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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Overweight 

1. Definisi Overweight 

Overweight dan obesitas merupakan dua hal yang berbeda. 

Overweight adalah berat badan yang melebihi berat badan normal, 

sedangkan obesitas adalah kelebihan akumulasi lemak dalam tubuh. Lemak 

tubuh sulit untuk diukur, berat badan tubuh yang berlebihan dianggap 

akumulasi lemak (CDC, 2017). Overweight dan obesitas bukan hanya 

berhubungan berat badan total tetapi juga berkaitan dengan distribusi 

lemak yang tersimpan di dalam tubuh. Gambaran overweight mudah 

dikenali dengan tanda-tanda wajah berbentuk bulat, pipi tembam, dagu 

rangkap, leher relatif pendek, dada membusung dengan dengan payudara 

membesar mengandung jaringan lemak, perut membuncit, disertai dinding 

perut yang berlipat-lipat, kedua tungkai membentuk valgus (X), dengan 

kedua pangkal paha bagian dalam saling menempel  dan saling bergesekan 

(Purnamawati, 2009). 

2. Tipe Overweight Berdasarkan Umur 

Wirakusumah (2000) dalam Sayoga (2014) mengemukakan 

tentang penggolongan terjadinya overweight berdasarkan umur, sebagai 

berikut : 

a. Overweight pada Masa Bayi 

Overweight pada masa bayi merupakan hal yang harus dihindari. 

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa dari kejadian 
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bayi yang mengalami overweight pada usia enam bulan pertama, 

ternyata lebih dari sepertiga sangat rentan untuk menjadi lebih gemuk 

pada usia dewasa. 

b. Overweight pada Masa Anak-anak 

Overweight pada usia kanak-kanan dapat disebabkan oleh faktor 

pola makan yang tidak baik dan kurangnya aktivitas fisik yang 

dilakukan. Kelebihan lemak akan timbul pada usia dua tahun sampai 

usia remaja. 

c. Overweight pada Usia Dewasa 

Lemak tubuh yang berlebihan sangat sering timbul pada usia 20-

30 tahun pada saat seseorang sudah mapan dalam karirnya. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya kesibukan yang menyebabkan kurangnya 

waktu untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. 

3. Etiologi Overweight 

Overweight dan obesitas merupakan penyakit dengan etiologi yang 

sangat kompleks dan belum sepenuhnya diketahui. Keadaan overweight 

terjadi jika asupan makanan sehari-hari yang dikonsumsi lebih banyak 

dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan. Ketidakseimbangan antara 

asupan energi dengan keluaran energi disimpan dalam jaringan lemak. 

Kelebihan energi dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang 

berlebihan dari jumlah kebutuhan, sedangkan rendahnya keluaran energi 

disebabkan oleh rendahnya metabolisme tubuh, aktifitas fisik dan efek 

termogenesis makanan. Sebagian besar gangguan homeostasis energi pada 

overweight disebabkan oleh faktor idiopatik (primer atau nutrisional) 

sedangkan faktor endogen (obesitas sekunder atau non-nutrisional) 
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disebabkan oleh kelainan sindroma atau defek genetik hanya mencakup 

kurang dari 10%. Faktor-faktor yang berperan tersebut dikelompokkan 

menjadi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik yang mempunyai 

peranan kuat yang diketahui adalah parental fatness yaitu seseorang yang 

obesitas biasanya berasal dari orang tua yang obese. Apabila salah satu 

orang tua mengalami obesitas maka angka kejadiannya sebesar 40%, tetapi 

bila kedua orang tua tidak obesitas maka prevalensinya sebesar 14%. 

Peningkatan risiko menjadi obesitas kemungkinan disebabkan karena 

pengaruh gen atau faktor lingkungan dalam keluarga (Purnamawati, 2009).  

Overweight merupakan masalah kesehatan yang kompleks. 

Overweight terjadi karena adanya kombinasi antara penyebab dan faktor 

pendukung, termasuk faktor individu seperti perilaku dan genetik. Perilaku 

dapat mencakup pola diet, aktivitas fisik, ketidakaktifan, konsumsi obat-

obatan dan penyebab lain. Faktor tambahan yang sangat berkontribusi 

terjadinya overweight adalah faktor sosial seperti makanan, aktivitas fisik, 

pendidikan, keterampilan dan pemasaran dan promosi makanan. 

Overweight adalah masalah serius karena sering dikaitkan dengan hasil 

kesehatan mental yang buruk, penurunan kualitas hidup dan sebagai 

penyebab utama kematian di seluruh dunia, termasuk diabetes mellitus, 

penyakit jantung, stroke dan beberapa jenis kanker (CDC, 2017). 

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya overweight sebagai 

berikut : 

a. Perilaku  

Perilaku hidup sehat meliputi pola makan sehat dan 

aktivitas fisik yang teratur. Keseimbangan energi dari jumlah 
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kalori yang dikonsumsi dari makanan dan minuman dengan 

jumlah kalori yang digunakan tubuh untuk  melakukan aktivitas, 

memiliki peran penting untuk mencegah kenaikan berat badan 

yang berlebih. Pola diet sehat yang mengikuti pedoman diet 

untuk orang Amerika yang lebih menekankan untuk 

mengkonsumsi biji-bijian, buah-buahan, sayuran, protein tanpa 

lemak, produk susu rendah lemak dan bebas lemak serta 

memperbanyak minum air mineral. Panduan aktivitas fisik yang 

direkomendasikan untuk orang dewasa adalah melakukan 

aktivitas setidaknya 150 menit aktivitas dengan intensitas sedang 

atau 75 menit aktivitas intensitas tinggi dalam 2 hari latihan per 

minggu. Memiliki pola diet yang sehat dan aktivitas fisik yang 

teratur sangat bermanfaat untuk kesehatan jangka panjang dan 

pencegahan penyakit kronis seperti diabetes mellitus type 2 dan 

penyakit jantung (CDC, 2017). 

b. Lingkungan Masyarakat 

Keluarga dan masyarakat dapat mengambil keputusan 

berdasarkan lingkungan atau komunitas mereka. Pada dewasa 

ini, orang lebih memilih untuk tidak berjalan atau bersepeda saat 

pergi ke sekolah, toko dan tempat kerja karena kurangnya trotoar 

atau jalur bersepeda yang aman. Kondisi komunitas, rumah, 

perawatan anak-anak, sekolah, perawatan kesehatan dan tempat 

kerja dapat mempengaruhi pada perilaku sehari-hari sesorang. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan-
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lingkungan tersebut terlibat dalam perilaku aktivitas fisik dan 

makan makanan yang sehat (CDC, 2017). 

c. Faktor Genetik 

Parental fatness adalah faktor genetik yang sangat 

berperan besar. Jika kedua orang tua overweight atau obesitas, 

maka 80% anaknya akan mengalami overweight atau obesitas 

juga. Jika salah satu dari orang tua mengalami obesitas, maka 

kejadian obesitas pada anaknya sebesar 40% dan bila kedua 

orang tua tidak obesitas maka prevalensi 14% (Hidayati et al, 

2009). 

Perubahan genetik pada manusia terjadi terlalu lambat 

untuk bertanggung jawab atas epidemi overweight dan obesitas. 

Cara manusia menanggapi lingkungan yang mempromosikan 

aktivitas fisik dan asupan makanan berkalori tiggi menunjukkan 

bahwa gen sangat berperan dalam pengembangan overweight 

dan obesitas. Gen memberikan instruksi tubuh untuk 

menanggapi perubahan lingkungan. Beberapa studi telah 

mengidentifikasi gen yang dapat menyebabkan overweight 

dengan meningkatakan tingkat lapar dan asupan makanan 

seseorang. Praktisi kesehatan secara rutin mengumpulkan data 

riwayat kesehatan keluarga untuk membantu  mengidentifikasi 

orang-orang yang berisiko tinggi terhadap penyakit terkait 

overweight dan obesitas seperti diabetes mellitus, penyakit 

kardiovaskular dan beberapa jenis kanker. Riwayat kesehatan 

keluarga  mengakibatkan dampak genetika dan lingkungan di 
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antara keluarga terdekat. Keluarga tidak dapat mengubah gen 

mereka, tetapi mereka dapat mengubah lingkungan keluarga 

untuk mendorong berperilaku makan sehat dan melakukan 

aktivitas fisik. Perubahan tersebut dapat memperbaiki kesehatan 

anggota keluarga dan memperbaiki riwayat kesehatan keluarga 

generasi berikutnya (CDC, 2017). 

d. Faktor Nutrisional 

Nutrisi berperan sejak di dalam kandungan dimana  berat 

badan ibu akan mempengaruhi kondisi jumlah lemak tubuh dan 

pertumbuhan bayi. Berat badan dan lemak anak dipengaruhi 

oleh waktu saat pertama mendapatkan makanan padat, asupan 

dengan kalori tinggi yang berasal dari karbohidrat dan lemak 

serta kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan lemak tinggi. 

Salah satu penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang 

mengkonsumsi makanan lemak tinggi lebih berisiko overweight 

atau obesitas dibanding kelompok yang mengkonsumsi 

makanan yang rendah lemak. Keadaan ini disebabkan karena 

makanan yang berlemak memiliki energy density lebih besar 

dibandingkan makanan yang mengandung protein dan 

karbohidrat (Hidayati et al, 2009).  

e. Faktor Sosial Ekonomi 

Perubahan perilaku, sikap, gaya hidup, ilmu dan 

pengetahuan, pola makan dan status ekonomi sangat 

mempengaruhi pemilihan jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi. Terdapat adanya perubahan gaya hidup yang 
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menjurus pada penurunan aktifitas fisik yang dilakukan seperti 

ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor dan kurangnya 

aktifitas bermain dengan teman di lingkungan rumah. Selain itu 

juga junk food yang mudah terjangkau sangat menimbulkan 

risiko obesitas (Hidayati et al, 2009) 

f. Faktor Penyakit dan Narkoba 

Beberapa penyakit dapat menyebabkan overweight dan 

obesitas. Beberapa contoh penyakit yang dapat menyebabkan 

overweight adalah chusing syndrome dan polycystic ovary 

syndrome. Obat-obatan seperti steroid dan beberapa 

antidepressants juga dapat menyebabkan penambahan berat 

badan. Ilmu pengetahuan terus berkembang mengenai peran 

faktor lain dalam keseimbangan energi dan penambahan berat 

badan seperti eksposur kimia dan peran microbiome. Penyedia 

layanan kesehatan dapat membantu untuk memberikan edukasi 

tentang perilaku, penyakit, obat-obatan dan faktor psikologis 

berkontribusi terhadap penambahan berat badan (CDC, 2017). 

4. Dampak Overweight 

a. Dampak Kesehatan 

CDC (2017) mengemukakan bahwa orang yang mengalami 

overweight berisiko tinggi terhadap munculnya banyak penyakit dan 

kondisi kesehatan yang serius sebagai berikut. 

1. Semua penyebab kematian (mortality). 

2. Tekanan darah tinggi (hypertension). 
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3. Kolesterol LDL tinggi, kolesterol HDL rendah atau kadar 

trigliserida tinggi (dislipidemia). 

4. Diabetes mellitus tipe 2. 

5. Penyakit jantung koroner. 

6. Stroke. 

7. Penyakit kandung empedu. 

8. Osteoarthritis. 

9. Sleep apnea dan masalah pernapasan. 

10. Beberapa jenis kanker (endometrium, payudara, usus besar, 

ginjal, kantong empedu, dan hati). 

11. Kualitas hidup rendah. 

12. Penyakit mental seperti depresi, kecemasan dan gangguan 

mental lainnya. 

13. Nyeri badan dan kesulitan dalam fungsional fisik. 

b. Dampak Ekonomi Sosial 

Overweight dan masalah kesehatan lain memiliki dampak 

ekonomi yang signifikan terhadap sistem perawatan kesehatan di 

Amerika Serikat. Biaya medis terkait overweight dan obesitas dapat 

melibatkan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya medis langsung 

dapat mencakup layanan pencegahan, diagnosa dan pengobatan. Biaya 

tidak langsung berhubungan dengan biaya morbiditas dan mortalitas 

termasuk produktivitas. Langkah-langkah produktivitas termasuk 

absenteeism yaitu biaya karyawan tidak hadir karena alasan kesehatan 

terkait overweight dan presenteeism yaitu penurunan produktivitas 

karyawan saat bekerja serta kematian dan kecacatan dini (CDC, 2017). 
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5. Komplikasi  

Hidayati, Irawan dan Hidayat (2009) mengemukakan anak yang 

mengalami overweight dan obesitas akan berisiko mengalami gangguan 

kesehatan seperti berikut ini : 

a. Faktor Risiko Penyakit Kardiovaskular 

Pada kondisi ini terjadi peningkatan kadar insulin, trigliserida, LDL 

kolesterol, tekanan darah sistolik dan terjadi penurunan kadar HDL 

kolesterol. Anak obesitas rentan mengalami peningkatan tekanan darah 

dan denyut nadi, sekitar 20-30% mengalami hipertensi. 

b. Diabetes Mellitus Tipe 2 

Diabetes Mellitus tipe 2 jarang ditemukan pada anak dengan kondisi 

obesitas. Hampir semua anak obesitas dengan diabetes mellitus tipe 2 

mempunyai IMT >+ 3SD. 

c. Obstructive Sleep Apnea 

1/100 kejadian dengan gejala mengorok sering dijumpai pada kondisi 

obesitas. Hal ini disebabkan karena adanya penebalan jaringan lemak 

pada daerah dinding dada dan perut yang mengganggu pergerakan dada 

dan diafragma, sehingga terjadi turunnya volume dan berubahnya pola 

ventilasi paru serta beban kerja otot pernafasan yang naik. Ketika tidur 

tonus otot dinding dada mengalami penurunan disertai menurunnya  

saturasi oksigen dan meningkatnya kadar CO2, serta menurunnya tonus 

otot pergerakan lidah sehingga lidah jatuh ke arah belakang faring yang 

mengakibatkan obstruksi saluran nafas intermitten dan mengakibatkan 

gelisah pada saat tidur. 
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d. Gangguan Ortopedik 

Gangguan ortopedik terjadi karena adanya kelebihan berat badan. Salah 

satu contohnya adalah rasa nyeri pada panggul atau lutut dan 

terbatasnya gerakan panggul yang diakibatkan tergelincirnya epifis 

caput femoris. 

e. Pseudotumor Cerebri 

Pseudotumor cerebri terjadi akibat meningkatnya tekanan intrakranial 

pada penderita obesitas. Hal ini disebabkan oleh gangguan jantung dan 

paru-paru yang mengakibatkan kadar CO2 meningkat dan 

menimbulkan efek rasa sakit pada kepala, papil oedema, diplopia dan 

iritabilitas. 

6. Penilaian Indeks Massa Tubuh (IMT) 

 Cara untuk menentukan overweight yang paling sering digunakan 

yaitu Indeks Massa Tubuh (IMT) dimana berat badan dengan satuan 

kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dengan satuan meter. IMT 

tidak mengukur lemak tubuh secara langsung namun penelitian telah 

menunjukkan bahwa IMT cukup berkolerasi dengan ukuran lemak tubuh 

yang diperoleh dari skinfold thickness measurements, biolectric impedance 

analysis, densitometry (timbangan bawah air), Dual Energy X-Ray 

Absorptiometry (DXA) dan metode lainnya. IMT adalah metode skrining 

yang murah dan mudah untuk dilakukan dalam menentukan kategori berat 

badan, seperti underweight, normal atau berat badan sehat, overweight dan 

obesitas. World Health Organization (2017) mengemukakan rumus IMT 

seperti berikut : 
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     Berat Badan (Kg) 

IMT =    

               [Tinggi badan (m)]2 

 

Hasil penghitungan IMT pada orang dewasa diklasifikasikan seperti tabel 

berikut : 

Tabel 2.1 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh Menurut WHO 

(Sumber : World Health Organization, 2017) 

Kategori  IMT (Kg/m
2
) 

Underweight  <18,5 

Normal 18,5-24,9 

Overweight  >25 

Pra-obesitas  25,0-29,0 

Obesitas tingkat 1 30,0-34,9 

Obesitas tingkat 2 35,0-39,0 

Obesitas tingkat 3 >40 

 

Sedangkan di Indonesia, penentuan klasifikasi IMT seseorang 

mengacu pada kriteria Asia Pasifik. Adapun tabel klasifikasi IMT menurut 

kriteria Asia Pasifik sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Klasifikasi IMT Menurut Kriteria Asia Pasifik 

(Sumber : World Health Organization, 2017) 

Klasifikasi IMT (Kg/m
2
) 

Underweight < 18,5 

Normal 18,6 – 22,9 

Overweight 23 -24,9 

Obesitas I 25 – 29,9 

Obesitas II > 30 

                

B. Lemak Tubuh 

1. Definisi Lemak  

Hartini (2016) mengemukakan bahwa lemak adalah substansi 

untuk menyimpan sementara sumber energi. Lemak mempunyai massa 

yang ringan dan menempati volume yang kecil untuk kandungan kalori 
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energi kimia dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Lemak 

disimpan dalam dua jaringan tubuh yaitu jaringan adiposa dan hati, selain 

itu lemak disimpan di otot skeletal, abdomen, jantung dan organ-organ lain. 

Adiposit atau sel-sel lemak merupakan sel pembentuk jaringan lemak yang 

mampu mengakumulasi lemak yang didapatkan dari makanan yang 

mengandung lemak. Faktor hereditas berperan dalam penyebaran letak 

cadangan lemak. 

Williams (2002) dalam Amelia (2009) mengemukakan massa lemak 

tubuh adalah massa lemak yang berada dalam jaringan adiposa dan 

jaringan lainnya dalam tubuh yang menurut fungsinya terdiri dari:  

 a. Lemak esensial, yaitu lemak yang dibutuhkan untuk fungsi jaringan 

organ tubuh seperti pada jaringan otak, sistem saraf pusat, sumsum 

tulang, jantung dan membran sel.  

b. Lemak non esensial atau cadangan, yaitu simpanan lemak yang berasal 

dari kelebihan energi dalam tubuh. Lemak non esensial dapat 

ditemukan pada beberapa organ internal yang berfungsi sebagai 

pelindung. Lebih dari 50% lemak tersimpan dalam jaringan subkutan, 

dan sebagian diantaranya tersimpan dalam rongga abdomen atau biasa 

disebut lemak viseral yang menurut beberapa penelitian sering 

dihubungkan dengan resiko penyakit degeneratif. 

2. Jenis Sel Lemak 

Jaringan lemak terbentuk melalui dua proses yang terjadi saat 

individu masih berupa fetus dan setelah lahir. Pada masa fetus terjadi 

pembentukan lemak primer yaitu peletakan sel prekursor epiteloid dalam 

bentuk kelenjar. Sel ini kemudian mengumpulkan tetesan lemak menjadi 
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jaringan lemak berwarna coklat. Pada masa fetus lanjut dan awal kelahiran, 

sel fusiform berkembang pada banyak tempat dalam jaringan ikat dan 

mengumpulkan lemak yang akhirnya melebur jadi tetesan besar lemak 

pada setiap sel. Proses ini dinamakan pemebentukan lemak sekunder 

(Hartini, 2016). 

Irianto (2006) dalam Andini & Indra (2016) menyebutkan bahwa 

lemak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur kimianya 

sebagai berikut. 

a. Lemak sederhana (lemak jenuh dan lemak tidak jenuh). 

b. Lemak ganda (phospolipid, glycolipid dan lipoprotein). 

c. Lemak tiruan atau derivat lemak (kolesterol).  

3. Manfaat Lemak  

Irianto (2006) dalam Andini & Indra (2016) menjelaskan bahwa 

tidak semua lemak buruk, lemak dapat menjadi bahan bakar untuk 

melakukan aktifitas fisik, khususnya pada otot yang lelah menjalani 

latihan. Lemak dapat membantu meningkatkan rasa makan. Lemak sangat 

bermanfaat bagi tubuh seperti sebagai sumber energi, pelarut vitamin 

sehingga dapat diserap usus dan memperlama durasi rasa kenyang. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Persentase Lemak Tubuh 

Massa lemak tubuh sangat bervariasi antar individu dan tergantung 

dari beberapa hal yaitu genetik, usia, jenis kelamin, suku bangsa, diet, 

ketidakaktifan fisik, dan penimbunan lemak di pinggang.  

a. Genetik 

Hartini (2016) mengemukakan apabila ada salah satu atau kedua 

orang tua mengalami overweight dan obesitas maka akan  
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meningkatkan risiko terjadi overweight dan obesitas pada anaknya. 

Amelia (2009) menambahkan bahwa kebiasaan atau pola makan dan 

aktivitas fisik orang tua sangat berperan pada kondisi anaknya. 

b. Usia  

Amelia (2009) mengemukakan bahwa lemak tubuh akan 

mengalami peningkatan pada usia dewasa awal hingga usia 

pertengahan pada laki- laki dan usia tua pada perempuan. Peningkatan 

lemak tubuh terjadi karena  aktivitas fisik yang dilakukan mengalami 

penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Hartini (2016) 

menambahkan bertambahnya usia memiliki kecenderungan kurang 

aktif dan jumlah otot mengalami penyusutan sehingga metabolisme 

menurun. 

c. Jenis kelamin 

Persentase lemak tubuh yang normal adalah untuk laki-laki 15-

25%, untuk perempuan 20-25% dari total berat badan (Amelia, 2009). 

d. Suku Bangsa  

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, pada subjek dengan 

IMT dapat dijumpai persentase lemak tubuh yang berbeda. Perbedaan 

persentase lemak tubuh tersebut dipengaruhi oleh etnik grup/suku dan 

usia (Amelia, 2009). 

e. Diet 

Mengkonsumsi makanan dengan kalori tinggi sepeti junk food 

(makanan cepat saji) ditambah dengan soft drinks, permen, dan desserts 

dapat mengakibatkan peningkatan pada berat badan (Hartini, 2016). 
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f. Ketidakaktifan Fisik 

Gaya hidup sedenter mengakibatkan kurangnya pembakaran 

kalori (Hartini, 2016). 

g. Penimbunan Lemak di Pinggang 

Pada wanita terjadi kelebihan lemak pada tubuh bagian 

pinggang (Hartini, 2016). 

5. Cara mengukur persentase lemak tubuh 

Susunan tubuh dapat ditentukan oleh jaringan lemak dan jaringan tak 

berlemak dalam tubuh manusia. Jaringan lemak terdiri atas sel-sel lemak 

dan tersebar di bawah kulit dan organ dalam. Pada orang berusia dewasa 

perubahan berat lemak berhubungan dengan perubahan ukuran sel lemak. 

Penurunan persentase lemak tubuh adalah penurunan perbandingan jumlah 

lemak yang ada dalam tubuh dengan berat badan (Hartini, 2016). 

Tabel 2.3 Persentase Lemak Tubuh Secara Umum 

(Sumber : Irianto, 2004) 

 

Usia Persentase lemak 

20-30 tahun 14-21 % 

30-50 tahun 15-23 % 

50-70 tahun 16-26 % 

                                           

Salah satu cara mengukur lemak tubuh dan lemak viseral adalah 

dengan menggunakan metode BIA (Bioelectric Impedance Analysis) yang 

mengukur berdasarkan konduktifitas elektrik. Jaringan lemak tubuh 

memiliki konduktifitas eletrik yang kecil sedangkan otot, pembuluh darah 

dan tulang memiliki konduktifitas eletrik yang tinggi (Amelia, 2009). 

BIA memiliki selang waktu pengukuran paling cepat 8 hingga 12 

jam setelah objek melakukan aktifitas berat, minum alkohol atau berbagai 

macam faktor lain yang dapat menyebabkan hidrasi atau abnormalnya 
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kadar air tubuh yang dapat mempengaruhi keakuratan alat. Keuntungan 

dan kelebihan memakai BIA adalah lebih aman, noninvasive dan lebih 

cepat dalam pengukuran komposisi tubuh dibandingkan memakai peralatan 

lain (Amelia, 2009). 

C. Latihan Fisik 

1. Definisi Latihan Fisik 

Latihan adalah proses berlatih yang dilakukan secara teratur, 

terencana berulang-ulang dan semakin lama semakin bertambah bebannya, 

serta dimulai dari sederhana ke yang lebih kompleks (Hidayat, 2014). 

Latihan untuk kebugaran jasmani merupakan suatu proses sistemiatis untuk 

mengembangkan dan mempertahankan unsur-unsur kebugaran jasmani 

yang dilakukan dalam waktu lama, ditingkatkan secara progresif, beban 

bersifat individual dan dilakukan secara terus-menerus (Suharjana, 2013). 

Dapat disimpulkan bahwa latihan adalah suatu proses yang sistematis 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani seseorang atlet 

dengan suatu aktivitas yang dipilih yang dilakukan secara berulang-ulang 

untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.  

Sukadiyanto (2011) mengemukakan bahwa latihan berasal dari 

kata dalam bahasa inggris yang dapat mengandung beberapa makna seperti 

practice, exercise, dan training. Practice adalah aktivitas untuk 

meingkatkan keterampilan (kemahiran) berolahraga dengan menggunakan 

berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang 

olahraganya. Exercise adalah proses latihan harian untuk meningkatkan 

kualitas fungsi sistem organ tubuh manusia, sehingga mempermudah 

olahragawan dalam penyempurnaan gerak. Training adalah penerapan dari 
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suatu perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berolahraga dari suatu 

perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berolahraga yang berisikan 

materi teori dan praktek, metode, dan aturan pelaksanaan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang akaan dicapai. 

2. Tujuan Latihan 

Tujuan latihan fisik adalah memperbaiki kemampuan (skill) atau 

penampilan (performance) individu sesuai dengan kebutuhan olahraga 

yang digeluti, serta bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan 

menjaga kesehatan. Latihan yang dilakukan berulang-ulang dapat 

meningkatkan skill, keterampilan (kemampuan teknik), dan penampilan 

individu, sehingga akan muncul penampilan yang maksimal. Selain itu, 

juga dapat meningkatkan kekuatan daya tahan otot dan sistem 

kardiorespirasi (Wandansari, 2016). 

3. Prinsip Latihan 

Latihan yang baik hendaknya menerapkan prinsip-prinsip dasar 

latihan agar dapat mencapai kinerja fisik yang maksimal. Adapun prinsip-

prinsip latihan agar tujuan dari latihan dapat tercapai sebagai berikut. 

a. Prinsip Individual 

Setiap olahragawan memiliki respon terhadap beban latihan 

yang berbeda-beda, sehingga beban latihan setiap individu harus 

disesuaikan dengan kemampuan individu tersebut dan tidak dapat 

disamaratakan dengan individu lain (Sukadiyanto, 2011). 
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b. Prinsip Adaptasi 

Jika melakukan latihan normal, maka perhitungan jumlah 

tenaga yang akan digunakan untuk melawan beban akan mengalami 

pegurangan, hal ini disebabkan oleh adaptasi latihan (Suharjana, 2013). 

c. Prinsip Beban Lebih 

Hidayat (2014) mengemukakan bahwa setiap latihan yang 

dilakukan harus terjadi peningkatan baik fisik, teknik, mental, secara 

terprogram dan bertahap agar mengarah ke level yang lebih tinggi. 

Sedangkan Sukadiyanto (2011) megemukakan bahwa beban latihan 

harus mencapai atau melampaui sedikit di atas ambang rangsang.  

d. Prinsip Progresif 

Progresif adalah kenaikan beban latihan dibandingkan dengan 

latihan yang dijalankan sebelumnya (Suharjana, 2013). Sedangkan 

Sukadiyanto (2011) mengemukakan pendapat tentang latihan bersifat 

progresif yaitu dalam pelaksanaan latihan dilakukan dari level yang 

mudah ke level yang lebih tinggi, sederhana ke kompleks, umum ke 

khusus, bagian ke keseluruhan, ringan ke berat, dan dari kuantitas ke 

kualitas, serta dilaksanakan secara maju dan berkelanjutan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa proses latihan harus dilakukan secara kontinyu dan 

meningkat. 

e. Prinsip Spesifikasi 

Bentuk latihan hendaknya bersifat spesifik sesuai dengan 

maksud dan tujuan latihan yang dilakukan (Wiarto, 2015). Sedangkan 

Suharjana (2013) memiliki pendapat bahwa latihan yang dilakukan 

harus mengarah pada perubahan fungsional meliputi kelompok otot. 
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f. Prinsip Variasi 

Proses latihan yang lama memerlukan kreatifitas dari pelatih 

untuk membuat proses pelatihan yang tidak menjenuhkan bagi 

olahragawan (Syarif, 2014). Program latihan yang baik harus variatif 

untuk menghindari dari kelelehan dan dapat menjaga olahragawan agar 

tetap semangat dalam melakukan latihan (Sukadiyanto, 2011). 

g. Prinsip Latihan Jangka Panjang 

Sukadiyanto (2011) mengemukakan bahwa untuk meraih 

prestasi terbaik diperlukan proses latihan yang bersifat jangka panjang. 

Untuk usaha meningkatkan prestasi olahragawan, latihan harus 

dilakukan berkelanjutan tanpa henti sepanjang tahun secara  progresif 

dan terprogram (Hidayat, 2014). 

h. Prinsip Berkebalikan 

Sukadiyanto (2011) mengemukakan bahwa prinsip 

berkebalikan artinya bila olahragawan berhenti untuk melakukan 

program latihan dalam waktu tertentu atau waktu yang lama, maka 

kualitas organ tubuhnya akan mengalami penurunan fungsi secara 

otomatis. 

4. Komponen Latihan 

Adapun macam-macam komponen latihan menurut Sukadiyanto 

(2011) sebaga berikut. 

a. Intensitas adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsang 

atau pembebanan. 

b. Volume adalah ukuran yang menunjukkan kualitas latihan. 

c. Recovery adalah waktu istrahat pada saat antar set atau antar repetisi. 
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d. Repetisi adalah jumlah ulangan dalam latihan. 

e. Interval adalah waktu istirahat pada saat antar seri, sirkuit, atau antar 

sesi pada latihan. 

f. Set adalah kumpulan jumlah ulangan latihan.  

g. Irama adalah ukuran yang menunjukkan kecepatan pelaksanaan suatu 

perangsangan atau pembebanan. 

h. Seri adalah serangkaian atau sejumlah set yang sering digunakan dalam 

latihan. 

i. Sesi adalah jumlah materi program latihan yang disusun dan harus 

dilakukan dalam satu kali pertemuan. 

j. Durasi adalah waktu atau lama latihan. 

k. Frekuensi adalah jumlah latihan yang dilakukan dalam waktu tertentu. 

l. Densitas adalah ukuran kepadatan latihan. 

5. Fase Latihan  

Suharjana (2013) berpendapat bahwa fase-fase latihan adalah 

dasar fisiologis yang harus diperhatikan, terdapat 3 fase latihan yaitu 

pemanasan, inti, dan pendinginan. Adapun fase-fase latihan yang 

dikemukakan oleh Trisandi, Fitrianto, & Setiakarnawijaya (2017) sebagai 

berikut. 

a. Fase Pemanasan 

Pemanasan merupakan proses yang bertujuan untuk 

membuat perubahan-perubahan fisiologis pada tubuh dan menyiapkan 

organismenya untuk menghadapi aktivitas fisik yang lebih berat. 

Tujuan dari pemanasan adalah untuk menaikkan suhu badan menjadi 
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maksimal, menghindari terjadinya cedera otot dan untuk menyiapkan 

tubuh untuk menghadapi latihan yang akan dilakukan. 

b. Fase Latihan Inti 

Latihan inti merupakan proses yang bertujuan untuk terjadinya 

perubahan fisik pengembangan teknik dasar, keterampilan, 

memperbaiki mental, dan meningkatkan kesegaran jasmani. 

c. Fase Pendinginan 

Pendinginan merupakan proses yang bertujuan untuk 

mengurangi terjadinya ketegangan dan konsentrasi berlebihan yang 

timbul selama melakukan latihan inti. Tujuan dari pendinginan adalah 

untuk menurunkan denyut nadi secara bertahap dan untuk menurunkan 

suhu tubuh. 

D. High Intensity Interval Training (HIIT) 

1. Definisi HIIT 

Latihan intensitas interval tinggi atau high intensity interval 

training (HIIT) adalah suatu latihan yang terdiri dari beberapa siklus dalam 

durasi pendek atau sedang dengan intensitas tinggi dan diselingi waktu 

istirahat berupa latihan intensitas yang lebih ringan. Berbagai jenis latihan 

yang dapat dilakukan menggunakan HIIT adalah renang, berjalan, berlari, 

menaiki tangga dan bersepeda. Metode latihan intensitas interval tinggi 

memiliki kelebihan seperti waktu yang sangat singkat, fleksibel dan dapat 

mengakibatkan efek cedera pada sistem muskuloskeletal yang sangat 

sedikit. Latihan HIIT ini sangat dianjurkan untuk orang dengan keadaan 

sedentary lifestyle, berat badan berlebih, obesitas dan dewasa muda 

(Nugraha & Berawi, 2017). 
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HIIT merupakan jenis latihan dengan intensitas tinggi di setiap 

sesinya, dengan kecepatan atau beban latihan dalam waktu yang sangat 

singkat (Vidiari et al, 2017). Sedangkan, Trisandi et al (2017) 

mengemukakan bahwa latihan interval intensitas tinggi merupakan latihan 

kombinasi seperti lari dengan kecepatan tinggi, jogging dengan kecepatan 

sedang dan jalan cepat dengan kecepatan yang rendah. Metode latihan ini 

sangat populer di seluruh dunia khususnya dikalangan pecinta fitness. 

2. Prinsip HIIT 

HIIT dilakukan dengan menggabungkan latihan intensitas tinggi 

dan intensitas sedang atau rendah sehingga selain menggunakan sistem 

aerobik, tubuh secara efektif membentuk dan menggunakan energi dari 

sistem anaerobik. HIIT lebih banyak menggunakan oksigen dibandingkan 

dengan latihan tanpa interval.  Saat melakukan HIIT metabolic rate 

meningkat setelah latihan antar 90 menit sampai dengan 24 jam karena 

terjadi pembakaran lemak dan kalori dengan cepat. Metabolisme saat 

latihan meningkat sehingga dapat meningkatkan proses pembakaran lemak 

dengan memacu sistem kerja jantung lebih keras dan konsumsi oksigen 

yang lebih banyak. Selain itu, saat kita istirahat terjadi peningkatan 

metabolisme dikenal dengan Resting Metabolic Rate (RMR) selama 24 jam 

setelah melakukan latihan intensitas tinggi (Kravitz, 2014). 

Proses dari HIIT merupakan proses pembakaran kalori yang 

lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas fisik lainnya, khususnya 

setelah latihan. Setelah periode latihan yang disebut Excess Post-Exercise 

Oxygen Consumption (EPOC) yang merupakan kondisi kelebihan oksigen 

setelah latihan. Masa ini berlangsung selama 2 jam setelah latihan dimana 
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tubuh menyimpan kembali energi dan menggunakannya lebih banyak. 

Karena latihan HIIT yang secara alami sangat berat, EPOC menekan lebih 

banyak hingga 6-15% lebih kalori (energy expenditure) yang dikeluarkan 

selama latihan (Kravitz, 2014).  

HIIT terdiri atas 3 tahap latihan yaitu pemanasan, latihan 

intensitas maksimal dan pendinginan. Pemanasan dilakukan selama 3 

menit kemudian dilanjutkan dengan 6 siklus latihan. Masing-masing siklus 

terdiri atas latihan intensitas tinggi selama 2 menit dengan intensitas 80-

90% Reserve Heart Rate dan latihan intensitas sedang selama satu menit 

dengan intensitas sebesar 50-60% Reserve Heart Rate. Latihan ini ditutup 

dengan latihan pendinginan selama 3 menit. HIIT mempunyai kemampuan 

untuk meningkatkan VO2Max dan aktivitas metabolik dalam waktu yang 

sangat singkat yaitu 20-30 menit (Nugraha & Berawi, 2017).  

HIIT tidak diperuntukkan untuk pasien dengan masalah 

kardiovaskular dan faktor risiko lainnya. Jika terjadi masalah dengan 

pernapasan atau terdapat nyeri dada, maka perlu untuk melakukan 

pendinginan secepatnya sebelum penghentian total latihan. Lakukan 

pemanasan dan pendinginan sangat diperlukan sebelum dan sesudah HIIT. 

HIIT harus dipraktikkan tidak lebih dari 2-3 kali seminggu dan jangan 

pernah dalam hari yang berturut-turut. Keseluruhan sesi HIIT tidak boleh 

berlangsung lebih lama dari 20-30 menit (Herodek et al, 2014). 

3. Manfaat HIIT 

Gibala (2007) menjelaskan tentang manfaat dari HIIT sebagai 

berikut. 
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a. HIIT adalah stimulus latihan yang manjur. Walaupun volume latihan 

yang sangat kecil, beberapa sesi singkat dapat menyebabkan adaptasi 

yang sama dengan latihan dengan latihan yang berdurasi lama seperti 

Countious Moderate Intensity Training. 

b. HIIT sangat bagus untuk orang-orang yang sangat sibuk dan tidak 

memiliki waktu cukup banyak untuk melakukan olahraga karena 

latihan ini hanya perlu dilakukan secara interval di setiap harinya. 

c. HIIT tidak hanya mengurangi waktu latihan yang dilakukan, tapi juga 

mengurangi komponen latihan yang sebenarnya. 

4. Kekurangan HIIT 

Adapun kekuranga dari HIIT menurut Gibala (2007) sebagai 

berikut. 

a. Interval pada latihan ini sangat berat dan kaki akan terasa seperti jelly 

di akhir latihan ini menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Meskipun 

tidak harus melakukan latihan dengan intensitas 100% untuk 

mendapatkan hasilnya, akan tetapi latihan ini harus dilakukan dengan 

meninggalkan zona nyaman latihan jika ingin mencapai manfaat yang 

diinginkan dari latihan ini. 

b. Latihan ini memiliki risiko cedera yang tinggi. Pada saat ingin 

melakukan HIIT, harus diawali dengan melakukan sesi pemanasan agar 

terhindar dari risiko cedera. 

c. Pastikan untuk mengurangi intensitas latihan selama periode pemulihan 

antara interval. Kebanyakan orang salah melakukan latihan interval 

secara salah dan tidak membiarkan diri mereka cukup pulih terlebih 
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dahulu. Jika tidak pulih dengan cukup, latihan mampu melakukan 

latihan dengan baik. 

d. Sebelum kembali melakukan latihan yang berat atau kembali mengikuti 

kompetisi setelah mengalami cedera, lakukan konsultasi dengan 

pelatih, dokter atau pelatih ahli untuk memastikan tubuh memiliki 

kekuatan yang memadai. 

E. Tabata Workout 

1. Definisi Tabata Workout 

Tabata workout merupakan jenis HIIT yang sangat populer. 

Tabata workout dapat digunakan untuk meningkatkan kebugaran aerobik 

dan anaerobik, mengurangi persentase lemak, dan bahkan memperbaiki 

tekanan darah. 18 tahun sejak ditemukannya latihan tabata oleh seorang, 

berkebangsaan Jepang Dr. Izumi Tabata yang berasal dari Universitas 

Ritsumeikan di Jepang. Tabata workout hanya memiliki durasi 4 menit. 

Mesikpun hanya terdiri dari 4 menit durasi, tabata workout menghasilkan 

peningkatan kebugaran aerobik yang sangat menonjol (Olson, 2014).  

Tabata workout pertama kali diberikan kepada tim olimpiade 

cabang olahraga Speed Skating Jepang. Irisawa Koichi sebagai ketua 

pelatih tim, menciptakan sebuah latihan dengan intensitas tinggi untuk 

timnya. Latihan ini terdiri atas 8 set yang setiap setnya dilakukan selama 

20 detik dan 10 detik istirahat. Total latihan yang dilakukan yaitu 4 menit. 

Irisawa Koichi selanjutnya memerintahkan Izumi Tabata sebagai salah satu 

pelatih tim untuk menganalisis keefektifan latihan yang sangat melelahkan 

ini. Hasil dari penelitian Izumi Tabata menyatakan bahwa latihan ini dapat 
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menaikkan kapasitas anaerobik sebesar 28% dan kenaikan VO2max 

sebesar 14% (Emberts et al, 2013). 

2. Prinsip Tabata Workout 

Pada latihan tabata workout, setiap segmen terdiri atas 20 detik 

latihan intensitas tinggi dan diikuti cooling down selama 10 detik. Total 

latihan selama 4 menit dan ada periode istirahat selama 1 menit untuk 

memulai segmen selanjutnya (Olson, 2014). Berikut adalah contoh 

rancangan latihan tabata workout menurut Olson (2014). 

Tabel 4.4 Rancanagan Latihan Tabata Workout 

(Sumber : Olson, 2014) 

 Segmen 1 Segmen 2 Segmen 3 Segmen 4 

Bout 1 High Knee Run Plank Punch Jumping Jacks Side Skaters 

Bout 2 Jump Rope In/out Boat Line Jumps Push-Ups 

 

Emberts (2013) menjelaskan konsep latihan tabata yang 

diciptakannya merupakan latihan selama 16 menit yang dibagi menjadi 4 

menit setiap set. Setiap segmen melakukan 20 detik latihan intensitas tinggi 

dan diikuti dengan 10 detik istirahat, lalu ulangi konsep yang sama pada 

gerakan selanjutnya. Setelah menghabiskan 1 set latihan yang dilakukan 

selama  4 menit, maka lanjutkan dengan melakukan interval selama 1 menit 

sebelum melakukan set selanjutnya. Penelitian ini membuktikan bahwa 

terjadi peningkatan daya tahan kardiorespirasi, memperbaiki komposisi 

tubuh, membakar kalori dan lemak, serta meningkatkan ambang rangsang 

dari asam laktat.  

Berikut adalah protokol pelaksanan tabata workout yang dirancang 

oleh Emberts (2013). 
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Tabel 4.5 Konsep Latihan Tabata Workout Selama 20 Menit 

(Sumber : Emberts, 2013) 

 Menit 1 Menit 2 Menit 3 Menit 4 

Segmen 1 High Knee Run Plank Punch Jumping Jacks Side Skaters 

Segmen 2 Jump Rope In/Out Boat Line Jumps Push-Ups 

Segmen 3 Burpees Russian Twists Squats Lunges 

Segmen 4 Mt. Climbers Push-Ups Split Squat Box Jumps 

 

3. Manfaat Tabata Workout 

Adapun manfaat dari latihan tabata yang dikemukakan oleh Asidik 

(2015), sebagai berikut. 

a. Tabata workout dapat membakar lemak. 

b. Meningkatkan metabolisme selama latihan. 

c. Meningkatkan metabolisme setelah latihan. 

d. Latihannya cepat dan waktunya singkat. 

e. Meningkatkan sistem aerobik dan anaerobik. 

f. Meningkatkan ketangguhan mental dan kekuatan atlet. 

g. Dapat digunakan dalam berbagai aktivitas. 

h. Telah diteliti oleh pelatih atlet olimpiade. 

4. Kontraindikasi Tabata Workout 

Adapaun beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi dalam 

penerapan latihan tabata menurut Herodek et al (2014), sebagai berikut. 

a. Gangguan kardiovaskular 

Tidak semua orang dapat melakukan latihan tabata ini. Ada 

beberapa kontraindikasi yang tidak memungkinkan seseorang untuk 

melakukan latihan tabata yaitu penyakit kardiovaskular. Latihan tabata 

merupakan latihan dengan intensitas yang tinggi sehingga selama 

latihan kerja jantung menjadi besar. Hal tersebut akan berakibat fatal 

pada orang yang memiliki gangguan karidovaskular. Jika terjadi 
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masalah dengan pernapasan ataau terdapat nyeri dada, maka perlu 

untuk melakukan pendinginan secepatnya sebelum penghentian total 

latihan. 

b. Gangguan Muskuloskeletal

Latihan tabata merupakan latihan yang sangat berat sehingga 

memiliki risiko cedera yang sangat tinggi. Seseorang yang memiliki 

gangguan muskuloskeletal menjadi kontraindikasi karena akan 

berakibat pada sistem muskuloskeletal yang terdapat gangguan. 

Lakukan pemanasan dan pendinginan harus dilakukan sebelum dan 

sesudah melakukan latihan ini. 




