan otot perut. Hal ini juga memperkuat kinerja 

pasien pada setiap jenis kegiatan olahraga (Rahmawati, 2016). 

e) Meningkatkan Mood 

Plank seperti halnya latihan lain dapat membantu meningkatkan mood. 

Gerakan plank mampu meregangkan beberapa bagian otot yang sering mengalami 

kaku dan tegang yang juga mempengaruhi kerja syaraf, salah satunya karena duduk 

yang terlaku lama. Selain membantu melancarkan kerja syaraf, plank juga 
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membantu mengatasi gelisah dan depresi jika dilakukan setiap hari (Rahmawati, 

2016). 

3. Metode dan Teknik 

 
Gambar 2.1 Posisi Prone plank  

Sumber : Weller, 2013 

 
a) Posisi berbaring di depan terapis, di lantai atau di atas tikar.  

b) Gerakan dimulai dengan memperpanjang kaki diposisikan bersama-sama sambil 

menumpu tubuh bagian atas dengan lengan.  

c) Posisi siku menekuk, tahan otot abdomen dan gluteus.  

d) Pada tahap awal tahan posisi ini sekitar 10 detik lalu turunkan pinggul kembali ke 

lantai dan istirahat selama 5 - 10 detik Ulangi selama 3 - 5 pengulangan. 

e) Jika pasien lebih kuat, pasien bisa melakukan untuk bertahan lebih lama, Akhirnya 

bisa mencapai 30 detik untuk 2 atau 3 kali pengulangan dengan istirahat sekitar 30 

detik, dan tetap mengatur pernafasan (Weller, 2013).  

4. Durasi 

Pada tahap awal tahan posisi ini sekitar 10 detik lalu turunkan pinggul kembali 

ke lantai dan istirahat selama 5 - 10 detik Ulangi selama 3 - 5 pengulangan. Jika pasien 

lebih kuat, pasien bisa melakukan untuk bertahan lebih lama, Akhirnya bisa mencapai 

mungkin 60 detik untuk 2 atau 3 kali pengulangan dengan istirahat sekitar 30 detik, 

tetap mengatur pernafasan (Weller, 2013). 

B. Bicycle Crunch Exercise 

1. Definisi 
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 Menurut Chabut (2010), Bicycle crunch exercise bertujuan untuk membantu 

gerakan isotonik dan daya tahan. Bicycle crunch exercise adalah latihan terbaik untuk 

bekerja otot rektus abdominus (yang tepat di bagian tengah  tubuh). Gerak memutar 

dan menarik pasien lakukan dengan lutut dan tubuh bagian atas sempurna untuk 

bekerja miring, penguatan sisi tubuh yang tentu saja merupakan bagian dari inti. 

2. Kegunaan 

a) Menjaga kestabilan tubuh 

Kekuatan seseorang berpusat pada bagian tengah tubuh alias perut. Latihan 

yang baik akan berdampak pada otot pinggul, badan, dan dada yang semakin kuat. 

Dengan otot pada bagian tersebut terlatih, gerak tubuh semakin mudah (Lestari, 

2014). 

 

 

 

b) Memperbaiki postur 

Selain stabil, otot yang terlatih tadi akan terlihat lebih bagus. Dengan begitu, 

postur tubuh seseorang pun otomatis menunjukkan perubahan membaik (Lestari, 

2014). 

c) Memperbaiki keseimbangan 

Apabila otot perut tidak terlatih, resiko nyeri di bagian punggung semakin 

tinggi. Oleh karena itu perlu adanya olahraga perut yang dapat menyeimbangkan 

fungsi setiap otot penyangga (Lestari, 2014). 

3. Metode dan Teknik 
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Gambar 2.2 Posisi Bicycle Crunch Exercise  

Sumber : Chabut, 2010 

 
a) Berbaring dengan posisi telentang dengan lutut ditekuk dan paha tegak lurus ke 

lantai, tangan tepat di belakang telinga. 

b) Angkat bahu dari lantai saat meluruskan kaki kanan dan bawalah lutut kiri ke arah 

ketiak kanan. Bagian tulang belakang atau bahu pasien kembali ke lantai, ulangi di 

sisi lain oleh penguatan kaki kiri dan menarik lutut kanan di arah ketiak kiri. 

c) Alternatif kaki dalam gerakan bersepeda yang lambat 15 kali di setiap sisinya. 

d) Menarik otot perut, untuk mendapatkan dukungan. 

e) Memungkinkan pinggul pasien untuk menjatuhkan turun ke arah bawah atau dasar 

jadi punggung pasien tidak melengkung. 

f) Menjaga pernafasan pasien tetap stabil dan kuat (Chabut,2010). 

4. Durasi 

Pada gerakan bersepeda yang lambat 15 kali di setiap sisinya, 3 kali 

pengulangan dalam sehari. Durasi seminggu 3 kali latihan dan Menjaga pernafasan 

pasien tetap stabil dan kuat (Chabut, 2010). 

C. Anatomi Fisiologi 

 

Gambar 2.3 Otot dinding perut anterior  
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Sumber : Jhon Gibson, 1990 

Menurut Brad & Bret (2013), prone plank exercise ini bertujuan untuk membangun 

isometrik dan daya tahan. Prone plank exercise ini salah satu jenis latihan yang bersifat 

isometrik yaitu jenis latihan statik kontraksi dengan kontraksi muscular melawan tahanan 

tanpa ada perubahan panjang otot atau tidak diikuti oleh adanya gerakan sendi.  

Contohnya seperti otot rectus abdominal (yang tepat di tengah tubuh). Rectus 

abdominis meluas dari bagian depan margo costalis di atas dan pubis di bagian bawah. 

Otot ini disilang oleh beberapa pita fibrosa dan berada di dalam selubung. Linea alba 

adalah pita jaringan fibrosa yang, membentang pada garis tengah dari processus 

xiphoideus sternum ke shymphisis pubis, memisahkan kedua musculus rectus abdominis.  

D. Lingkar Perut 

1. Definisi 

Lingkar perut juga merupakan indikator dari masalah kegemukan, terutama 

kegemukan sentral atau dikenal dengan istilah obesitas sentral. Dengan mengukur 

lingkar, dapat diketahui apakah ada penumpukan lemak visceral atau disebut dengan 

visceral fat, yaitu lemak yang terdapat di dalam rongga perut yang menempel pada 

organ-organ vital di dalam rongga perut contohnya seperti ginjal, usus, dan hati 

(Ramayulis, 2014). 

2. Penyebab Lingkar Perut Berlebih 

Lingkar perut berlebih bisa terjadi karena akumulasi lemak yang terjadi  

didalam  perut,  sehingga  menyebabkan  penumpukan  lemak. Lemak  atau  disebut  

juga  dengan  lipid  adalah  senyawa  organik  yang sangat heterogen yang menyusun 

jaringan tubuh. Lemak merupakan golongan senyawa organic kedua yang menjadi 

sumber makanan, kira- kira 40% lemak yang dimakan setiap hari. Lemak atau lipid 

mempunyai sifat umum yaitu tidak larut di dalam air, mengandung unsur karbon, 
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nitrogen, oksigen, bila dihidrolisis akan menjadi asam lemak, dan berperan dalam 

metabolisme tubuh. 1 gram lemak menghasilkan 39,06 K Joule atau 9,3 Kcal. 

Menurut WHO, kebutuhan lemak 15 – 30 % dari energi total 10% lemak jenuh, 5% 

- 7% lemak tidak jenuh. Lemak hanya dapat larut pada benzene, eter, dan kloroform 

karena kandungan lemak yang kaya akan karbon, itu sebabnya lemak tidak dapat 

larut dengan air (Toreh, et al. 2013). 

a. Fungsi Lemak dalam tubuh 

Lemak memenuhi dasar manusia, lemak salah satu komponen makanan 

multifungsi yang sangat penting untuk kehidupan. Selain  

memeliki sisi positif, lemak juga mempunysi sisi negatif terhadap kesehatan. 

Fungsi lemak dalam tubuh antara lain sebagai sumber energi, bagian dari 

membran sel, mediator aktivitas biologis antar sel, isolator dalam menjaga 

keseimbangan suhu tubuh, pelindung organ-organ tubuh serta pelarut vitamin A, 

D, E, dan K. Penambahan lemak dalam makanan memberikan efek rasa lezat dan 

tekstur makanan menjadi lembut serta gurih. Di dalam tubuh, lemak menghasilkan 

energi dua kali lebih banyak dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, yaitu 

9 Kkal/gram lemak yang dikonsumsi. Sedangkan pengertian lemak dan minyak 

adalah senyawa lipid yang paling banyak di alam. Perbedaan antara keduanya 

adalah perbedaan konsisten/sifat fisik pada suhu kamar, yaitu lemak berbentuk 

padat sedangkan minyak berbentuk cair. Perbedaan titik cair dari lemak 

disebabkan karena perbedaan jumlah ikatan rangkap, panjang rantai karbon, 

bentuk cis atau trans yang terkandung di dalam asamlemak tidak jenuh (Sartika, 

2008). 
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b. Faktor yang Mempengaruh Lingkar Perut 

Faktor resiko yang mempengaruhi lingkar perut adalah umur, jenis, kelamin, 

genetik, aktivitas fisik yang kurang life style dan stress. 

1) Umur 

Umur merupakan faktor obesitas sentral yang tidak bisa diubah, 

peningkatan umur akan meningkatkan kandungan lemak tubuh total, terutama 

distribusi lemak pusat (Hendra, 2016). 

2) Jenis Kelamin  

Obesitas sentral pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, 

masalah obesitas pada perempuan menunjukan bahwa kelebihan lemak pusat 

lebih banyak terdapat pada perempuan, pada perempuan mengontrol kelebihan 

energi sebagai lemak simpanan. Sedangkan pada laki-laki menggunakan 

kelebihan lemak energinya untuk mesin tesis protein. Pada perempuan, 

penyimpanan energi sebagai lemak akan berperan pada rendahnya radio 

jaringan bebas lemak dengan hasil RMR (Resting Metabolisme Rate) menurun 

pada kecepatan yang sama pada massa tubuh (Hendra, 2016). 

3) Genetik 

  Genetik merupakan keturunan dan riwayat keluarga : struktur dan tipe 

tubuh seseorang cenderung diturunkan. Dalam hal ini nampaknya faktor 

genetik telah ikut campur dapat menentukan jumlah unsur sel lemak dalam 

tubuh. Orang tua yang gemuk cenderung memeliki anak-anak yang gemuk 

pula. Gen juga dapat mempengaruhi jumlah lemak yang tersimpan di tubuh dan 

kemana tubuh membawa lemak ekstra tersebut. Karena keluarga juga sering 
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berbagi makanan dan kebiasaan aktivitas fisik yang nyaris sama, maka 

hubungan antara gen dan lingkungan juga saling mendukung (Hendra, 2016). 

4) Kurang aktivitas 

  Aktivitas fisik merupakan upaya pencegahan peningkatan berat badan 

secara signifikan berkontribusi dalam menurunkan berat badan dalam jangka 

panjang dan mengurangi resiko kesehatan yang berhubungan dengan penyakit 

kronis. Penurunan lingkar perut. Penurunan lingkar perut terjadi karena adanya 

redistribusi jaringan adipose, jumlah energi yang dikeluarkan tergantung dari 

durasi waktu dan frekuensi, menyarankan agar melakukan aktifitas fisik sedang 

fisik selama 30 menit perhari. Dari pernyataan di atas membuktikan bahwa 

aktivitas fisik sangat berpengaruh terhadap penurunan lingkar perut, jika 

aktifitas fisik tidak dilakukan maka peningkatan lingkar perut tidak dapat 

dihindarkan (Suryaputra & Nadhiroh, 2012). 

5) Life Style  

 Gaya hidup atau life style zaman modern saat ini mendorong masyarakat 

menyimpang dalam soal makanan dan minuman. Makanan cepat saji serta 

minuman berkaleng yang banyak beredar saat ini menjadi salah satu pilihan 

karena dinilai sangat praktis. Makanan dan minuman manis meningkatkan 

berat badan dan lingkar perut. Makanan manis seringkali kaya akan lemak. 

Peningkatan konsumsi HFCS (High Fructisa Corn Syrup) berhubungan dengan 

epidemi obesitas. Salah satu minuman manis yang mengandung HFCS adalah 

soft drink, berperan terhadap peningkatan total energi dan konsumsi fruktosa 

yang berhubungan dengan epidemic obesitas. Sedangkan makanan cepat saji 

mengandung banyak lemak, makanan berlemak memeliki asupan energi yang 

lebih dibandingkan dengan zat makro lain. Satu gram lemak memiliki 9 kalori. 
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Makanan berlemak mengatur sinyal yang mengontrol rasa kenyang dengan 

cara melemahkan, menunda, mencegah pada waktu seseorang mengkonsumsi 

makan berlemak (Henuhili & Victoria, 2010). 

6) Stress 

 Stress bisa terjadi karena tekanan hidup yang dapat menyebabkan 

kondisi mental dan emosional terganggu. Beberapa penelitian menyebutkan 

bahwa orang yang mengalami stress dapat menyebabkan obesitas sentral 

ditandai dengan meningkatkan lingka perut. Selain itu, seseorang yang stress 

cenderung memiliki pola hidup yang tidak baik, seperti minum manis 

berkaleng seperti soft drink yang berlebihan, serta mengkonsumsi makanan 

yang berlemak tinggi yang dapat meningkatkan terjadinya obesitas sentral. 

Stress merupakan stimulasi yang dikirimkan ke otak akan mengirimkan sinyal 

ke tubuh untuk meningkatkan nafsu makan. Hasilnya, kecenderungan untuk 

mengkonsumsi makan akan mengalami peningkatan (Hendra. 2016). 

3. Penyimpanan Lemak dalam Perut 

Lemak dalam perut terdiri dari lemak subcutaneouse dan lemak viceral. Lemak 

subcutaneouse adalah lemak yank terletak di atas otot-otot perut. Lemak ini 

berfungsi sebagai peredam benturan seperti terjatuh atau karena pukulan, lalu 

berfungsi mengikat jaringan kulit dengan organ dibawahnya. Sedangkan lemak 

viceral adalah lemak dalam perut dekat dengan organ-organ dalam seperti ginjal, 

usus, dan hati. Lemak subcutaneous dan lemak viceral yang terdapat pada perut 

merupakan lemak yang terdapat dalam jaringan adipose. Jaringan ini adalah bentuk 

khusus dari jaringan ikat longgar yang menyimpan sel-sel lemak dalam jaringan ikat 

ini mengikat epithelium dengan jaringan dibawahnya. Jaringan adipose melapisi 

tubuh serta menyimpan molekul-molekul bahan bakar yang akan digunakan tubuh 
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untuk pembentukan energi. Setiap satu sel adipose menyimpan suatu butiran sel yang 

membesar ketika lemak bertambah dan mengecil ketika lemak digunakan untuk 

pembentukan energi (Haryati, et al.2013).  

a. Distribusi lemak dalam tubuh 

Menurut Wahyu (2013) Hal yang paling penting untuk diketahui selain 

dari mengetahui kadar lemak dalam tubuh adalah, distribusi dari lemak itu 

sendiri. Distribusi lemak dapat dibagi menjadi 3 bentuk tubuh yaitu : 

 

1)  Gynoid (bentuk peer) 

Gemuk   tipe   gynoid   ditandai   dengan   penimbunan   lemak 

dibagian tubuh sebelah bawah, yakni sekitar perut, pinggul, paha dan 

pantat. Kegemukan tipe ini banyak terjadi pada wanita. Lemak 

penyebab  kegemukan  ini  terdiri  atas  lemak  tidak  jenuh  serta  sel 

lemak kecil dan lembek. Lemak dinyatakan tidak jenuh bila rantai 

karbonpenyusun  lemak  tersebut  mempunyai  ikatan  rangkap.  Dari 

segi kesehatan tipe ini lebih aman jika dibandingkan dengan tipe 

android karena resiko kemungkinan terkena penyakit degenerative 

lebih  kecil.  Akan  tetapi,  lebih  sukar  menurunkan  kelebihan  berat 

tubuh pada tipe ini karena lemak-lemak tersebut lebih sukar mengalami 

proses metabolisme (Wahyu, 2013). 

2) Apple (Android) 

Tubuh gemuk tipe android ditandai dengan penumpukan lemak 

yang berlebihan dibagian tubuh sebelah atas, yakni sekitar dada, 
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pundak, leher dan muka. Akibatknya, tubuh bagian atas terkesan lebih 

besar bila dibandingkan dengan tubuh bagian bawah sehingga 

menyerupai buah apel. Kegemukan seperti ini lebih banyak terjadi pada 

pria dan wanita yang sudah mengalami menopouse. Lemak jenuh yang 

mengandung sel-sel besar banyak menumpuk pada tipeandroid. Tipe 

android ini potensial beresiko lebih tinggi terhadap serangan penyakit 

yang berhubungan dengan metabolisme lemak dan glukosa seperti 

penyakit gula (diabetes melitus), penyakit jantung koroner, stroke, 

pendarahan otak dan tekanan darah tinggi. Namun penderita 

kegemukan ini masih memeliki segi yang menguntungkan, yaitu lebih 

mudah menurunkan berat badan dibandingkan tipe gynoid. Proses 

penurunan itu dapat terlihat nyata bila diikuti dengan diet dan olahraga 

yang tepat (Wahyu, 2013). 

4. Metabolisme Lemak 

Metabolisme lipid (lemak) adalah proses dimana asam lemak dicerna, dipecah 

untuk energi, atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi dimasa 

depan. Asam lemak ini merupakan komponen trigliserida, yang membentuk 

sebagian besar lemak makan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk 

hewani (Tedi Mulyadi, 2015). 

Trigliserida dapat ditemukan di dalam pembuluh darah serta disimpan untuk 

kebutuhan energi masa depan dalam sel-sel jaringan adiposa, lebih dikenal sebagai 

lemak tubuh, dan sel-sel hati. Meskipun sumber utama energi tubuh adalah 

karbohidrat, ketika sumber ini habis, asam lemak trigliserida kemudian akan dipecah 

sebagai sumber energi cadangan. Contohnya tubuh menggunakan energi dari 

metabolisme lipid selama berolhraga, ketika pasokan glikogen, atau bentuk yang 
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tersimpan dari glukosa karbohidrat, habis, atau ketika ada karbohidrat cukup dalam 

makanan untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh (Tedi Mulyadi, 2015). 

Trigliserida, juga dikenal sebagai lipid atau lemak, sangat cocok untuk peran 

mereka sebagai bentuk energi yang tersimpan karena setiap gram memasok 9 kalori 

(37 kilojoule), sedangkan karbohidrat hanya memasok 4 kalori (17 kilojoule) per 

gram. Kalori adalah unit energi, lemak dianggap nutrisi padat energi. Trigliserida yang 

terdiri dari tiga rantai asam lemak terikat pada senyawa yang mengandung hidrogen 

disebut gliserol, asam lemak yang dapat dibebaskan selama metabolisme lipid ketika 

tubuh membutuhkan kalori tersebut untuk energi (Tedi Mulyadi, 2015). 

Langkah pertama dalam metabolisme lipid adalah konsumsi dan pencernaan 

trigliserida, yang ditemukan baik dalam makanan nabati seperti buah zaitun, kacang-

kacangan, dan alpukat, dan makanan hewani seperti daging, telur, dan produk susu. 

Lemak ini berjalan melalui saluran pencernaan ke usus di mana mereka tidak dapat 

diserap dalam bentuk trigliserida (Tedi Mulyadi, 2015). 

Sebaliknya, mereka dibagi melalui enzim yang disebut lipase menjadi asam 

lemak, dan yang paling sering, monogliserida, yang merupakan asam lemak rantai 

tunggal yang melekat pada gliserol. Trigliserida yang bercabang kemudian dapat 

diserap melalui usus dan disusun kembali menjadi bentuk aslinya sebelum diangkut 

oleh kilomikron, jenis zat yang mirip dengan kolesterol yang dikenal sebagai 

lipoprotein, ke dalam sistem getah bening (Tedi Mulyadi, 2015). 

Dari sistem getah bening trigliserida masuk ke dalam aliran darah, di mana 

proses metabolisme lipid dapat diselesaikan dalam satu dari tiga cara, karena mereka 

juga diangkut ke hati, sel-sel otot, atau sel-sel lemak, di mana mereka disimpan atau 



24 
 

 

digunakan untuk energi. Jika mereka berakhir di sel-sel hati, mereka diubah menjadi 

jenis kolesterol “jahat” yang dikenal sebagai VLDL (very low density lipoprotein) dan 

dilepaskan ke dalam aliran darah, di mana mereka bekerja untuk mengangkut lipid 

lain (Tedi Mulyadi, 2015). 

Trigliserida dikirim ke sel-sel otot dapat dioksidasi dalam mitokondria sel-sel 

untuk energi, sedangkan yang dikirim ke sel-sel lemak akan disimpan sampai mereka 

dibutuhkan untuk energi di lain waktu. Hal ini menyebabkan peningkatan ukuran sel-

sel lemak, terlihat pada seseorang sebagai peningkatan lemak tubuh (Tedi Mulyadi, 

2015). 

5. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Menurut Lestari (2015) Indeks Massa Tubuh adalah pengukuran yang paling  

banyak  digunakan  untuk  memprediksi  overweight.  Indeks  massa tubuh (IMT) 

adalah berat badan dalam kilogram (kg) dibagi tinggi dalam meter kuadrat (m2). 

IMT dapat memperkirakan jumlah lemak tubuh yang dapat dinilai dengan 

menimbang dibawah air (r2 = 79 %) dengan kemudian melakukan koreksi terhadap 

umur dan jenis kelamin. IMT juga dapat diterapkan untuk anak dan remaja, dengan 

cara yang sama menghitung nilai IMT seperti pada pada orang dewasa, kemudian 

nilai tersebut di-plot-kan ke grafik IMT berdasarkan umur. Dalam grafik tersebut 

akan terlihat persentil IMT berdasarkan umur si anak, dari nilai persentil inilah dapat 

ditentukan apakah anak kurus, normal atau obese. 

Berdasarkan metode pengukuran indek massa tubuh menurut WHO 2011, untuk 

menentukan indeks massa tubuh sampel maka dilakukan dengan cara sampel diukur 

terlebih dahulu berat badannya dengan timbangan kemudian 

diukur tinggi badannya dan dimasukkan kedalam rumus dibawah ini: 
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Kemudian interpretasikan hasil IMT yang didapat kedalam tabel klasifikasi 

IMT menurut Asia Pasifik di atas (WHO, 2011) 

Tabel 2.1. Klasifikasi IMT 

KLASIFIKASI IMT 
Berat badan kurang < 18,5 

Kisaran normal 18,5 – 22,9 
Berat badan lebih ≥ 23 

Beresiko 23 – 24,9 
Obes I 25 – 29,9 
Obes II ≥ 30 

  (Sumber: WHO, 2011) 

6. Alat Ukur 

Menurut American National Heart Lung and Blood Institute, lingkar perut ideal 

perempuan tidak boleh lebih dari 88cm atau setara dengan 4,5 jengkal sendiri. 

Sementara untuk laki-laki adalah 102 cm atau 5 jengkal sendiri. Anda yang 

mempunyai lingkar perut melebihi ukuran ideal, berisiko terkena penyakit yang 

berhubungan dengan kelebihan berat badan, yaitu penyakit kardiovaskuler, diabetes, 

hipertensi, serta penyakit berbahaya lainnya (Ramayulis, 2014). 

Menurut Sugianti,et al. (2009), Pengukuran lingkar perut secara umum yaitu >102 

untuk pria dan >88 untuk wanita. Sedangakan pengukuran lingkar perut untuk wilayah Asia 

yaitu >90 untuk pria dan >80 untuk wanita. Ini menandakan bahwa lingkar perut tidak boleh 

melebihi 90 dan 80 masing-masing pada pria dan wanita.  
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Gambar 2.4 Alat Pengukur Lingkar Perut 

Sumber : Foto Pribadi, 2018 

7. Metode 

Cara Pengukurannya adalah dengan berpuasa pada malam hari sebelum 

pemeriksaan. Pada hari pemeriksaan, anda sebaiknya mengenakan pakaian yang 

ringan. Pengukuran dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan di 

samping dan kaki rapat. Tentukan daerah tulang panggul paling atas, selanjutnya 

tentukan daerah tepi tulang iga di bawah payudara. Lalu ambil bagian tengah dan beri 

tanda dengan pulpen. Selanjutnya lingkari pita pengukur dengan tetap bernafas seperti 

biasa (Ramayulis, 2014). 

8. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Septyaningrum & Martini (2014), penelitian metode 

anthropometris dengan   pengukuran lingkar perut dengan midline telah dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian diuji validitas dengan p = 0,001: r = 

0,424 dan relibilitasnya dengan p = 0,002: r =0,392. Ini menunjukkan statistik 

yang signifkan, dapat menjadi alat ukur yang valid serta menjadi tingkat indikator 

mendeteksi lingkar perut. 

 

 




