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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Latihan (Exercise) 

1. Definisi Latihan  

Latihan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesehatan dengan 

pendekatan non-farmakologis secara ekonomis dan menghasilkan adaptasi 

yang menguntungkan bagi komposisi tubuh. Ketahanan intensitas dalam 

latihan merupakan penentu utama untuk meningkatkan kebugaran (Irving, 

et al. 2008). Latihan adalah memberikan pembebanan fisik yang teratur, 

sistematis dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan fisik (Suharjana, 2013 dalam Dwinta 2016).  

Menurut Giriwijoyo dan Sidik (2012) secara fisiologis kemampuan 

fungsional yang dihasilkan dari latihan terdiri dari kemampuan anaerobik 

dan kemampuan aerobik,  

a. Anaerobik 

Kemampuan anerobik terdiri dari alaktasid dan laktasid. 

Alaktasid adalah kemampuan untuk mewujudkan gerak ledak 

maksimal maupun sub-maksimal, sedangkan laktasid adalah 

kemampuan untuk menghasilkan gerak ketahanan (anaerobic 

endurance). Ciri aktifitas fisik anaerobik ialah intensitas tinggi dan 

durasi singkat. 

b. Aerobik 

Kemampuan untuk menghasilkan gerak ketahanan umum. Ciri 

aktifitas fisik aerobik ialah intensitas rendah atau sedang  dengan durasi 
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lama. Ciri latihan aerobik yaitu mengaktifkan otot-otot >40%, secara 

serentak/stimulan, dengan intensitas yang adekuat (cukup) dan sesuai 

umur, dilakukan secara kontinu dengan waktu adekuat (minimal 10 

menit atau lebih). 

2. Latihan Aerobik 

Latihan aerobik adalah bentuk latihan yang dilakukan berulang-ulang 

dan bersifat terus menerus, menggunakan kelompok otot besar dalam 

tubuh. Penggunaan otot-otot besar pada tubuh dalam suatu gerakan ritmis 

kontraksi dan relaksasi berlangsung secara teratur. Apabila beban kerja otot 

meningkat maka tubuh akan merespon dengan mengonsumsi oksigen 

sebanyak mungkin untuk dikirim ke seluruh otot dan jantung, sehingga 

mengakibatkan detak jantung dan frekuensi pernapasan meningkat. 

Latihan aerobik merupakan kerja dari organ tubuh yang memerlukan 

oksigen pada proses metabolisme energi selama latihan berlangsung. 

Sehingga latihan aerobik yang dilakukan memerlukan oksigen yang cukup 

sebagai cadangan saat latihan (Sukma, 2015). 

Pada latihan aerobik dapat memberikan manfaat bagi pernapasan, 

meningkatkan kemampuan kerja sistem kardiovaskuler (jantung), dan 

meningkatkan kemampuan darah mengangkat oksigen keseluruh tubuh 

(Suminarsih, 2008). Merupakan latihan yang populer disegala umur dan 

dikalangan wanita. Latihan aerobik meningkatkan sirkulasi darah, 

menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Dapat meningkatkan efisiensi 

jantung dan paru-paru serta baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh 

(Prashobhith, 2015). Aktifitas fisik rutin dapat memberikan manfaat bagi 

kesehatan dan kebugaran tubuh, mencegah mortalitas dan morbiditas 
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akibat gangguan jantung, peningkatan ketahanan tubuh saat melakukan 

berbagai berbagai bentuk latihan fisik. Dengan adanya gerakan yang 

optimal di tubuh maka akan terjadi pembakaran kalori (Kusumadewi, 

Sumekar & Hardian 2015). 

Sistem metabolisme di dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh latihan 

aerobik bodyweight. Dimana gerakan tubuh saat melakukan latihan dapat 

terjadi karena kontraksi otot. Saat otot berkontraksi memerlukan energi 

dalam bentuk (Adenosine Tri Phosphate) ATP. Pada latihan aerobik 

memerlukan energi dimana energi yang diperlukan didapat dari energi 

potensial yaitu yang tersimpan dalam makanan berupa energi kimia. Dari 

proses tersebut energi akan dilepaskan setelah bahan makanan mengalami 

proses metabolisme di dalam tubuh. Pada proses metabolisme dengan 

digunakannya lemak sebagai bahan utama, energi akan berpengaruh 

langsung terhadap lemak tubuh (Pradnyawati, Irfan  & Winaya, 2013). 

Menurut Habut, Nurmawan & Wiryanthini (2015) gambaran gerak 

tubuh dari aktifitas fisik disebabkan oleh kontraksi otot yang menghasilkan 

energi ekspenditur. Energi ekspenditur adalah jumlah energi yang 

dikeluarkan atau digunakan oleh tubuh. Terdiri dari tiga komponen, energi 

Basic Physiological Function (energi internal), energi untuk memproses 

makanan di dalam tubuh (Thermic Effect of Food) dan Energi untuk 

aktifitas fisik. 

Kuswari, Setiawan & Rimbawan (2015) latihan aerobik terdiri atas 

aerobik intensitas tinggi (high impact) dan aerobik intensitas rendah (low 

impact). 
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a. Aerobik high impact (intensitas tinggi) 

Pada gerakan aerobik high impact termasuk aktifitas fisik yang 

memberikan beban berlebih. Gerakan mengarah pada kaki 

meninggalkan lantai, seperti meloncat. 

b. Aerobik low impact (intensitas rendah) 

Gerakan aerobik low impact termasuk aktifitas fisik yang 

tergolong tidak membebani dan tidak beresiko mencederai. Salah satu 

kaki selalu berada dan menapak di lantai setiap waktu. Aktifitas fisik 

dan latihan aerobik low impact dapat meningkatkan terjadinya lipolisis, 

dengan terjadinya lipolisis maka simpanan lemak tubuh akan berkurang 

sehingga dapat menurunkan persen lemak tubuh (Putri, LM & S, 2016).  

3. Bodyweight  

Selama 2 minggu latihan otot perut cukup menyebabkan reduksi ukuran 

sel lemak. Program dari latihan otot perut secara progresif menyebabkan 

penurunan ukuran sel lemak secara signifikan pada daerah perut, 

subskapular dan gluteal (Vispute, et al. 2011). Salah satu komponen 

terpenting dan umum dari program manajemen berat badan adalah latihan. 

Latihan resistensi progresif terbukti efektif dalam mengurangi lemak 

subkutan dan viseral abdomen (Vispute, et al. 2011). Takaran latihan yang 

dapat diberikan meliputi FITT (Frequncy, Intencity, Time, Tipe) (Sukma, 

2015). 

Kegiatan latihan kesehatan aerobik mengambil waktu minimal 10 

menit yang disebut sebagai waktu minimal yang efektif (adekuat) untuk 

meningkatkan kapasitas aerobik seseorang. Waktu minimal yang efektif 
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dan maksimal yang efisien sangat penting dipahami agar tujuan tetap dapat 

dicapai tanpa membuang waktu (Giriwijoyo & Sidik, 2012). 

Bodyweight merupakan latihan untuk mempertahankan daya tahan otot 

dan kardiovaskuler, dimana latihan bodyweight terfokus pada latihan berat 

badan dan otot abdominal dengan gerakan seperti jongkok, berdiri dan 

melompat. Tidak membutuhkan peralatan dan latihan beban yang berat. 

Karena berat badan merupakan resistensi untuk masing-masing gerakan 

spesifik. Bodyweight adalah program latihan fisik yang dapat dilakukan 

kapan saja, dimana saja, dengan keterbatasan ruang dan tanpa peralatan 

penunjang. Program latihan berat badan yang menggabungkan fungsional 

latihan, latihan inti, dan latihan aerobik untuk meningkatkan daya tahan, 

mobilitas, kelincahan, dan kekuatan. Setiap sesi latihan dibuat dari tiga 

blok bangunan dasar: pemanasan, latihan, dan pendinginan. Pemanasan 

dilakukan selama 5-10 menit. Latihan dilakukan selama 10-30 menit, berisi 

tiga jenis latihan dalam satu sesi latihan. Pendinginan dilakukan selama 5-

10 menit (Allard, 2008). 

Menurut Allard (2008) dan McGinnis (2016) bentuk latihan Bodyweigh 

sebagai berikut :  

1) Pemanasan (Warming-Up) 

Dilakukan selama 5-10 menit, terdiri dari aktifitas aerobik ringan, 

peregangan, mobilitas dan persiapan gerakan khusus. Latihan 

berlangsung secara bertahap baik dari kompleksitas maupun 

intensitas. 

a) Breathing exercise 

(1).  Posisi berdiri dengan rileks  
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(2). Mengambil napas melalui hidung dengan tangan sembari   di 

angkat 

(3). Hembuskan panjang melalui mulut dengan tangan di 

turunkan  

(4). Dosis 4-6 kali repetisi 

b) Hip Movement  

(1). Posisi awal berdiri tegak 

(2). Angkat kaki 90o dengan tangan mengayun, tahan selama 8 

hitungan 

(3). Lakukan secara bergantian kaki kanan dan kiri  

(4). Flexi knee total dengan tangan menarik pada punggung kaki, 

tahan selama 8 hitungan 

(5). Lakukan secara bergantian kaki kanan dan kiri 

(6). Abduksi hip dengan flexi knee, tahan selama 8 hitungan  

(7). Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan  

(8). Kontraindikasi pada responden yang memiliki masalah 

vestibular (keseimbangan) 

 

Gambar 2.1 Hip Movement (Sumber: Allard, 2008) 

c) Arm Swing 

(1). Posisi awal berdiri tegak  
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(2). Tangan di ayunkan ke belakang lalu ke depan  

(3). Tangan di rentangkan lalu di lipat  

(4)  Masing masing dengan 8 kali hitungan  

(5). Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan 

(6). Kontraindikasi pada responden yang memiliki masalah 

vestibular (keseimbangan) 

 

Gambar 2.2 Arm Swing (Sumber: Allard, 2008) 

d) Flexi Trunk  

(1). Posisi awal berdiri tegak  

(2). Tangan di samping kepala 

(3). Lakukan flexi trunk, pastikan vertebrae posisi netral 

(4). Kembali ke posisi awal  

(5). Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan 

(6). Kontraindikasi pada responden yang memiliki riwayat fraktur 

dalam kurun waktu 1 tahun (terutama daerah vertebrae) 
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Gambar 2.3 Flexi Trunk (Sumber: Allard, 2008) 

e) Run In Place  

(1). Posisi berdiri tegak  

(2). Tangan dikepal  

(3). Lakukan seperti akan berlari namun tetap di tempat  

(4). Angkat kaki se tinggi mungkin dengan tangan mengayun 

(5). Dosis selama 1 menit 

(6). Kontraindikasi pada responden yang memiliki riwayat 

fraktur dalam kurun waktu 1 tahun  

 

 

Gambar 2.4 Run In Place (Sumber: Allard, 2008) 
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2) Latihan  

Dilakukan selama 10-30 menit, terdiri dari tiga jenis latihan dalam 

satu sesi. Pertama latihan berat badan terdiri dari gerakan fungsional 

sendi seperti jongkok dan terjang, menggunakan bodyweight. Kedua 

latihan aerobik kontinu, gerakan tubuh penuh dengan intensitas yang 

bervariasi. Ketiga latihan core stability yang mengembangkan 

kemampuan untuk menstabilkan tubuh saat bergerak dengan 

memfokuskan pada otot dinding perut, panggul, dan punggung bawah 

a) Squat  

(1). Pada posisi awal berdiri seimbang, dengan kaki dibuka 

sedikit sejajar dengan bahu  

(2). Mulai dengan turunnya gerakan ke posisi jongkok, berat 

badan tetap pada kaki. Diikuti dengan tangan di angkat 

kedepan dada. 

(3). Pertahankan tulang belakang tetap netral 

(4). Setelah mencapai posisi jongkok, buang napas dan naik 

dengan meluruskan lutut dan pinggul untuk kembali ke 

posisi awal 

(5). Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan 

(6). Kontraindikasi pada responden yang memiliki riwayat fraktur 

dalam kurun waktu 1 tahun, kelainan kardiovaskuler, 

memiliki penyakit jantung, asma dan HNP. 
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Gambar 2.5 Squat (Sumber: Allard, 2008) 

b) Lunge Variation 

(1). Posisi awal berdiri tegak dengan tangan di angkat lurus 

(2). Kaki kanan ke belakang dan kaki kiri di tekuk ke depan 

(3). Kaki kanan di tekuk kebawah dan kaki kiri ditekuk 90o 

(4). Lakukan secara bergantian kaki kanan dan kiri  

(5). Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan 

(6). Kontraindikasi pada responden yang memiliki riwayat 

fraktur dalam waktu 1 tahun, kelainan kardiovaskuler, 

memiliki penyakit jantung, asma dan HNP. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Lunge Variation (Sumber: Allard, 2008) 

 

c) Run In Place  

(1) Posisi berdiri tegak  

(2) Tangan dikepal  

(3)  Lakukan seperti akan berlari namun tetap di tempat  

(4) Angkat kaki setinggi mungkin dengan tangan mengayun 

(5). Dosis selama 1 menit 



22 
 

 

 

(6). Kontraindikasi pada responden yang memiliki riwayat 

fraktur dalam kurun waktu 1 tahun, kelainan 

kardiovaskuler, memiliki penyakit jantung, asma dan HNP. 

 

Gambar 2.7 Run In Place (Sumber: Allard, 2008) 

d) Split Squat Jump 

(1). Posisi awal kaki kiri menekuk di lantai dan kaki kanan flexi 

90o  

(2). Lalu berdiri dengan sedikit melompat  

(3). Menumpu dengan kembali pada posisi awal  

(4). Berdiri tegak  

(5). Lakukan posisi berjalan di tempat 

(6). Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan 

(7). Kontraindikasi pada responden yang memiliki riwayat 

fraktur dalam kurun waktu 1 tahun, kelainan 

kardiovaskuler, memiliki penyakit jantung, asma dan HNP. 
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Gambar 2.8 Split Squat Jump (Sumber: Allard, 2008) 

e) Hipless Crunch  

Pada gerakan ini termasuk latihan otot abdominis dengan posisi 

pinggul dan tubuh bagian atas membantu untuk mengangkat. 

(1). Berbaring terlentang dengan kaki diangkat dan ditekuk 

(2). Betis sejajar dengan lantai dan kaki rileks 

(3). Lengan silang di depan dada dengan tangan di bahu, 

kontraksikan otot perut dengan mengangkat kepala, bahu, 

dan punggung bagian atas. Sekitar 30o dari lantai 

(4) Saat mengangkat kepala dan terjadi kontraksi pada otot 

hembuskan nafas lewat mulut dan ketika kepala turun tarik 

nafas sedalam mungkin. 

(5) Dosis dalam satu set 3-5 kali repetisi dengan 5-7 kali 

hitungan 

(6) Kontraindikasi pada responden yang memiliki riwayat 

fraktur dalam kurun waktu 1 tahun, kelainan kardiovaskuler, 

memiliki penyakit jantung, asma dan HNP. 

(7) Perhatian: Jangan menarik dagu kea rah dada, fokus pada 

kontraksi otot. Hentikan apabila tidak dapat merileksasi 

leher dan bahu. 
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Gambar 2.9 Hipless Crunch (Sumber : McGinnis, 2016) 

f) V Crunch 

Latihan ini memberikan gerakan pada tubuh bagian atas dan 

bawah secara bersamaan untuk memaksimalkan serat otot, 

(1) Posisi awal terlentang, lalu duduk dengan kedua tangan di 

bawah paha  

(2) Dengan punggung dan kaki di angkat sekitar 30o 

(3) Posisi badan tegak lurus dan dada di angkat   

(4) Dosis dalam satu set dilakukan 3-5 kali repetisi dengan 5-7 

kali hitungan 

(5) Kontraindikasi pada responden yang memiliki riwayat 

fraktur dalam kurun waktu 1 tahun, kelainan 

kardiovaskuler, memiliki penyakit jantung, asma dan HNP. 

(6) Perhatian: Mata menatap lurus kedepan, menjaga dagu 

tetap sejajar. Posisi bahu dan lengan tetap sejajar pada 

posisi tubuh. Berhenti apabila leher mulai tegang dan sakit. 

 

 

 

Gambar 2.10 V Crunch (Sumber : McGinnis, 2016) 
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g) Front Plank  

(1) Berbaringlah di lantai dalam posisi seperti  akan melakukan 

push-up 

(2) Siku sampai bahu sebagai tumpuan badan dan juga jari jari 

kaki 

(3) Posisi tubuh berada pada satu garis lurus 

(4) Kontraksikan otot perut 

(5) Dosis lakukan 3-5 kali repetisi dengan 3 set dan pertahankan 

posisi tersebut dalam satu kali pengulangan selama 10-15 

detik 

(6)  Kontraindikasi pada responden yang memiliki riwayat 

fraktur dalam kurun waktu 1 tahun, kelainan kardiovaskuler, 

memiliki penyakit jantung, asma dan HNP. 

 

Gambar 2.11 Front Plank (Sumber : McKay, 2012) 

2) Pendinginan 

Dilakukan selama 5-10 menit, terdiri dari latihan intensitas rendah dan 

fleksibilitas.  

a) Stretch To The Sky 

(1) Posisi awal berdiri tegak 

(2) Angkat tangan ke atas sambil menarik napas dari hidung 

(3) Tahan dalam 3-5 hitungan 
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(4) Turunkan tangan dan buang napas dari mulut  

(5) Dosis Dosis 3-5 kali repetisi  

 

 

 

 

Gambar 2.12 Stretch To The Sky (Sumber: Allard, 2008) 

b) Quad Stretch 

(1) Posisi awal berdiri tegak  

(2)  Flexi knee total dengan tangan menarik pada punggung kaki, 

tahan selama 8 hitungan 

(3) Lakukan secara bergantian kaki kanan dan kiri 

(4) Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan 

 

Gambar 2.13 Quad Stretch (Sumber: Allard, 2008) 

c) Hamstring Strech 

(1) Posisi awal berdiri tegak 

(2) Flexi trunk dengan satu kaki lurus di depan dan kaki yang lain 

semi flexi  

(3) Tangan menahan pada paha  
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(4) Rasakan tarikan pada hamstring  

(5) Tahan dalam 8 kali hitungan, lakukan bergantian kaki kanan 

dan kiri  

(6) Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan 

 

Gambar 2.14 Hamstring Stretch (Sumber: Allard, 2008) 

d) Hip Flexor 

(1) Posisi awal berdiri  

(2) Satu kaki semi flexi ke depan dan kaki yang lain lurus ke posisi 

belakang  

(3) Berikan dorongan ke depan dalam 8 hitungan  

(4) Lakukan bergantian kaki kanan dan kiri  

(5) Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Hip Flexor (Sumber: Allard, 2008) 

e) Lat Stretch 

(1) Posisi awal duduk dengan menumpu pada kaki  
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(2) Lalu tangan lurus ke depan bersamaan dengan flexi trunk  

(3) Pastikan vertebrae dalam posisi normal  

(4) Berikan tarikan ke arah depan dalam 8 kali hitungan  

(5) Dosis 3-5 kali repetisi dengan 8 kali hitungan 

 

Gambar 2.16 Lat Stretch (Sumber: Allard, 2008) 

f) Suck It Up 

Latihan satu ini membantu untuk memperkuat dari otot perut  

(1) Posisi awal seperti akan merangkak, perhatikan posisi core  

(2) Ambil nafas dalam-dalam kemudian hembuskan lewat 

mulut. Gunakan otot perutuntuk mendorong semua udara 

keluar dari paru-paru.  

(3) Tahan posisi ini tanpa bergerak selama 8-12 detik.  

(4) Dosis 5-7 kali repetisi dengan 8-12 kali hitungan 

 

Gambar 2.17 Suck It Up (Sumber : McKay, 2012) 
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g) Breathing Exercise   

(1) Posisi berdiri dengan rileks  

(2) Mengambil napas melalui hidung dengan tangan sembari   di 

angkat 

(3) Hembuskan panjang melalui mulut dengan tangan di turunkan  

(4) Dosis 4-6 kali pengulangan  

B. Lemak  

1. Definisi Lemak  

Lemak merupakan zat padat energi, kandungan energi lebih dari dua 

kalori kandungan karbohidrat dan protein. Didalam tubuh, lemak 

merupakan cadangan energi yang sangat besar. Kebutuhan lemak 

seseorang yang harus terpenuhi antara 20% sampai 30%. Sekalipun lemak 

diperlukan oleh tubuh kita tetapi tidak dapat dikonsumsi secara berlebih. 

Ada dua jenis lemak, yaitu lemak tidak jenuh dan lemak jenuh 

(Sumintarsih, 2008). Tingkat lemak tubuh yang tinggi khususnya lemak 

perut secara signifikan dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler 

(Barreira, et al. 2013). 

2. Lemak Pada Perempuan 

Status perkawinan merupakan indikator kuat kejadian kegemukan dan 

adipositas sentral pada perempuan. Perempuan yang sudah menikah 

cenderung kurang peduli jika bertambah berat badan. Selain itu, 

peningkatan berat badan pada 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. Pengurangan berat badan 3-5% secara nyata 
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dapat menurunkan risiko kesehatan. American College of Sports Medicine 

merekomendasikan melakukan aktivitas sedang sampai berat minimal 250 

menit/minggu bagi orang yang ingin menurunkan lemak tubuh 

merekomendasikan orang dewasa usia 18-64 tahun beraktivitas fisik 

aerobik dengan intensitas sedang minimum 150 menit per minggu atau 

beraktivitas fisik aerobik dengan intensitas berat minimum 75 menit per 

minggu untuk meningkatkan kesehatan kardiorespiratori, otot, dan tulang 

serta menurunkan risiko penyakit tidak menular dan depresi (Diana, 

Yuliana, Yasmin & Hardinsyah, 2013). 

Semakin bertambahnya usia, maka aktivitas metabolisme dalam tubuh 

juga akan menurun berakibat tubuh mudah mengalami peningkatan profil 

lemak dan terjadi penumpukan lemak pada wanita dewasa. Penimbunan 

lemak yang terdapat pada tubuh wanita dewasa diakibatkan oleh gangguan 

metabolisme lipid. Jumlah lemak tubuh akan meningkat sesuai dengan 

penambahan usia. Beberapa penelitian di Negara berkembang 

membuktikan bahwa lemak tubuh akan meningkat secara signifikan diatas 

30 tahun. Wanita lebih cenderung mengalami kenaikan berat badan 

dikarenakan proses kehamilan. Jaringan lemak pada saat kehamilan akan 

mengalami peningkatan dan berdampak pada  akumulasi asam lemak 

bebas di dalam tubuh (Jati, 2014) 

3. Fungsi Lemak  

Lemak menghasilkan energi dua kali lebih banyak dibanding dengan 

protein dan karbohidrat, yaitu 9 kkal/gram lemak yang dikonsumsi. Lemak 

merupakan cadangan substansi yang memiliki kalori lebih tinggi. Karena 

itu lemak secara fungsional sebagai substansi kaya kalori. Lemak memiliki 



31 
 

 

 

sisi positif dan negatif terhadap tubuh. Fungsi lemak dalam tubuh antara 

lain: 

a. Sebagai sumber energi dalam bentuk sel lemak. Lemak tubuh pada 

umumnya disimpan sebanyak 50% di jaringan subkutan, 45% di 

sekeliling organ dalam rongga perut dan 5% di jaringan intramuskular 

b. Bagian dari membran sel sebagai fungsi seluler dan komponen 

struktural dan mediator aktifitas biologis antar sel.  

c. Isolator dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh, Pelindung organ-

organ tubuh serta suspense bagi vitamin A, D, E, dan K (Sartika, 2008) 

Beberapa peran fisiologis lemak anatara lain: 

a. Sebagai penghasil energi, 1 gram lemak memberikan energi sebesar 9 

kalori. 

b. Sebagai pembangun dan pembentuk struktur tubuh. Cadangan normal 

lemak terdapat pada bagian subkutan dan sekeliling organ tubuh. 

c. Penghemat protein, energi yang tersedia berasal dari lemak dan 

karbohidrat, sehingga protein dapat dihemat dalam penggunaan tubuh 

sesuai fungsinya yaitu pembangun dan memperbaiki jaringan-

jaringan yang rusak. 

d. Membantu pengeluaran sisa makanan dan sebagai pelumas diantara 

persendian. 

e. Sebagai pengemulsi yang akan mempermudah dalam transport 

substansi lemak keluar masuk (Supriyadi, 2002 dalam Utaminingsih 

2016) 
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4. Jenis-jenis Lemak  

Berdasarkan struktur kimianya lemak dibagi menjadi lemak jenuh dan 

lemak tidak jenuh. 

a. Lemak jenuh (saturated fatty acid/SFA), yaitu asam lemak yang tidak 

memiliki ikatan rangkap. Tidak peka terhadap oksidasi dan 

pembentukan radikal bebas. Efek dominan lemak jenuh adalah 

peningkatan kadar kolesterol total dan K-LDL. Lemak tidak jenuh 

(unsaturated fatty acids). Dibagi menjadi lemak tidak jenuh tunggal 

(Mono Unsaturated Fatty Acid/ MUFA) dan lemak tidak jenuh jamak 

(Poly Unsaturated Fatty Acid/ PUFA) (Sartika, 2008).  

5. Metabolisme Lemak 

Konsumsi lemak total maksimal perhari yang dianjurkan adalah 30% 

dari energi total yang meliputi 10% lemak jenuh , 10% lemak tidak jenuh 

tunggal dan 10% lemak tak jenuh jamak (Sartika, 2008). Metabolisme 

lemak merupakan proses tubuh dalam menghasilkan energi dan asupan 

lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Glukosa dan 

Karbohidrat merupakan pembantu dalam proses metabolisme lemak 

menjadi energi. Dalam proses metabolisme lemak dalam tubuh masuk 

melewati tahap penyerapan, sehingga bentuk lemak yang memasuki jalur 

metabolisme menjadi bentukan triglicerida. 

Triglicerida di dalam tubuh disimpan pada jaringan adipose (adipose 

tissue) dan di dalam sel-sel otot (intermuscular trigyicerides). Dalam 

proses lipolysis, trigliserida dikonversi menjadi asam lemak (fatty acid) 

dan gliserol. Trigliserida dibentuk menjadi 3 molekul asam lemak dan 1 

molekul gliserol. Pada proses tersebut gliserol akan masuk pada ke dalam 
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siklus metabolisme untuk diubah menjadi glukosa atau asam piruvat. Pada 

asam lemak yang terbentuk akan dipecah menjadi unit-unit kecil melalui 

proses β-oksidasi untuk menghasilkan energi (ATP) di dalam tubuh 

(Almatsier, 2004 dalam Utaminingsih 2016).  

 

Gambar 2.18 Proses Metabolisme Lemak Menjadi Energi  

(Sumber: Whitney & Rolfes, 2006) 

6. Lemak Subkutan 

Perempuan memiliki lemak spesifik yang mulai timbul sejak masa 

pubertas dan biasanya tersebar di daerah payudara, perut bagian bawah, 

pada dan sekitar alat genital (Dahriani et al, 2016).  Kandungan tebal lemak 

tubuh manusia memiliki hubungan fisiologis dan medis. Hal ini dapat 

berpengaruh pada morbiditas dan mortabilitas. Tubuh dapat dianggap 

terdiri dari dua kompartemen komposisi yang relatif konstan namun 

berbeda. Kompartemen ini terdiri dari: 

a. Lemak tubuh, mencakup keseluruhan kandungan lemak kimiawi 

(lipid) dalam tubuh. Kompartemen lemak tubuh adalah anhidrat, tidak 

mengandung potasium dan memiliki kepadatan cukup konstan 0,90 x 

103kg/m3 
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b. Massa bebas lemak, mencakup seluruh bagian tubuh selain lemak. 

Kepadatan konstan sekitar 1,10 x 103kg/m3dengan kandungan 

potasium 68 mequiv/kg dan kandungan air sekitar 720 g/kg. 

Jenis kelamin dan usia mempengaruhi hubungan antara ketebalan 

lemak dan kerapatan tubuh, pada wanita usia 30-40 tahun proporsi 

kandungan lemak tubuh lebih besar, diantaranya pada daerah  lemak 

subkutan. Sekitar setengah dari total kandungan lemak tubuh terletak 

pada subkutan dan proporsi lemak total meningkat dengan 

meningkatnya obesitas (Durnin dan Womersley, 2007). Jaringan 

subkutan pada laki-laki sebanyak 11% dari berat badan dan 

perempuan sebanyak 18% dari berat badan. Distribusi lemak pada 

laki-laki dan perempuan berbeda karena enzim lipoprotein 

memfasilitasi penyimpanan molekul lemak dalam tubuh, dimana 

hormon estrogen perempuan berpengaruh pada distribusi lemak. 

Estrogen merangsang kerja LPL pada gluteul fenoral adiposity 

sehingga menyebabkan timbunan lemak pada otot (Habut, Nurmawan 

& Wiryanthini, 2015). 

C. Anatomi Kulit  

1. Struktur Kulit 

Menurut Kalangi (2013) kulit terdiri atas lapisan utama yaitu 

epidermis dan dermis. Dibawah dermis terdapat jaringan ikat longgar yaitu 

hipodermis, pada beberapa tempat terdiri dari jaringan lemak. 
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Gambar 2.19 Lapisan-lapisan dan apendiks kulit 

(Sumber: Meschel, 2010) 

a. Epidermis  

Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit yang merupakan 

jaringan epitel berasal dari ectoderm. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, 

stratum korneum (lapis tanduk), stratum lusidium (lapis bening), 

stratum granulosum (lapis berbutir), stratum spinosum (lapis taju) dan 

stratum basal (lapis basal, lapis benih). 

b. Dermis  

Dermis berupa jaringan ikat padat yang berasal dari mesoderm. 

Dermis terdiri dari 2 bagian dari luar kedalam yaitu stratum papilaris, 

stratum retikularis. 

c. Hipodermis  

Merupakan lapisan subkutan di bawah retikularis dermis. Berupa 

jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus. 

 

Gambar 2.20 Lapisan-lapisan kulit epidermis   

(Sumber: Meschel, 2010) 
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2. Letak Lemak Subkutan 

Dari penjabaran anatomi kulit tersebut dapat diketahui letak dari lemak 

subkutan berada pada stratum retikularis dan hipodermis.  

(1) Pada stratum retikularis terdiri atas jaringan lemak, kelenjar keringat 

dan sebasea, serta folikel. Lapisan retikular menyatu dengan 

hipodermis/fasia superfisialis di bawah yaitu jaringan ikat longgar 

mengandung banyak sel lemak. 

(2) Pada hipodermis dimana sel-sel lemak lebih banyak daripada dermis. 

Lemak subkutan cenderung mengumpul di daerah tertentu. Lemak 

banyak ditemukan pada jaringan subkutan daerah abdomen, paha dan 

bokong, dapat men capai ketebalan 3 cm atau lebih. Lapisan lemak 

ini disebut pannikulus adiposus. 

D. Kelebihan Berat Badan Klasifikasi IMT (Overweight) 

Aktifitas fisik berguna untuk membakar kalori. Apabila kalori dan 

kelebihan energi tidak digunakan maka akan diubah menjadi lemak dan 

disimpan di dalam sel-sel lemak. Jadi kelebihan berat badan adalah 

penumpukan lemak tubuh. Sampai saat ini di Indonesia belum ada standar 

untuk perhitungan tinggi badan dan berat badan ideal untuk menghitung 

apakah berat badan seseorang termasuk dalam kategori normal, berlebih atau 

kekurangan berat badan dengan menggunakan Indeks Masa Tubuh (Body Mass 

Index) yang dihitung dengan cara membagi angka berat badan dengan tinggi 

badan (dalam meter). Perhitungan Asia termasuk Indonesia: 

a. Kekurangan berat badan BMI 18,5 

b. Berat badan normal BMI 18,5-22,9 

c. Kelebihan berat badan BMI 23,0-24,9 
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d. Mengalami obesitas BMI >25,0 (Sumintarsih, 2008) 

Prevalensi obesitas berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) >25 pada 

perempuan menunjukkan bahwa 22,8% lebih tinggi dari pada laki-laki sebesar 

13%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan beresiko lebih tinggi 

terkena beberapa penyakit degeneratif. Data Riskesdas (2010) menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan obesitas menjadi 16,3 % pada laki-laki dan 26,9% 

pada perempuan. Peningkatan berat badan terjadi karena ketidakseimbangan 

energi antara asupan makanan atau jumlah kalori yang dikonsumsi dengan 

energi yang digunakan atau dikeluarkan hingga menyebabkan penumpukan 

energi dalam bentuk lemak. Dimana usia dewasa turut mempengaruhi massa 

otot dan akumulasi lemak yang terjadi secara fisiologis (Habut, Nurmawan & 

Wiryanthini, 2015). 

1. Sindrom Metabolik  

Sindrom metabolik adalah kumpulan kelainan kardiometabolik 

komplek terkait dengan penuaan, penurunan aktifitas fisik dan adipositas 

abdomen. Dari faktor resiko untuk mengidentifikasi sindrom metabolik 

didapatkan peningkatan lemak terutama di bagian abdomen berkaitan 

dengan peningkatan resiko kardiometabolik (Irving et al, 2008). 

Peningkatan obesitas dan penurunan aktifitas pada usia matang 

berhubungan langsung dengan patogenesis kelainan metabolik, termasuk 

hipertensi, dislipidemia dan resistensi insulin. Kondisi ini saling berkaitan, 

dapat meningkatkan resiko diabetes melitus tipe 2 dan penyakit 

kardiovaskuler, dikenal sebagai sindrom metabolik (Coker, et al. 2009). 
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2. Penyebab dan Faktor Resiko Kelebihan Berat Badan  

Beberapa Faktor resiko dari terjadinya obesitas berkaitan dengan pola 

makan, kurangnya aktifitas fisik, stress dll. Kelebihan berat badan 

merupakan salah satu faktor resiko dari penyakit degeneratif seperti 

kardiovaskuler, diabetes melitus, artritis, dan beberapa jenis kanker serta 

gangguan pernapasan (Kuswari, Setiawan & Rimbawan, 2015). Pada poses 

bertambahnya usia itu sendiri dapat menempatkan resiko yang lebih besar 

untuk kelainan metabolik (Coker, et al. 2009). 

3. Gangguan Kesehatan Akibat Kelebihan Berat Badan 

Lemak di dalam rongga perut subkutan merupakan pemicu dari 

terjadinya beberapa penyakit, diantaranya diabetes melitus, hipertensi, 

hiperlipidemia, dan penyakit kardiovaskuler (Kuswari, Setiawan & 

Rimbawan, 2015). Ketidakseimbangan antara asupan kalori dan 

pengeluaran kalori berkontribusi dalam perkembangan resistensi insulin 

(Coker, et al. 2009). Peningkatan berat badab pada orang yang minimal atu 

bahkan tidak melaksankan latihan fisik (aktifitas fungsional) diikuti oleh 

meningkatnya kadar kolesterol total dan kolesterol LDL, yang berarti 

meningkatkan faktor resiko penyakit kardiovaskuler (Giriwijoyo & Sidik, 

2012). 

Pada diabetes melitus latihan berperan sebagai toleransi terhadap 

glukosa menjadi lebaih baik dikarenakan reseptor insulin pada sel menjadi 

lebih peka dan berkurangnya kadar glikogen dalam sel otot dan hepar, 

menyebabkan sel-sel tersebut lebih mampu menarik kembali molekul-

molekul glukosa dari cairan tubuh. Latihan  fisik  pada hyperlipidemia 

menyebabkan meningkatnya kadar HDL;kolesterol yaitu kolesterol yang 
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berperan mencegah terjadinya atherosclerosis dan mempercepat mobilisasi 

LDL-kolesterol dari jaringan. LDL-kolesterol cenderung menyebabkan 

terjadinya atherosclerosis (Giriwijoyo & Sidik, 2012). 

Profil lipid merupakan kadar beberapa macam lipid yang terdapat di 

dalam darah dan ditransport dalam plasma, diantaranya kolesetrol total, 

chylomicrons (CM), very low-density lipoprotein (VLDL), intermediate-

density lipoprotein (IDL),  low-density lipoprotein (LDL), high-density 

lipoprotein (HDL), lipoprotein dan trigliserida (Dahriani, Murbawani & 

Panunggal, 2016). 

E. Mengukur Lingkar Perut 

Pengukuran lingkar perut merupakan parameter dalam memperkirakan 

ukuran lemak tubuh yang ada di abdomen. Pada pengukuran lingkar perut 

menyediakan pengukuran distribusi lemak yang tidak dapat diukur 

menggunakan IMT. Dilakukannya pengukuran pada lingkar perut yaitu untuk 

mengetahui ada tidaknya obesitas atau overweight abdominal/sentral. Hasil 

dari rasio lingkar perut dapat digunakan untuk melihat distribusi lemak dan 

menilai adipositas (Septyaningrum & Martini, 2014). Level kebugaran lebih 

dekat hubungannya dengan nilai lingkar pinggang. Pengukuran ini lebih cepat, 

murah dan mudah dilakukan (Dagan, Segev, Novikov & Danker, 2013). 

Organisasi Kesehatan Dunia dan Federasi Diabetes International (IDF) 

menyarankan mengukur Waist Circumference secara horizontal antara tulang 

rusuk terendah dan puncak iliaka, diukur sampai nilai terdekat 0,1 cm (Ma et 

al, 2013).  
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Panduan mengukur lingkar perut menurut International Chair on 

Cardiometabolic Risk (2011) :  

1. Step 1 

a. Mintalah responden untuk berdiri tegak dengan membersihkan daerah 

perut (melepaskan baju hanya di daerah perut atau memakai baju yang 

sangat tipis) 

b. Kaki sedikit membuka sejajar dengan bahu dan tangan sedikit dibuka 

(abduksi shoulder 30o) 

2. Step 2 

a. Terapis disarankan untuk lebih rendah dari responden ketika akan 

mengukur (posisi berlutut) 

b. Palpasi pinggul pasien untuk mencari puncak iliaca 

c. Berikan tanda horizontal 

3. Step 3 

Tempatkan pita pengukur secara horizontal di bagian yang telah ditandai 

4. Step 4 

Sejajarkan pita pengukur dengan titik awal yang telah ditandai 

5. Step 5 

a. Perlahan kencangkan pita disekitar bagian perut pasien yang telah di 

tandai tanpa adanya penekanan  

b. Pastikan posisi pita pengukur tepat dan tidak membuat responden tidak 

nyaman 
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6. Step 6

a. Meminta responden untuk rileks dan bernafas normal (tidak terdapat

kontraksi otot perut)

b. Minta pasien untuk mengambil nafas normal 2-3 kali

c. Lalu ukur dari garis nol dan di akhiri dengan nilai normal dalam satuan

cm.

Lingkar perut memberikan prediksi resiko independen. Pada pengukuran 

lingkar perut dan BMI berguna pada pasien yang dikategorikan normal hingga 

kelebihan berat badan. Lingkar perut yang tinggi dikaitkan dengan resiko DM 

tipe 2, dyslipidemia, hipertensi dan CVD. 

Tabel 2.1 Penilaian BMI dan Lingkar Perut 

Klasifikasi Overweight dan Obesitas Berdasarkan BMI, Lingkar Perut dan 

Resiko Penyakit 

BMI 

(kg/m2) 

Kelas 

Obesitas 

Resiko Penyakit 

Relatif Terhadap Berat Badan 

Normal dan Lingkar Perut 

Perempuan <80 

cm (<35 in) 

Perempuan >80 

cm (>35 in) 

Underweight <18,5 

Normal 18,5-22,9 

Overweight 23,0-24,9 Meningkat Tinggi 

Obesity 25,0-34,9 I Tinggi Sangat Tinggi 

35,0-39,9 II Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Extreme 

Obesity 

>40 III Tinggi Ekstrim Tinggi Ekstrim 

(Sumber: Ma et al, 2013). 


