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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Zumba 

1. Definisi Zumba 

Senam zumba diciptakan oleh Alberto Beto Perez yang 

berasal dari Kolumbia, Amerika Selatan pada tahun 1990-an dan saat 

ini sudah berkembang ke seluruh dunia mulai tahun 2001 (Jitesh & 

Devi, 2016). Perez (2009) menyatakan zumba berasal dari bahasa 

Kolumbia, zum-zum, yang berarti gerak cepat. Rangkaian gerak 

tarian zumba sangat menyenangkan dan tanpa disadari dapat 

menurunkan berat badan ketika melakukannya. Dalam gerakannya 

yang merupakan kombinasi antara gerakan cepat dan lambat serta 

mengharuskan seluruh anggota badan bergerak secara ritmis 

membuat zumba mampu membantu tubuh untuk membakar timbunan 

lemak (Template, 2011). Meski terkesan menyenangkan, tarian 

zumba memberikan kemampuan membakar kalori dengan cepat dan 

jauh lebih banyak sekaligus membentuk otot tubuh (Trieha, 2014). 

Zumba merupakan jenis latihan tari baru dengan gabungan 

antara musik dan tarian Amerika Latin. Zumba menggabungkan 

latihan dasar dari cumbia, reggeation, salsa, samba, dan tarian 

Amerika Latin, menggunakan dasar langkah aerobik, hip-hop, dan 

tari perut. Zumba menggunakan prinsip dasar latihan aerobik dengan 

tujuan latihan yang mengharuskan untuk konsumsi kalori, 

meningkatkan sistem kardiovaskuler, dan kekuatan seluruh tubuh. 
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Zumba mempunyai gerakan yang bertenaga sehingga 

menimbulkan kontraksi pada otot, seperti tarian lainnya yang 

termasuk latihan kardio. Gerakan yang cepat dapat menghasilkan 

pembakaran kalori, lemak, dan menyehatkan jantung (Ljubojevic, 

et.al, 2014). Target latihan zumba adalah all core, dengan sasaran fat 

and calorie burning, seperti dansa umumnya zumba bisa membakar 

400-800 kalori, namun pada tingkat mahir, tarian ini dapat membakar 

lebih dari 1000 kalori per satu jam latihan. Zumba melatih seluruh 

tubuh dari kepala hingga kaki. Gerakan tarian meliputi gerakan 

pundak, tangan, perut, pinggul, dan kaki yang mampu meningkatkan 

fleksibilitas tubuh menjadi lebih baik. Agus (2012) dalam Nataloka 

(2015) menyatakan metode yang diterapkan dalam zumba adalah 

metode HIIT (High Intensity Interval Training) ialah latihan kardio 

yang dilakukan dalam waktu singkat dengan intensitas yang tinggi, 

sehingga dapat membantu dalam proses pembakaran lemak, 

pembakaran kalori, dan penurunan berat badan. Bentuk latihan pada 

senam zumba adalah interval, intermittent atau latihan yang terputus-

putus. Dengan metode HIIT senam zumba mampu membakar kalori 

lebih banyak (Gunawan, 2015). 

 Trieha (2014) menyatakan bahwa zumba memiliki beberapa 

manfaat, yaitu: dapat menurunkan berat badan, menghilangkan 

stress, memperlancar aliran darah, memperbaiki saluran nafas, 

menghilangkan insomnia, dan memperbaiki mood.  
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2. Definisi Strong By Zumba  

Strong by zumba adalah jenis latihan workout HIIT ( High 

Intensity Interval Training) yang di sinkronkan dengan musik. Musik 

yang digunakan adalah musik khusus untuk strong by zumba dan 

gerakannya dibuat terlebih dahulu, kemudian membuat musiknya. 

Gerakan dalam strong by zumba terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu: 

Ignite, Fire Up, Push Your Limits, dan Floor Play. Dengan 

menggunakan 4 basic move, yaitu: squat, knee lift, lunges, dan plank. 

Strong by zumba dilakukan selama 60 menit dengan waktu istirahat 

selama 30 detik dalam setiap kuadrannya untuk mengatur nafas 

(Nadiladara, 2017).  

 

3. Pengaruh Latihan 

a. Tulang 

Seseorang yang tidak melakukan olahraga akan 

mengalami gangguan pada tulang sehingga tulang menjadi lemah 

dan mudah rapuh. Olahraga berguna untuk mempertahankan 

kekuatan tulang dan meningkatkan fungsi tulang (Sari, 2012). 

b. Jaringan 

Olahraga mempengaruhi kartilago, tendon, dan jaringan 

lain di sekitar tulang. Jaringan akan menjadi tebal, dapat menjadi 

peredam, dan melindungi tulang atau persendian cedera (Sari, 

2012). 
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c. Otot  

Jaringan otot yang kuat mempunyai peranan penting 

dalam melindungi seseorang dari cedera. Otot yang kuat akan 

meningkatkan stabilitas persendian dan dapat bergerak lebih 

cepat menghindari kecelakaan (Sari, 2012). 

d. Kardiovaskular  

Efek olahraga menurunkan frekuensi denyut jantung. 

Seseorang yang semula denyut jantungnya pada keadaan istirahat 

80x/ menit, setelah melakukan suatu program latihan olahraga 

dapat menjadi 70 atau 60x/ menit (Sari, 2012).  

e. Darah  

Volume darah meningkat, demikian kadar hemoglobin 

dan sel darah merah sehingga transport oksigen lebih baik (Sari, 

2012). 

f. Pernafasan 

Ventilasi dan perfusi paru meningkatkan akibat 

berolahraga sehingga lebih banyak pertukaran gas yang terjadi 

(Sari, 2012). 

 

4. Biomekanika  

Zumba adalah suatu latihan fisik yang menggunakan otot-otot 

besar yang memiliki ciri dan kaidah khusus, gerakannya dibuat 

secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan selalu tersusun 

sistematis. Zumba adalah serangkaian gerak yang dipilih secara 

sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang dipilih sehingga 



15 
 

 
 

memunculkan ketentuan ritmis, kontinuitas, dan durasi tertentu. Pada 

umumnya, zumba dilaksanakan 60 menit dengan diiringi musik. 

Zumba dimulai dengan pemanasan 10 menit, dilanjutkan dengan 

latihan inti 20-40 menit, dan kemudian diakhiri dengan pendinginan 

selama 10 menit (Micallef, 2014).  

Latihan zumba memiliki sistematika umum berolahraga yang 

terdiri dari tiga fase, yaitu: 

a. Pemanasan (Warming Up) 

Dalam fase ini dapat menggunakan pemanasan yang 

didahului oleh kegiatan streching (penguluran) otot-otot tubuh 

dan dilanjutkan dengan gerakan dinamis pemanasan. Pola yang 

kedua yaitu kebalikan dari pola pertama dimana seseorang 

melakukan pemanasan dinamis dulu, kemudian dilanjutkan 

dengan kegiatan penguluran otot-otot tubuh. Kegiatan pemanasan 

ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan elastisitas otot dan 

ligamen di sekitar persendian untuk mengurangi resiko cedera. 

Meningkatkan suhu tubuh dan denyut nadi sehingga 

mempersiapkan diri agar siap menuju aktivitas utama, yaitu 

aktivitas latiihan. Dalam fase ini pemilihan gerakan harus 

dilakukan dan dilaksanakan secara sistematis, runtut, dan 

konsisten (Sari, 2012). 
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Gambar 2.1 Gerakan pemanasan. (Data Pribadi, 2018)  

 

b. Kegiatan Inti  

Fase latihan ini adalah fase utama dari sistematika latihan 

zumba. Dalam fase ini target latihan harus tercapai. Salah satu 

indikator latihan telah memenuhi target adalah dengan 

memprediksi bahwa latihan tersebut telah mencapai training 

zone. Training zone adalah daerah ideal denyut nadi dalam fase 

latihan. Rentang training zone  adalah 60-90% dari denyut nadi 

maksimal (DNM). Denyut nadi yang dimiliki setiap orang 

berbeda, tergantung dari tingkat usia seseorang (Sari, 2012). 

(Fire Up) 
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(Push Your Limits) 

 

  

Gambar 2.2 Gerakan inti. (Data Pribadi, 2018)  
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c. Pendinginan (Cooling Down) 

Pada fase ini hendaknya melakukan dan memilih gerakan-

gerakan yang mampu menurunkan frekuensi denyut nadi untuk 

mendekati denyut nadi normal, setidaknya mendekati awal 

latihan. Pemilihan gerakan pendinginan ini harus merupakan 

gerakan penurunan dari intensitas tinggi ke gerakan intensitas 

rendah. Ditinjau dari segi faal, perubahan dan penurunan 

intensitas secara bertahap tersebut berguna untuk menghindari 

penumpukan asam laktat yang akan menyebabkan kelelahan dan 

rasa pegal pada bagian tubuh atau otot tertentu (Sari, 2012). 

   

Gambar 2.3 Gerakan pendinginan. (Data Pribadi, 2018) 

 

5. Fisiologi  

Latihan aerobik adalah latihan yang menggunakan energi 

yang berasal dari pembakaran menggunakan oksigen. Efek dari 

latihan aerobik adalah kebugaran kardiorespirasi, karena latihan 

tersebut dapat meningkatkan pengambilan oksigen, meningkatkan 
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kapasitas darah untuk mengangkut oksigen dan denyut nadi menjadi 

lebih rendah saat istirahat atau beraktivitas. Manfaat aerobik dapat 

meningkatkan jumlah kapiler, menurunkan jumlah lemak dalam 

darah, dan meningkatkan enzim pembakar lemak (Kurniawati, 2010). 

Gerakan tubuh ketika melakukan olahraga dapat terjadi 

karena otot berkontraksi. Kontraksi otot memerlukan energi dalam 

bentuk ATP (Adenosin Tri Phosphate). Olahraga aerobik dan 

anaerobik memerlukan energi. Energi yang diperlukan didapat dari 

energi potensial yaitu energi yang tersimpan dalam makanan berupa 

energi kimia, energi tersebut akan dilepaskan setelah makanan 

mengalami proses metabolisme dalam tubuh (Kusumaningtyas, 

2011). 

Proses metabolisme energi secara aerobik merupakan proses 

metabolisme yang terjadi di mitokondria dan membutuhkan adanya 

oksigen (O2) agar prosesnya dapat berjalan dengan sempurna untuk 

menghasilkan ATP. Pada saat melakukan olahraga, kedua simpanan 

energi tubuh yaitu simpanan karbohidrat (glukosa darah, glikogen 

otot, dan hati) dan simpanan lemak dalam bentuk trigeliserida akan 

memberikan kontribusi terhadap laju produksi energi secara aerobik 

di dalam tubuh (Coyle, 2006). Untuk meregenerasi ATP memerlukan 

tiga simpanan energi yang digunakan oleh tubuh, yaitu simpanan 

karboidrat (glukosa dan glikogen), lemak, dan protein. Sumber 

energi utama saat proses aerobik adalah simpanan karbohidrat dan 

lemak (Kusumaningtyas, 2011). 
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Metabolisme adalah seluruh perubahan kimiawi yang terjadi 

di dalam tubuh. Proses metabolisme dimulai dari makanan masuk ke 

dalam tubuh kemudian menghasilkan energi yang diperlukan untuk 

kontraksi otot, cadangan energi yang disimpan dalam tubuh berupa 

ATP, PC, glikogen, dan lemak (Irianto, 2004). Metabolisme lemak 

adalah proses kimiawi yang merubah lemak (asam lemak) menjadi 

ATP, banyaknya ATP yang dihasilkan terrgantung pada kandungan 

atom C (Carbon) dari jenis lemak tertentu (Irianto, 2006).  

Medikora (2007) menyatakan asam lemak merupakan bahan 

bakar utama yang diperoleh secara langsung dari diet atau dibentuk 

dari zat lain yang terdapat dalam makanan. Asam lemak disimpan di 

dalam sel sebagai lemak (trigliserida) yang kemudian dibebaskan dan 

diangkut melalui peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan 

jaringan terutama otot. Oksidasi lemak tidak hanya penting bagi 

orang gemuk atau yang makanannya mengandung banyak lemak, 

tetapi juga tidak terpisahkan dari metabolisme secara keseluruhan 

pada setiap orang, baik kurus maupun gemuk. Pembakaran asam 

lemak menjadi CO2 dan H2O terjadi di dalam mitokondria. 

Pemindahan elektron dari asalm lemak ke oksigen di mitokondria 

menghasilkan ATP. Pembakaran ini terjadi dua tahap, yaitu : tahap 

pertama, asam lemak oksidasi secara berturut-turut sehingga seluruh 

atom karbonnya berubah menjadi asetil KoA, kemudian di oksidasi 

pada daur asalm pruval. Tahap kedua, terbentuknya ATP dengan cara 

fosforilasi oksidatif. Penyesuaian oksidasi asam lemak terhadap 

bahan yang dimakan terjadi karena kesalahan komulatif dalam 
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keseimbangan lemak yang akan merubah jaringan adiposa. 

Konsentrasi asal lemak bebas, sensitivitas insulin, dan oksidasi asam 

lemak. Jumlah lemak yang dimakan akan konsentrasi glikogen 

merupakan hal penting dalam menentukan lemak di dalam tubuh 

seseorang yang di oksidasi. 

Patellongi (2000) dalam Medikora (2007) menyatakan ada 

dua bentuk utama dari bahan bakar yang disediakan untuk otot 

selama latihan: 

a. Asam lemak yang di transportasi melalui darah dari jaringan 

lemak. 

b. Simpanan trigliserida yang terdapat dalam sel otot itu sendiri. 

Pada saat 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. Pembakaran lemak sebagai sumber energi digunakan 

untuk aktivitas atau latihan yang berat dalam jangka waktu yang lama 

(Medikora, 2007). 
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6. Indikasi dan Kontraindikasi 

Natalia (2018) mengatakan bahwa ketika melakukan senam 

zumba perlu diperhatikan beberapa hal berikut: 

a. Indikasi  

1) Memiliki fisik yang sehat. 

2) Tidak memiliki riwayat cedera yang dapat mengganggu ketika 

melakukan gerakan. 

b. Kontraindikasi 

Seseorang tidak dianjurkan melakukan senam zumba 

apabila mengalami hal seperti berikut: 

1) Memiliki riwayat penyakit jantung. 

2) Memiliki riwayat masalah pada tulang belakang. 

3) Memiliki riwayat masalah pada lutut. 
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B. Berat Badan 

1. Definisi  

Menurut Soetjiningsih (2000) dalam Mumpuni (2012) berat 

badan adalah hasil peningkatan semua jaringan pada tubuh. Selain 

itu, berat badan merupakan indikator yang paling baik untuk 

mengetahui status gizi dan tumbuh kembang anak. 

Kelebihan berat badan di definisikan sebagai kandungan 

lemak yang berlebih pada jaringan adiposa. Overweight adalah 

kelebihan berat badan dibandingkan dengan badan ideal yang 

disebabkan oleh penimbunan jaringan lemak (Purnamawati, 2009). 

 

2. Penyebab Kelebihan Berat Badan 

Affram (2015) menyatakan ada berbagai macam faktor 

penyebab kelebihan berat badan diantaranya pengelompokkan 

etiologi kelebihan berat badan sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

1) Faktor Genetik  

Sebagai unsur genetik, kelebihan berat badan cukup berperan 

pada anak. Pada orang tua kelebihan berat badan pengaruh gen 

pada anak adalah 80%, bila salah satu orang tua kelebihan berat 

badan ialah 40%, dan bila orang tua tidak kelebihan berat badan 

maka 14%. 

2) Psikologi 

Pada beberapa orang tertentu dalam keadaan stress, frustasi, 

sedih, dan kesepian biasanya makan menjadi lebih banyak 
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sebagai kompensasi dari kejiwaan. Untuk mengubah perilaku 

makan yang dipengaruhi emosional atau psikologis perlu adanya 

keterlibatan psikolog. 

b. Faktor Eksternal 

1) Perilaku makan  

Kebiasaan makan dan faktor budaya dalam keluarga atau 

masyarakat mempengaruhi perilaku seseorang, seperti: banyak 

ngemil, suka makanan yang berlemak (gorengan, santan, manis), 

dan makanan cepat saji (junk food dan fast food). 

2) Pola aktivitas 

Gaya hidup modern dimana unsur kenyamanan dan 

kemudahan menjadi tujuan. Orang cenderung mencari cara 

mudah dan sedikit menggunakan tenaga. Kelebihan berat badan 

banyak ditemukan pada orang yang sedikit melakukan aktivitas 

fisik dan kebanyakan duduk, seperti: memainkan game online 

dan menonton televisi dalam waktu yang lama. 

3) Faktor gaya hidup 

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah 

terjadinya pergeseran gaya hidup dari dinamis aktif menjadi 

malas-malasan (sedentary). Kondisi tersebut disebabkan oleh 

pekerjaan manusia. Keadaan ini menjadikan tubuh surplus energi 

yang berarti nilai kalori untuk aktivitas fisik, hal tersebut 

menjadikan seseorang gemuk. 
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4) Faktor sosial dan ekonomi 

Kekurangan kemampuan daya beli menyebabkan 

keterbatasan pilihan makanan yang sehat dan bergizi baik. 

Kelebihan berat badan banyak ditemukan pada wanita keluarga 

miskin karena sulitnya membeli makanan yang tinggi kandungan 

protein. Mereka hanya mampu membeli makanan yang murah 

dan umumnya mengandung banyak hidrat arang dan berlemak. 

 

3. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah parameter yang digunakan 

untuk menunjukkan status berat badan orang dewasa. Parameter yang 

diukur adalah berat badan dalam kilogram (kg) dan tinggi badan 

(m²). BMI yang normal pada orang dewasa usia ≥18 tahun ialah 

antara 18 dan 25 kg/m². Range berikut merupakan rekomendasi dari 

National Institutes of Health and World Health Organization 

(Ferrera, et.al. 2006). 

Tabel 2.1  Rumus Perhitungan BMI 

 

 

IMT  =   _____Berat Badan (Kg)_____________     

              Tinggi Badan (m) X Tinggi Badan (m) 

 

 

Tabel 2.2. Klasifikasi Indeks Massa Tubuh Penduduk Asia Dewasa 

(WHO, 2006). 

 

BMI (Kg/ m²) Kategori 

<18,5 Rendah 

18,5 – 24,99 Normal 

25,00 – 29,99 Overweight 

30,00 – 34,99 Obesitas 1 

35,00 – 39,99 Obesitas 2 

≥40,00 Obesitas 3 
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C. Wanita  

1. Definisi 

Wanita merupakan gambaran tentang perempuan yang sudah 

dewasa, seiring dengan berjalannya waktu wanita yang memiliki 

kekurangan fisik, seperti kelebihan berat badan akan merasa 

khawatir. Kelebihan berat badan diartikan sebagai kondisi abnormal 

atau kelebihan lemak dalam jaringan adiposa sehingga mengganggu 

kesehatan. Kelebihan berat badan adalah kelbihan berat badan akibat 

dari penimbunan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Menurut para 

ahli kelebihan berat badan terjadi akibat manusia makan terlalu 

banyak dan kegiatan fisik yang dilakukan terlalu sedikit. 

Ketidakseimbangan asupan energi dengan pengeluaran energi ini 

yang menjadi salah satu faktor terjadinya kelebihan berat badan. 

Selain mengganggu kesehatan, kelebihan berat badan juga dapat 

mengurangi daya tarik seseorang dan menjadi salah satu penyebab 

seseorang menjadi tidak percaya diri (Adriani, et.al, 2012). 

2. Faktor Resiko 

Nurfikiria (2007) mengungkapkan wanita yang beresiko 

mengalami kelebihan berat badan adalah wanita yang berusia di atas 

20 tahun. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti:  

a. Pola hidup wanita yang cenderung kurang memperhatikan segi 

kesehatan. 

b. Kebebasan finansial untuk membeli setiap makanan yang 

diinginkan. 

c. Stress yang diakibatkan oleh beban kerja.  
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3. Klasifikasi Usia

Depkes RI (2009) menyatakan klasifikasi wanita berdasarkan 

usia, yaitu: Usia muda 0 – 14 tahun, usia produktif 15 – 64 tahun, 

dan usia tua >65 tahun.  

D. F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas

F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas merupakan tempat olahraga 

yang menyediakan berbagai program kebugaran, seperti: senam 

aerobik, senam zumba, yoga, pilates gymball, bodyshaping, hip-hop, 

dan belly dance. Senam zumba merupakan senam yang paling banyak 

diminati di tempat ini, karena gerakan-gerakannya yang energik dan 

memiliki banyak variasi gerakan. 


