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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Era globalisasi ditandai dengan kemajuan IPTEK disegala bidang. 

Meliputi pola hidup masyarakat yang mengalami perubahan. Dimana selalu 

menginginkan hal yang serba cepat, mudah dan praktis, sehingga orang 

semakin malas untuk melakukan aktifitas fisik karena telah ditunjang dengan 

teknologi yang telah memadai, salah satunya dalam transportasi. Bahkan untuk 

berjalan pada jarak dekat orang-orang lebih memilih untuk menggunakan 

sepeda motor atau mobil. Hal ini menyebabkan minimalnya dari aktifitas fisik 

berjalan kaki. Penurunan level aktifitas fisik orang kurus akan bertolak 

belakang dengan orang yang mengalami kelebihan berat badan (obesitas dan 

overweight) (Slentz, et al. 2004). 

Penurunan aktifitas fisik memiliki dampak bagi tubuh, salah satunya 

berupa kelebihan berat badan. Pada kelebihan berat badan (overweight) dan 

obesitas ini erat kaitannya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Salah satu 

faktor meliputi makanan yang melebihi kebutuhan tanpa diimbangi dengan 

aktifitas fisik yang cukup. Overweight adalah keadaan seseorang yang 

memiliki berat badan melebihi ideal akibat dari penumpukan lemak. Pada 

kelebihan berat badan tersebut mempengaruhi kondisi perut buncit atau nilai 

dari lingkar perut dilihat dari sudut pandang estetika atau postur tubuh ideal 

(Kusumadewi, Sumekar & Hardian, 2015). Aktifitas fisik yang dilakukan 

secara rutin dapat mempengaruhi bentuk tubuh seseorang, mencegah dari 

overweight atau yang biasa disebut kegemukan (Pradnyawati, Irfan & Winay, 

2013). Apabila aktifitas fisik sesuai dengan kebutuhan maka akan dapat 
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menjaga kesehatan dan kebugaran, namun bila aktifitas fisik tidak 

dijalankan sesuai kebutuhan akan menyebabkan kalori dalam tubuh tidak 

sebanding antara asupan dengan pembakaran kalori (pengeluaran) (Sari, 

Lipoeto & Herman, 2014) 

Aktifitas fisik yang cukup diperlukan untuk membakar kalori menjadi 

energi. Gerakan tubuh saat melakukan latihan bodyweight dapat terjadi karena 

otot berkontraksi. Kontraksi otot memerlukan energi dalam bentuk ATP 

(Adenosine Tri Phospate). Latihan memerlukan energi yang didapat dari energi 

potensial yang tersimpan dalam makanan berupa energi kimia. Energi kimia 

akan dilepaskan setelah bahan makanan mengalami proses metabolisme tubuh. 

Inti dari proses metabolisme energi yaitu sintesis molekul ATP (Gansareng, 

Bolang, & Mayulu, 2015). Jika kontraksi otot dalam bentuk aktifitas fisik 

minimal akan menyebabkan kalori tersimpan menjadi lemak. Tersimpannya 

lemak di tubuh akan bertumpuk dan mengendap, menjadikan komposisi tubuh 

tidak sesuai sehingga terjadilah kelebihan berat badan. Obesitas terdiri dari dua 

jenis, obesitas umum dan obesitas abdominal/sentral (Triwinarto, Muljati & 

Jahari, 2012). Akibat dari overweight diantaranya berat badan yang meningkat 

dan pengendoran kulit. Kelebihan berat badan menyebabkan akumulasi lemak 

pada daerah subkutan dan jaringan lainnya (Gansareng, Bolang, & Mayulu, 

2015).  

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007, prevalensi 

obesitas pada penduduk usia 15 tahun keatas adalah 10,3% (laki-laki 13,9% 

dan perempuan 23,8%). Meningkatnya pevalensi obesitas berkaitan dengan 

meningkatnya prevalensi sindroma metabolik, pada populasi Asia sebesar 10-

30%. Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2008 sekitar 1,4 
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milyar orang dewasa usia 20 tahun ke atas mengalami overweight. Terutama 

banyak terjadi pada dewasa umur 30-40 tahun. Pada tahun 2008 prevalensi 

obesitas di dunia 10% pada pria dan 14% pada wanita. Prevalensi tertinggi 

masih terjadi di Negara maju sebesar 62%. Sementara di Negara Asia 

Tenggara, overweight mencapai angka 14% dan obesitas 3% (Gansareng, 

Bolang, & Mayulu, 2015). Dari data proporsi obesitas sentral/abdomen 

RISKESDAS 2013 (Lingkar Perut: laki-laki > 90 cm dan perempuan > 80 cm). 

Berdasarkan penelitian dari lingkar perut di Indonesia oleh Himpunan Studi 

Obesitas Indonesia (HISOBI), didapatkan nilai batas pada perempuan 82,5 cm 

dan pada laki-laki 88,7 cm (Todingan, Moningka & Danes, 2016). 

Peningkatan prevalensi kelebihan berat badan berkaitan dengan 

meningkatnya prevalensi kejadian sindroma metabolik. Peningkatan sindroma 

metabolik sejalan dengan peningkatan lemak subkutan. Peningkatan kejadian  

tersebut berhubungan langsung dengan patogenesis kelainan metabolik, 

termasuk hipertensi, dislipidemia, dan resistensi insulin (Coker, William, 

Kortebein, Sullivan & Evans, 2009). Perempuan memiliki lemak spesifik yang 

mulai timbul sejak pubertas, berbeda dengan laki-laki. Sehingga pada 

perempuan setelah pubertas memiliki pola distribusi lemak yang khas. Bagi 

orang yang mengalami obesitas akan memiliki lipatan lemak yang berlebih. 

Pada umumnya orang-orang ingin memiliki tubuh yang ideal untuk 

meningkatkan kepercayaan diri. Sebaliknya pada orang-orang yang memiliki 

lipatan lemak berlebih akan menyebabkan permasalahan body image yang 

menimbulkan penurunan kepercayaan diri. Penimbunan lemak berlebih pada 

jaringan di seluruh tubuh atau tempat tertentu, yang pada umumnya terdapat 
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pada perut atau disebut obesitas sentral/abdominal (Sari, Lipoeto & Herman, 

2014). 

Akumulasi lemak di tubuh terutama dibawah kulit pada abdominal 

merupakan efek dari obesitas. Penyebab obesitas dan overweight diantaranya 

pola hidup, pola makan, kurang aktifitas fisik dan stres. Pola penyebaran lemak 

badan antara laki-laki dan perempuan berbeda disebabkan faktor hormonal 

(Dahriani, Murbawani & Panunggal, 2016). Akibat dari kelebihan berat badan 

salah satunya penurunan kepercayaan diri, selain itu obesitas dan overweight 

merupakan salah satu faktor resiko penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, 

diabetes melitus, arthritis, beberapa jenis kanker dan gangguan fungsi 

pernafasan (Kuswari, Setiawan & Rimbawan, 2015).  

Pada umumnya lemak tubuh akan meningkat pada usia lebih dari 20 

hingga 40 tahun, atau dari dewasa awal hingga usia tua pada perempuan. 

Peningkatan lemak tubuh yang dimaksud karena terkait aktivitas fisik yang 

menurun. Berdasarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), persentase lemak tubuh 

yang normal untuk laki-laki 15-25% dan perempuan 20-25% dari total berat 

badan. Sedangkan menurut Gibson, rata-rata persen lemak tubuh laki-laki 

dewasa 14,7% dan pada perempuan 26,9%. Berat badan pada perempuan saat 

hamil meningkatkan cadangan lemak. Semakin banyak cadangan lemak maka 

semakin lama penurunan berat badan terjadi. Setelah melahirkan, 75% 

perempuan memiliki rata-rata berat badan 6 kg lebih tinggi (Diana, Yuliana, 

Yasmin & Hardinsyah, 2013). 

Nilai lingkar perut yang melebihi normal merupakan pertanda adanya 

bahaya yang mengancam kesehatan. Faktor penyebab meningkatnya nilai 

lingkar perut antara lain genetik dan lingkungan. Lingkar perut dikaitkan 



5 
 

 

 

dengan jumlah lemak intra abdominal. Menurut University Of Medicine and 

Denstytry of New Jersey latihan bisa mengurangi lemak diperut. Wanita yang 

melakukan latihan selama 3-5 hari setiap minggu dapat mengurangi lebih 

banyak lemak perut, dibanding latihan dengan intensitas waktu yang lebih 

pendek. Latihan dengan intensitas sedang-tinggi selama jangka panjang dan 

terus-menerus bermanfaat untuk membakar lemak diperut dan membuat kadar 

lemak perut lebih stabil (Hanum, 2015). 

Latihan adalah salah satu komponen terpenting dan umum dari program 

penurunan berat badan dan menejemen berat badan (Vispute, Smith, 

LeCheminant & Hurley 2011). Latihan merupakan suatu aktifitas gerak yang 

dilakukan secara teratur dan juga terencana dan dilakukan berulang-ulang. 

Latihan merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatan. Latihan fisik berupa bodyweight merupakan latihan 

terpadu yang memungkinkan untuk dilakukan sebagai latihan rutin. 

Merupakan suatu kombinasi komponen kesehatan. Bodyweight atau 

bodyweight training system adalah program latihan berat badan yang 

menggabungkan fungsional latihan inti, dan latihan aerobik untuk 

meningkatkan daya tahan, mobilitas, kelincahan, dan kekuatan. Setiap sesi 

pelatihan dibuat dari tiga blok bangunan dasar: pemanasan, latihan, dan 

pendinginan (Allard, 2008).  

Penelitian dengan judul The Effect of Abdominal Exercise On 

Abdominal Fat, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh latihan perut 

terhadap lemak perut. Dilakukan selama enam minggu dan terdapat pengaruh 

penurunan lemak perut (Vispute, Smith, LeCheminant & Hurley 2011). 
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Penelitian dengan judul Influenceof Exercise Intensity on Abdominal 

Fat and Adiponectin in Elderly Adults, memiliki tujuan untuk mengetahui 

pengaruh intensitas latihan pada lemak perut dan adiponektin pada lansia. 

Dilakukan selama empat belas minggu dan terdapat pengaruh penurunan lemak 

perut (Coker, William, Kortebein, Sullivan & Evans, 2009).   

Penelitian dengan judul Effect of Exercise Training Intensity on 

Abdominal Visceral Fat and Body Composition, memiliki tujuan untuk 

mengetahui efek intensitas latihan pada lemak perut viseral dan komposisi 

tubuh. Dilakukan selama enam belas minggu dan terdapat efek dari penurunan 

lemak perut viseral dan komposisi tubuh (Irving, et al. 2008).  

Penelitian dengan judul Effect of Aerobic Exercise on The Body 

Composition and Lipid Profile of Overweight Adolescents, memiliki tujuan 

untuk mengetahui efek latihan fisik aerobik tanpa intervensi diet pada kadar 

laktat darah komposisi tubuh dan profil lipid. Dilakukan selama dua belas 

minggu dan terdapat efek dari penurunan komposisi tubuh dan profil lipid 

(Silva, Petroski & Pelegrini, 2014). 

Berdasarkan latar belakang dan observasi diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh latihan Bodyweight 

terhadap penurunan lingkar perut pada Ibu Dharma Wanita di Kabupaten 

Sampang” 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh latihan Bodyweight terhadap penurunan lingkar 

perut pada Ibu Dharma Wanita di Kabupaten Sampang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh latihan Bodyweight terhadap penurunan lingkar 

perut pada Ibu Dharma Wanita di Kabupaten Sampang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui nilai lingkar perut pada Ibu Dharma Wanita di Kabupaten 

Sampang  sebelum diberikan latihan Bodyweight. 

b. Mengetahui nilai lingkar perut pada Ibu Dharma Wanita di Kabupaten 

Sampang  sesudah diberikan latihan Bodyweight. 

c. Menganalisis selisih penurunan lingkar perut pada Ibu Dharma Wanita 

di Kabupaten Sampang  sebelum dan sesudah diberikan latihan 

Bodyweight. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis  

       Manfaat penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaruh latihan Bodyweight 

terhadap penurunan lingkar perut pada Ibu Dharma Wanita di Kabupaten 

Sampang. 

2. Bagi pendidikan  

       Menambah pemahaman di dunia pendidikan tentang pemahaman dan 

penjelasan nilai lingkar perut serta salah satu latihan yang dilakukan 

fisioterapi dalam menangani lingkar perut. 

3. Bagi pembaca  

       Memberikan informasi kepada pembaca tentang nilai lingkar perut dan 

latihan yang dilakukan fisioterapi serta metodenya. 
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4. Bagi masyarakat  

       Dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga 

dapat lebih mengenal dan mengetahui nilai lingkar perut dalam pendekatan 

fisioterapi. 

5. Bagi fisioterapi  

       Dapat mengetahui secara mendalam mengenai nilai lingkar perut dan 

latihan bodyweight dapat digunakan dalam pelaksanaan latihan. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian penelitian 

No Nama Tahun Judul Variabel Hasil Analisa Data 

dan Perbedaan  

1.  Sachin S, 

Johnd D, 

Smith, 

James D, 

LeChemin

ant, dan 

Kimberly 

S Hurley 

2011 The Effect of 

Abdominal 

Exercise On 

Abdominal 

Fat 

Variabel 

independen: 

Abdominal 

Exercise 

Variabel 

dependen: 

Abdominal 

Fat 

Uji T dengan hasil 

p=0,05. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight  

Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

2. Robert H 

Coker, 

Rick H 

Williams, 

Patrick M 

Kortebein, 

Dennis H 

Sullivan, 

dan 

William J 

Evans 

 2009 Influenceof 

Exercise 

Intensity on 

Abdominal 

Fat and 

Adiponectin 

in Elderly 

Adults 

Variabel 

independen : 

Exercise 

Intensity 

Variabel 

dependen : 

Abdominal 

Fat and 

Adiponectin 

Analisis ANOVA 

dengan hasil 

p=0,03. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight  

Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

Pada analisa data 

menggunakan Uji 

Paired T Test 

3. Brian A 

Irving, 

Christoph

er K 

Davis, 

David W 

Brock, 

Judy Y 

2008 Effect of 

Exercise 

Training 

Intensity on 

Abdominal 

Visceral Fat 

and Body 

Composition 

Variabel 

dependen : 

Aerobic 

Exercise  

Variabel 

independen 

:Body 

Composition 

SAS (pre and post 

test group design) 

dengan hasil 

p=0,034 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 
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Weltman, 

Damon 

Swift, 

Eugene J 

Barrett, 

Glenn A 

gaesser 

dan 

Arthur 

Weltman 

and Lipid 

Profile  

Independen : 

Latihan Bodyweight  

Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

Pada analisa data 

menggunakan Uji 

Paired T Test 

4. DR Diego 

Augusto 

Santos 

Silva, DR 

Edio Luiz 

Petroski, 

DRA 

Andreia 

Pelegrini  

2014 Effect of 

Aerobic 

Exercise on 

The Body 

Composition 

and Lipid 

Profile of 

Overweight 

Adolescents 

Variabel 

dependen : 

Aerobic 

Exercise 

Variabel 

independen 

:Body 

Composition 

and Lipid 

Profile 

Analisi ANOVA, 

Random pre test 

and post test group 

design dengan hasil 

p=<0,05. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight  

Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

Pada analisa data 

menggunakan Uji 

Paired T Test 

5. Cris A 

Slentz, 

Brian D 

Duscha, 

Johanna L 

Johnson, 

Kevin 

Ketchum, 

Lori B 

Aiken, 

Gregory P 

Samsa, 

Joseph A 

Houmard, 

Connie W 

Bales dan 

William E 

Kraus. 

2004 Effects of the 

Amount of 

Exercise on 

Body Weight, 

Body 

Composition, 

and 

Measures of 

Central 

Obesity 

Variabel 

dependen : 

Amount of 

Exercise 

Variabel 

independen : 

Body Weight, 

Body 

Composition, 

and 

Measures of 

Central 

Obesity 

SAS, Randomizes 

controlled trial 

dengan hasil 

p=<0,5. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight  

Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

Pada analisa data 

menggunakan Uji 

Paired T Test 

6. Fadilah 

Kusumade

wi, 

Tanjung 

Ayu, 

Sumekar 

dan 

Hardian  

2015 Pengaruh 

Latihan 

Zumba 

Terhadap 

Presentase 

Lemak 

Tubuh pada 

Wanita Usia 

Muda 

Variabel 

inependen : 

Latihan 

Zumba  

Variabel 

dependen : 

Persentase 

Lemak 

Tubuh  

Uji korelasi 

Spearman’s rho 

dengan hasil 

p=0,04. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight  
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Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

Pada analisa data 

menggunakan Uji 

Paired T Test 

7. Ni Made 

Ari 

Pradnyaw

ati, M 

Irfan dan I 

Made 

Niko 

Winaya 

2013 Frekuensi 

Latihan 3 

Kali 

Seminggu 

pada Tari 

Baris modern 

Dapat 

Menurunkan 

Presentase 

Lemak 

Tubuh  

Variabel 

Independen : 

Latihan Tari 

Baris 

Modern  

Variabel 

dependen : 

Presentase 

Lemak 

Tubuh  

Uji T-test of related 

(paired sample t-

test) dengan hasil 

p=>0,05. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight  

Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

8. Deril 

Gansareng

, 

Alexander 

S L 

Bolang 

dan Nelly 

Mayulu 

2015 Hubungan 

Antara 

Ketebalan 

Lemak 

Triceps 

(KLT) dan 

HightSensiti

vity C-

Reactive 

Protein (hs-

CRP) Pada 

Mahasiswa 

Obes dan 

Tidak Obes 

Di Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

sam 

Ratulangi 

Manado 

Variabel 

independen : 

Ketebalan 

Lemak 

Triceps 

(KLT) dan 

HightSensiti

vity C-

Reactive 

Protein (hs-

CRP) 

Variabel 

Dependen : 

Mahasiswa 

Obes dan 

Tidak Obes 

Uji Spearmen 

dengan hasil 

p=0,001. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight  

Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

Pada analisa data 

menggunakan Uji 

Paired T Test 

9. Tiara Aris 

Dahriani, 

etisa Adi 

Murbawa

ni dan 

Binar 

Panunggal  

2016 Hubungan 

Lingkar 

Leher dan 

tebal Lemak 

Bawah Kulit 

(Skinfold) 

Terhadap 

Profil Lipid 

Pada Remaja 

Variabel 

Independen : 

Lingkar 

Leher dan 

tebal Lemak 

Bawah Kulit 

(Skinfold) 

Variabel 

Dependen : 

Profil Lipid 

Desin cross-

sectional,  uji 

korelasi Pearson 

Product Moment, 

Rank Spearmean, 

mann-Whitney, dan 

Kruskal-

Wallisdengan hasil 

p=0,307; p=0,037; 

p=0,047. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight  
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Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

Pada analisa data 

menggunakan Uji 

Paired T Test 

10. Mury 

Kuswari, 

Budi 

Setiawan 

dan 

Rimbawa

n 

2015 Frekuensi 

Senam 

Aerobik 

Intensitas 

Sedang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Lemak 

Tubuh Pada 

Mahasiswa 

IPB 

Variabel 

Independen : 

Senam 

Aerobik 

Intensitas 

Sedang 

Variabel 

dependen : 

Lemak 

Tubuh 

Desain quasi  

eksperimental pre-

test dan post-test, 

uji paired sample t-

test dengan hasil 

p=<0,05. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight 

Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

11. Marini 

Khairana 

Sari, Nur 

Indrawati 

Lipoeto 

dan 

Rahmatin

a B 

Herman 

2014 Hubungan 

Lingkar 

Abdomen 

(Lingkar 

Perut) 

dengan 

Tekanan 

Darah 

Variabel 

Independen : 

Lingkar 

Abdomen 

(Lingkar 

Perut) 

Variabel 

Dependen : 

Tekanan 

Darah 

Desain cross 

sectional dengan 

teknik random 

sampling,  uji 

Pearson dengan 

hasil p <0,01 dan 

p<0,05. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada 

Variabel 

Independen : 

Latihan Bodyweight 

Variabel Dependen: 

Penurunan Lingkar 

Perut. 

Pada analisa data 

menggunakan Uji 

Paired T Test 

12. Rif’atul 

Qomariya

h 

2018 Pengaruh 

Latihan 

Bodyweight 

Terhadap 

Penurunan 

Lingkar 

Perut Pada 

Ibu Dharma 

Wanita 

Kabupaten 

Sampang 

Variabel 

Independen : 

Latihan 

Bodyweight 

Variabel 

Dependen : 

Penurunan 

Lingkar 

Perut 

Desain penelitian 

pre eksperimental, 

one group pretest-

posttest design 

dengan teknik 

random sampling, 

dengan uji T 

berpasangan  


