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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap wanita pada dasarnya cenderung ingin memiliki wajah 

yang cantik, badan yang ideal, sehat, dan tidak memiliki kekurangan. 

Salah satu indikator seseorang dikatakan sehat adalah dengan 

mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Kebugaran jasmani adalah 

kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan 

sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berarti, sehingga tubuh 

masih memiliki simpanan tenaga untuk mengatasi beban tambahan 

(Kusmaedi, 2008). Tubuh pasti akan berubah bentuk pada saatnya 

dan hal ini membuat para wanita khawatir khususnya ketika memiliki 

berat badan berlebih. Kelebihan berat badan didefinisikan sebagai 

kandungan lemak yang berlebih pada jaringan adiposa. Overweight 

adalah kelebihan berat badan dibandingkan dengan berat badan ideal 

yang disebabkan oleh penimbunan jaringan lemak (Purnamawati, 

2009). WHO (World Health Organization) pada tahun 2013 

menyatakan overweight atau kelebihan berat badan adalah keadaan 

dimana berat badan seseorang melebihi berat badan normal. 

Overweight pada umumnya digunakan untuk menunjukkan kelebihan 

berat badan, sedangkan obesitas lebih mengarah pada kelebihan 

lemak. 

WHO pada tahun 2014 menyatakan lebih dari 1,9 miliar 

orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas mengalami overweight 

dan 600 juta diantaranya mengalami obesitas. Persentase orang
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dewasa yang berusia 18 tahun ke atas di seluruh dunia yang 

mengalami overweight adalah 39%. Jumlah keseluruhannya adalah 

38% dari jumlah populasi laki-laki dan 40% dari semua populasi 

wanita. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 prevalensi remaja di 

Sumatera Barat yang mengalami overweight adalah 8,3% (usia 13-15 

tahun) dan 6% (usia 16-18 tahun). 

Penyebab kelebihan berat badan terjadi karena adanya 

perubahan gaya hidup dari traditional life style menjadi sedentary life 

style yaitu kehidupan dengan aktivitas fisik yang sangat kurang, hal 

ini dianggap berpengaruh terhadap terjadinya overweight 

(Proverawati, 2010). Kelebihan berat badan pada umumnya 

disebabkan oleh kelebihan asupan makanan dibanding energi yang 

digunakan seperti kurang gerak (hypokinetic). Peningkatan timbunan 

lemak tubuh akan beresiko menimbulkan berbagai macam penyakit, 

seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, hypokinetic¸ dan dampak 

psikologis yang umumnya dirasakan para wanita seperti perasaan 

malu dan rendah diri karena kelebihan berat badan. Apabila asupan 

makanan banyak mengandung kalori (energi), tetapi energi yang 

digunakan untuk beraktivitas sedikit, maka kelebihan energi yang 

akan ditimbun dalam bentuk lemak (Porcari, 2012). 

Dua intervensi penting untuk pencegahan dan manajemen 

kelebihan berat badan adalah kontrol gizi atau kontrol berat badan 

dan meningkatkan olahraga serta aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah 

setiap gerakan tubuh yang memerlukan penggunaan otot rangka, 

yang pada gilirannya memerlukan pengeluaran energi. Pengeluaran 
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energi ini adalah dasar untuk pengendalian berat badan (Moffat, 

2007). Selain menjaga pola makan, perlu juga dilakukan latihan fisik. 

Latihan fisik adalah usaha untuk menjaga kesegaran jasmani. Latihan 

fisik dibagi menjadi dua, yaitu latihan fisik aerobik dan anaerobik. 

Latihan aerobik adalah latihan yang memerlukan oksigen 

untuk pembentukan energinya yang dilakukan secara terus-menerus 

dan ritmis dengan melibatkan kelompok otot-otot besar terutama otot 

tungkai pada intensitas latihan 60-90% dari MHR (Maximal Heart 

Rate) dan 50-85% dari penggunaan maksimal oksigen selama 20-50 

menit dengan frekuensi latihan tiga kali dalam seminggu 

(Kusmaningtyas, 2011). Latihan fisik aerobik diklasifikasikan 

menjadi low impact dan high impact. Aerobik low impact adalah 

bentuk kurang intens kegiatan yang pada umumnya penggunaan 

energi yan lebih sedikit dibandingkan aerobik high impact. Aerobik 

high impact adalah aktivitas fisik yang digabungkan dengan musik 

dan dipimpin oleh instruktur atau bentuk kegiatan yang terkoordinasi. 

Sedangkan latihan anaerobik adalah aktivitas yang dalam proses 

metabolisme pembentukan energi tidak menggunakan oksigen. 

Energi yang dapat digunakan untuk pembentukan ATP yaitu, 

hidrolisis phodphodreatine (Pcr), glikolisis anaerob glukosa, dan 

pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, serta protein. Latihan 

dengan sifat anaerobik dalam melakukan aktivitas membutuhkan 

energi dengan cepat yang akan diperoleh melalui Pcr serta melalui 

glikolisis glukosa secara anaerobik. 
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Agus (2012) dalam Nataloka (2015) menyatakan metode 

yang diterapkan dalam zumba adalah HITT (High Intensity Interval 

Training), yaitu latihan kardio yang dilakukan dalam waktu singkat 

dengan intensitas yang tinggi, sehingga sangat membantu dalam 

proses pembakaran lemak, pembakaran kalori, dan penurunan berat 

badan. Bentuk latihan pada zumba adalah interval atau intermittent 

atau latihan yang terputus-putus. Ketika melakukan aktivitas fisik 

dibutuhkan energi yang berasal dari pembakaran karbohidrat, protein, 

dan lemak yang disesuaikan dengan tipe kerja otot dan kondisi 

latihan. Pembakaran karbohidrat sebagai sumber energi digunakan 

untuk aktivitas dan latihan yang berat dalam jangka waktu yang 

pendek, penyediaan energinya melalui sistem energi anaerobik yang 

disebut latihan anaerobik. Sedangkan pembakaran lemak sebagai 

sumber energi digunakan untuk aktivitas atau latihan yang berat 

dalam jangka waktu lama (Medikora, 2007). 

Ljubojevic (2014) menyatakan zumba merupakan jenis 

latihan tari baru dengan gabungan antara musik dan tarian Amerika 

Latin. Zumba menggabungkan latihan dasar dari salsa, samba, 

cumbia, reggeation, dan tarian Amerika Latin menggunakan dasar 

langkah aerobik, hip-hop, dan tari perut,. Zumba memiliki gerakan 

tenaga sehingga menimbulkan kontraksi pada otot, seperti tarian 

lainnya yang termasuk latihan kardio. 

Sedangkan strong by zumba adalah jenis latihan workout HITT yang 

di sinkronkan dengan musik. Musik yang digunakan adalah musik 

yang khusus untuk strong by zumba dan gerakannya dibuat dahulu 
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sebelum membuat musiknya. Gerakan dalam strong by zumba dibagi 

menjadi 4 kuadran, yaitu: Ignite, Fire Up, Push Your Limits, Floor 

Play. Dengan menggunakan 4 basic move, yaitu: squat, knee lift, 

lunges, dan plank. Waktu yang digunakan dalam strong by zumba 

adalah selama 60 menit dengan waktu istirahat selama 30 detik dalam 

setiap kuadrannya untuk mengatur nafas. 

Gerakan yang cepat tidak hanya menghasilkan pembakaran 

lemak dan kalori, namun sekaligus menyehatkan jantung. Para 

peneliti menemukan bahwa zumba membakar rata-rata 369 kalori 

atau sekitar 9,5 kkal per menit. Rata-rata heart rate adalah 154 denyut 

per menit (bpm). Senam zumba ini dilakukan 20-60 menit dalam 

sekali latihan. Saat berlatih senam zumba akan mengeluarkan 

keringat dan pembakaran kalori yang lebih banyak. Dengan latihan 

zumba tiga kali seminggu dalam satu bulan dapat menurunkan 3kg 

berat badan (Luetigen, et.al, 2012).  Jika seseorang ingin 

mendapatkan tubuh yang ideal maka dianjurkan untuk melakukan 

olahraga minimal tiga kali dalam seminggu (Yoshie, 2013). 

F2 Studio Fresh n Fit merupakan tempat senam yang 

menyediakan program kebugaran seperti senam zumba, senam 

aerobik, strong by zumba, yoga, pilates gymball, bodyshaping, hip-

hop, dan belly dance. Strong zumba merupakan senam yang paling 

banyak diminati disini karena gerakan-gerakannya yang energik dan 

memiliki banyak variasi gerakan. Peserta yang memilih mengikuti 

strong by zumba kebanyakan dari mereka memiliki masalah 

kelebihan berat badan, sehingga mereka rutin untuk mengikuti strong 
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by zumba. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang Pengaruh Strong By Zumba Terhadap 

Penurunan Berat Badan Pada Wanita di F2 Studio Fresh and Fit 

Tlogomas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Pengaruh Strong By Zumba Terhadap Penurunan Berat 

Badan Pada Wanita di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas ? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh Strong by Zumba terhadap penurunan berat 

badan pada wanita di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui pengaruh penurunan berat badan sebelum melakukan 

Strong by Zumba pada wanita di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas. 

b. Mengetahui pengaruh penurunan berat badan sesudah melakukan 

Strong by Zumba pada wanita di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas. 

c. Menganalisis pengaruh Strong by Zumba terhadap penurunan berat 

badan pada wanita di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam 

suatu analisa kasus tentang pengaruh strong by zumba terhadap berat badan 

pada wanita di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas. 

2. Praktisi 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam suatu 

penanganan kasus tentang Strong by Zumba terhadap berat badan pada wanita 

di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas. 

b. Bagi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembanding 

untuk penelitian selanjutnya tentang Strong by Zumba terhadap berat badan 

pada wanita di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Arum Tri Sukma, 2015, Efek Zumba Terhadap Penurunan Tebal Lemak 

Bawah Kulit dan Berat Badan Member DF Fitness dan Aerobic. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2015 dengan jenis penelitian quasi 

experiment yang menggunakan metode the one group pre test-post test 

design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh member DF Fitness dan 

Aerobic yang mengikuti kelas zumba sebanyak 50 orang. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eklusi. Penelitian ini hanya menggunakan latihan zumba 

saja. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah 

penelitian sebelumnya menggunakan populasi wanita yang mengikuti kelas 

zumba di DF Fitness dan Aerobic di Yogyakarta dan latihan yang digunakan 

hanya zumba saja, sedangkan peneliti menggunakan populasi wanita yang 

mengikuti kelas strong by zumba di F2 Studio Fresh n Fit di Kota Malang 

dan latihan yang digunakan ialah strong by zumba. 

2. Anggun Pratiwi, 2015, Pengaruh Senam Aerobik Terhadap Penurunan Berat 

Badan Pada Peserta Sanggar Senam Ono Aerobik di Salatiga. Penelitian ini 

dilakukan mulai bulan Juli sampai Agustus 2015 dengan jenis penelitian 

observational dengan pendekatan cross sectional dan menggunakan metode 

post only control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

anggota Sanggar Senam Ono Aerobik dan sampel sebanyak 20 orang. 

Penelitian ini hanya menggunakan senam aerobik saja. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah penelitian sebelumnya 

menggunakan populasi anggota Sanggar Senam Ono Aerobik Salatiga dengan 
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menggunakan senam aerobik, sedangkan peneliti menggunakan populasi 

wanita yang mengikuti kelas zumba di F2 Studio Fresh n Fit di Kota Malang 

dan latihan yang digunakan ialah strong by zumba. 

3. Andre Gunawan, Hedison Polii, Damajanty H, 2014, Pengaruh Senam Zumba 

Terhadap Kebugaran Kardiorespirasi Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Sam Ratulangi Angkatan 2014. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Desember 2014 dengan jenis penelitian quasi experiment dengan 

metode penellitian pre-post one group test. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi angkatan 

2014 dan sampel yang digunakan adalah sebanya 20 orang yang sesuai 

kriteria inklusi dan ekslusi. Penelitian ini dilakukan di Aula Fakultas 

Kedokteran Kampus Malalayang, dan hanya menggunakan latihan zumba 

saja. Perbedaan penelitan sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah 

populasi dan sampel yang digunakan adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Sam Ratulangi angkatan 2014 dan diberikan latihan zumba, 

sedangkan penelitian peneliti populasi dan sampel adalah yang mengikuti 

kelas strong by zumba di F2 Studio Fresh n Fit di Kota Malang dan diberikan 

latihan strong by zumba. 

4. Adriana Ljubojevic, Vladimir Jakovljevic, Milijana Poprzen, 2014, Effect of 

Zumba Fitness Program on Body Composition of Women. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan April sampai Mei 2014. Penelitian ini menggunakan 

sampel wanita berusia 25-35 tahun dan jenis penelitian yang digunakan 

adalah quasi experiment dengan metode penelitian pre-post one group design. 

Penelitian ini hanya memberikan latihan zumba saja dengan mengukur berat 

badan dan presentasi lemak pada awal dan akhir penelitan. Perbedaan 
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penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah penelitian 

sebelumnya menggunakan sampel wanita berusia 25-35 tahun, sedangkan 

peneliti menggunakan sampel wanita berusia 20-45 tahun. Penelitian 

sebelumnya memberikan latihan zumba dengan mengukur berat badan dan 

presentasi lemak pada awal dan akhir penelitian, sedangkan peneliti 

memberikan latihan strong by zumba dengan mengukur hanya berat bada 

pada awal dan akhir penelitan. 

5. Fadilah Kusumadewi, Tanjung Ayu Sumekar, Hardian, 2015, Pengaruh

Latihan Zumba Terhadap Persentase Lemak Tubuh Pada Wanita Usia Muda.

Penelitian ini menggunakan metode cross sectional dilakukan pada bulan

Maret sampai April 2015 di Studio Senam Green Casa Semarang. Populasi

dalam penelitian ini adalah member di Studio Senam Green Casa Semarang

dan sampelnya adalah wanita usia 18-24 tahun yang memenuhi kriteria

inklusi dan ekslusi. Penelitian ini memberikan latihan zumba. Perbedaan

penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah penelitian

sebelumnya menggunakan sampel wanita usia 18-24 tahun dan diberikan

latihan zumba saja, sedangkan penelitian peneliti menggunakan sampel

wanita berusia 20-45 tahun dan diberikan latihan strong by zumba.


