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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bela diri pada waktu zaman dahulu hanya bersifat mempertahankan 

diri dari gangguan binatang buas dan alam sekitarnya, kemudian manusia 

mulai membentuk pola serangan yang dinamakan jurus. Jurus adalah teknik 

gerakan berpola yang sangat efektif dalam mewujudkan keamanan yang 

bersifat serangan dan pertahanan (Kurniawan, 2012). Saat ini telah 

dimodifikasi dalam bentuk olahraga moderen dan latihan. Partisipasi seni bela 

diri meningkat terutama untuk kaum muda. Maanfaat dari kegiatan ini adalah 

kesehatan secara menyeluruh, keseimbangan, dan psikologis. Seni bela diri 

tidak mengajarkan untuk bertingkat agresif dan dapat digunakan sebagai 

modalitas pengobatan bagi kaum muda yang memiliki resiko melakukan 

kekerasan (Woodward, 2009). 

Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Dalam Bahasa 

Jepang “Kara” memiliki arti kosong dan “Te” memiliki arti tangan, sehingga 

karate dapat diartikan sebagai suatu beladiri tanpa menggunakan senjata 

(Putranto, 2015). Karate adalah seni bela diri didalam kegiatannya dibutuhkan 

sebuah gerakan pukulan, tendangan, tangkisan, bantingan, kelincahan, dengan 

bertenaga. Agar sebuah gerakan berjalan dengan maksimal maka latihan fisik 

yang menjadi salah satu aspek penunjangnya (Pramata, 2016). 
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Perkembangan karate saat ini sangatlah pesat dan telah menjadi 

olahraga bela diri yang dipertandingkan dalam ajang multi event seperti Asian 

Games dan Sea Games. (Putranto, 2015). Prestasi tinggi merupakan tantangan 

bagi dunia olahraga nasional. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini 

prestasi olahraga semakin menurun, kinerja pembangunan olahraga nasional 

bergerak ditempat dan kehilangan arah sehingga “political will” dan “political 

support” pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh (Purwanto, 2009). 

Dalam karate tingkat kebugaran dapat mempengaruhi prestasi. Komponen 

kondisi fisik seperti kelincahan, keseimbangan, power, daya tahan otot lokal, 

daya tahan kardiorespiratori, kekuatan, kecepatan dan kelentukan sangat perlu 

di perhatikan (Ahmad, 2013). 

Latihan fisik adalah suatu proses sistematis yang dilakukan berulang-

ulang, progresif, dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan, 

keterampilan, daya tahan dan kebugaran dalam berolahraga. Kebugaran 

merupakan tujuan utama dalam berolahraga. Derajat kebugaran setiap 

individu berbeda, itu berhubungan dengan aktifitas rutin yang dijalankan 

individu yang  bersangkutan. Latihan fisik dilakukan untuk tujuan tertentu, 

ada yang ditujukan untuk sekedar bugar, ada juga yang ditujukan untuk 

menuju puncak (prestasi). Sehingga untuk dapat meraih prestasi, puncak 

kebugaran adalah faktor yang sangat penting untuk meraih prestasi. (Pramata. 

A, 2016). 

Pada komponen kebugaran kasmani terdapat 4 komponen penting 

yaitu daya tahan kardiorespiratori, daya tahan otot, kekuatan otot, dan 

flexibility). Dari keempat komponen tersebut daya tahan kardioresporatory 
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dianggap komponen paling pokok dalam kebugaran jasmani. Daya tahan 

kardiorespiratory sangat penting untuk menunjang kerja otot dengan 

mengambil okesigen dan menyalurkan keseluruh jaringan otot yang sedang 

aktif sehingga dapat digunakan untuk metabolisme. Daya tahan 

kardiorespiratory behubungan erat dengan VO2 Max, karena VO2 Max adalah 

tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama 

berolahraga. Seseorang yang memiliki kebugaran yang baik tidak akan mudah 

lelah setelah melakukan aktifitas. Atlet yang memiliki kemampuan daya tahan 

yang baik akan membantu menentukan irama pola permainan dan mampu 

mengubah irama pola permainan yang sesuai dengan yang diinginkan 

(Saputra, 2017). 

VO2 Max adalah kapasitas aerobik individu dalam melakukan aktifitas 

fisik. VO2 merupakan jumlah volume oksigen yang digunakan oleh otot 

selama interval tertentu untuk metabolisme sel dan energi. Konsumsi oksigen 

maksimum merupakan jumlah paling banyak oksigen individu dapat 

menerima dan   memanfaatkan untuk menghasilkan energi aerobik sambil 

menghirup udara selama melakukan latihan berat. VO2 Max sering dianggap 

variabel yang sangat penting dalam menunjukkan tingkat kebugaran individu 

(Sinamo, 2012). Semakin tinggi VO2 Max maka akan semakin lama 

kemampuan otot dapat berkerja dan tidak cepat lelah, sebaliknya semakin 

rendah VO2 Max maka akan semakin cepat kemampuan otot melakukan kerja 

jadi otot akan menjadi cepat lelah (Untoro, 2017). 

VO2 Max menunjukkan daya tahan pernapasan kardio individu sebagai 

parameter kebugaran aerobik. Konsumsi oksigen yang tinggi dari individu 
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menunjukkan sistem pernafasan kardio yang lebih efisien. VO2 Max pada 

dasarnya dipengaruhi oleh faktor genetika, latihan fisik, jenis kelamin, usia, 

dan komposisi tubuh. Semua jenis aktivasi fisik berkepanjangan bergantung 

pada daya tahan pernapasan kardio para pemain, oleh karena itu sebagian 

besar tes kebugaran vaskular kardio didasarkan pada durasi uji run-walk yang 

bervariasi. Sebagian besar tes ini didasarkan pada respons denyut nadi setelah 

berjalan pada jarak yang telah ditetapkan, atau lebih sering dengan mengukur 

waktu yang dibutuhkan saat berjalan pada jarak yang telah ditetapkan atau 

dengan cara mengukur jarak dengan waktu yang telah ditetapkan (Dhara, 

2015). Kapasitas aerobik atlet merupakan elemen penting dalam kesuksesan 

prestasi olahraga. Hal ini umumnya dianggap sebagai indikator daya tahan 

pernafasan kardio dan kebugaran atletik. Persentase lemak tubuh 

mempengaruhi VO2 Max dan status kardiovaskular para atlet (Shete, 2014). 

Dari hasil penelitian Nugraheni, 2017. Rerata nilai VO2 max pada atlet 

cabang olahraga bola voli adalah 40,84 ml/kg/menit, bola basket 42,15 

ml/kg/menit, taekwondo 35,39 ml/kg/menit, dan karate 34,25 ml/kg/menit. 

Dan dari hasil penelitian Pratama, 2016. Pada atlet karate didapatkan rata-rata 

kemampuan VO2 Maks sebesar 35,5 ml/kg/menit dan termasuk dalam 

katagori baik.  

IMT merupakan cara yang sederhana untuk memantau status gizi, 

khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan 

(Ristianingrum, 2010). Faktor tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) 

diperlukan dalam olahraga, karena berat badan yang ideal sangat membantu 

pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya (Untoro, 2017). Postur 
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tubuh kecil ataupun besar bisa saja berpengaruh terhadap keterampilan 

seseorang (Anindito, 2014). Peningkatan IMT menjadi ideal agar kualitas 

permainan dapat menjadi semakin baik karena ditunjang dengan tubuh yang 

lebih proporsional (Andika, 2013). Studi di Yunani menyebutkan bahwa 

walaupun pada atlet terdapat peraturan untuk tidak boleh kelebihan berat 

badan ternyata prevalensi atlet yang kelebihan berat badan masih ada sekitar 

28,5%. Pada penelitian tersebut dijumpai performa yang menurun 

dibandingkan kelompok yang memiliki IMT yang ideal (Perangin-angin, 

2015). 

Peneliti ilmiah menunjukkan bahwa risiko penyakit dini dan kematian 

paling sering terjadi pada mereka yang kelebihan berat badan dan juga 

meningkat secara fisik yang memiliki berat badan kurang. Namun, beberapa 

orang yang sangat berotot dapat memiliki IMT yang tinggi dan pada remaja, 

IMT sering mengakibatkan terlalu tinggi lemak. Individu pada umumnya 

memiliki hubungan positif antara VO2 Max dan IMT (Dhara, 2015). 

Penumpukan lemak juga dapat menghambat pasokan oksigen dari darah 

dalam otot. Hal ini dapat diperburuk dengan peningkatan resistensi pembuluh 

darah akibat penumpukan lemak yang dapat menghambat pendistribusian 

oksigen ke seluruh sel dalam tubuh. Hal ini dapat berakibat berkurangnya 

pasokan oksigen. Jika hal ini terus menerus terjadi maka akan terjadi 

penurunan dalam kebugaran kardiorespirasi seseorang (Untoro, 2017). 

Hasil dari study pendahuluan yang telah di lakukan peneliti di ranting 

karate Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Brawijaya 

menemukan permasalahan bahwa atlet-atlet tersebut sebagian besar tidak 
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memperhatikan keseimbangan antara berat badan dan tinggi badannya, 

sehingga atlet-atlet tersebut masuk kedalam kategori kelebihan berat badan 

dan kekurangan berat badan. Dengan kondisi tersebut dapat diduga bahwa 

atlet-atlet tersebut mempunyai permasalahan terhadap Indeks Massa Tubuh 

yang normal. Karena pada dasarnya hal itu berpengaruh juga pada kondisi 

kebugaran nya. Sehingga peneliti akan melakukan peneliti di Kota Malang 

dengan judul “Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) Terhadap VO2 Max pada 

Atlet Karate di Dojo Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) terhadap VO2 Maks 

pada atlet karate di Dojo Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) Terhadap VO2 

Max pada atlet karate di Dojo Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh 

Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) atlet karate di Dojo 

Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang. 

b. Mengidentifikasi tingkat kemampuan VO2 Max atlet karate di Dojo 

Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang. 
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c. Menganalisa hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) terhadap VO2 Max 

pada atlet karate di Dojo Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Digunakan sebagai dasar penelitian lain yang berhubungan dengan 

IMT dan VO2 Max. 

b. Meningkatkan pengetahuan mengenai hubungan IMT terhadap VO2 

Max. 

2. Manfaat Masyarakat 

a. Meningkatkan pengetahuan atlet karate di Kota Malang mengenai 

hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) terhadap VO2 Max. 

b. Sebagai bentuk evaluasi dan informasi lebih lanjut tentang pentingnya 

mengontrol berat badan pada atlet karate di Dojo Pangkalan Udara 

Abdul Rachman Saleh Malang. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka, belum ada peneliti lain yang sama 

sebelumnya, namun telah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan 

berkaitan dengan hubungan Indeks Massa Tubuh terhadap VO2 Max. 

Beberapa penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Santu Dhara and Kallol Chatterjee (2015) 

dengan Judul “A Study of VO2 max in Relation with Body Mass Index 
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(BMI) of Physical Education Students”. Penelitian ini mengunakan test 

cooper lari selama 12 menit dengan responden siswa pendidikan olahraga 

di India. Hasil penelitian ini didapat kan bahwa ada hubungan timbal balik 

positif yang sangat rendah terjadi pada VO2 Max (ml/kg/menit) dengan 

Indeks Massa Tubuh (IMT) siswa Pendidikan Jasmani, namun nilainya 

tidak begitu berkorelasi sehingga perbedaan signifikan dapat terjadi. 

Perbedaan pada penelitian ini, saya menggunakan test balke lari selama 15 

menit dengan target responden atlet karate di Dojo Pangkalan Udara 

Abdul Rachman Saleh Malang. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rajan Pandit (2017) dengan judul 

“Phenomenal effect of body mass index on VO2max in medical students”. 

Penelitian ini menggunakan 2 kelompok yaitu kelompok IMT normal 

dengan kelompok IMT overweight dan untuk mengukut VO2 Max 

menggunakan Queen’s College Step Test. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa meskipun memiliki perbedaan signifikan antara IMT dengan VO2 

Max tetapi secara statistik tidak signifikan. Perbedaan pada penelitian ini, 

saya hanya mengunakan 1 kelompok pada atlet karate dan mengunakan 

test balke untuk mengukur VO2 Max atlet. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Laxmi (2014) dengan judul penelitian 

“Effect of body mass index on cardiorespiratory fitness in young healthy 

males”. Pada penelitian ini VO2 Max akan diukur menggunakan Queen’s 

College Step Test dan hanya mengunakan responden laki-laki. Didapatkan 

pada penelitian ini bahwa ada korelasi negatif yang signifikan antara IMT 

dan VO2 Max yang menunjukkan kemungkinan efek lemak tubuh terhadap 
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fungsi kardiorespirasi. Perbedaan pada penelitian ini, saya pengukuran 

VO2 Max mengunakan Test Balke. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anjali N. Shete (2014) dengan judul “A

Study of VO2 Max and Body Fat Percentage in Female Athletes”. Pada

penelitian ini mengukur persentase lemak tubuh mengunakan Skin Fold

Cilipers pada atlet perempuan dan mengunakan Queen’s College Step Test

untuk mengukur VO2 Max. Disimpulkan dalam penelitian ini bahwa

aktifitas fisik secara teratur menunjukkan kapasitar aeribik yang lebih

tinggi. Perbedaan pada penelitian ini, saya menggunakan IMT sebagai

variabel independen dan mengunakan test balke untuk mengukur VO2

Max.

5. Penelitian yang dilakukan Smita S. Bute, Anjali N. Shete, dan S.T.Khan

dengan judul “A Comparative Study of VO2 Max in Young Female

Athletes and Non-Athletes”. Dalam penelitian ini mengunakan 2 kelompok

yaitu kelompok kasus (Atlet) dan kelompok control (Non-atlet) dan

mengunakan Queen’s Collage Step Test untuk mengukur VO2 Max pada

perempuan. Didapatkan hasil bahwa latihan fisik secara teratur

memperbaiki kebugaran cardiorespirasi dengan meningkatkan VO₂ Max

dan menurunkan persentase lemak tubuh yang mengarah ke kualitas hidup

yang lebih baik dan merekomendasikan latihan fisik secara teratur dalam

berbagai bentuk olahraga. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini, saya

hanya mengunakan 1 kelompok dan mengunakan Test Balke untuk

mengukur VO2 Max atlet karate.
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