
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk 

memelihara gerak ( mempertahankan hidup ) dan meningkatkan kemampuan gerak ( 

meningkatkan kualitas hidup ), (Trilia et al, 2013). Olahraga merupakan kebutuhan 

bagi setiap orang. Kesadaran masyarakat akan hidup sehat melalui olahraga semakin 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tempat pusat-pusat kebugaran dengan 

menawarkan berbagai macam program latihan. Salah satu program latihan yang 

paling diminati kaum wanita adalah program penurunan berat badan (Alex.S et al, 

2012). Program ini dilakukan karena faktor berat badan yang menjadikan tubuh tidak 

ideal dan memicu timbulnya berbagai macam penyakit. 

Berat badan yang tidak seimbang dapat disebabkan oleh asupan kalori yang 

masuk tidak diimbangi dengan pembakaran kalori melalui aktivitas fisik sehingga 

kalori yang berlebihan akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak (Hasriana et 

al, 2014). Perubahan pola hidup manusia modern saat ini menimbulkan dampak bagi 

kesehatan manusia. Makanan instan cepat saji yang tinggi kalori dan lemak serta 

kurangnya aktifitas fisik seperti olahraga dituding sebagai sumber meningkatnya 

penyakit-penyakit metabolik, salah satunya yaitu ditandai dengan obesitas sentral 

melebihi ukuran ideal (Wirawan, 2011). 

Obesitas sentral merupakan kondisi sebagai faktor risiko yang berkaitan erat 

dengan beberapa penyakit kronis. Dikatakan obesitas sentral apabila laki-laki 

memiliki lingkar perut >90 cm, atau perempuan dengan lingkar perut >80 cm. Secara 

nasional, prevalensi obesitas sentral adalah 26.6 persen, lebih tinggi dari prevalensi 

pada tahun 2007 (18,8%), (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). Saat 
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ini, 1,6 miliar penduduk di seluruh dunia mengalami kegemukan (overweight). Pada 

tahun 2015, diperkirakan 2,3 miliar orang dewasa akan mengalami overweight dari 

700 juta di antaranya mengalami obesitas. Di Indonesia, menurut data Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007.  

Prevalensi nasional obesitas umum pada penduduk berusia > 15 tahun adalah 

10,3% dengan prevalensi laki-laki 13,9% dan perempuan 23,8%. Berdasarkan data 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa overweight dan obesitas di Indonesia telah 

menjadi masalah besar yang memerlukan penanganan secara serius. ( Departemen 

kesehatan republik Indonesia 2012). 

Permasalahan berat badan dikategorikan dalam kelompok penyakit non 

infeksi karena berkaitan dengan kejadian diabetes mellitus (DM), 

hiperkolesterolemia, hipertensi, dan penyakit-penyakit kardiovaskular yang lebih 

fatal seperti serangan jantung dan stroke. (Giriwijoyo & Sidik, 2012). 

Tubuh yang tidak ideal akibat kegemukan seringkali menjadi gangguan bagi 

banyak orang karena dapat mengurangi kesempurnaan penampilan. Bentuk tubuh 

yang kurang ideal misalnya memiliki perut buncit adalah hal yang dapt mengurangi 

rasa peryaca diri terutama pada wanita. Kondisi ini bisa jadi karena faktor hamil dan 

melahirkan anak sehingga perut menjadi buncit dan sulit di kembalikan menjadi 

ramping kembali (Miah, 2017). Perut buncit tidak hanya dialami orang obesitas, 

orang yang berbadan kurus pun tidak jarang memiliki perut buncit (Nurbaeti, 2015) 

Selain faktor kehamilan dan melahirkan penyebab lain dari perut buncit 

adalah kurangnya berolahraga. Malasnya olahraga teratur menyebabkan massa otot 

menurun dan serat-serat otot menjadi tidak aktif, akibatnya tingkat metabolisme 

basal akan menurun dan lemak tubuh mulai meningkat (Febry, 2011). Perut buncit 
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dapat dicegah dengan pengaturan diet tertentu, olahraga yang cukup dan perubahan 

kebiasaan pola hidup sehat. 

Faisal, (2005) dalam Utomo et al, (2012) hasil penelitian menyatakan bahwa 

latihan fisik jauh lebih baik untuk menurunkan berat badan seperti penurunan lingkar 

perut dibandingkan dengan pengaturan diet. Beberapa terapi latihan atau latihan fisik 

yang disarankan untuk penurunan lingkar perut adalah senam aerobic high impact. 

Keuntungan dari latihan fisik terlihat pada senam aerobic high impact selama 50 

menit 3 kali seminggu dapat mengendalikan tekanan darah dan lemak darah (Faisal, 

2005 dalam Pratiwi, 2015).  

 Program latihan berupa senam aerobic high impact memiliki ciri khas dengan 

irama tubuh yang cepat dengan diiringi gerakan dinamis dari tubuh (Alex.S, et al, 

2012). Budiyono (2015) menyatakan senam aerobic high impact sangat berpengaruh 

terhadap penurunan kadar lemak tubuh karena dapat meningkatkan daya tahan 

jantung dan paru atau daya tahan kardiorespirasi dapat dijadikan sebagai indikator 

untuk menurunkan persentase lemak tubuh.   

Senam aerobic high impact ini diiringi oleh musik dan gerakan-gerakan 

bervariasi yang dapat menimbulkan perubahan fisiologis yang cukup besar dalam 

tubuh. Dengan melakukan senam ini, tubuh akan membakar lemak dan menstimulasi 

pertumbuhan otot, sehingga tubuh akan memiliki proporsi otot yang lebih banyak. 

Hal ini disebabkan karena lemak memiliki massa yang lebih kecil daripada otot 

(Alfajar, 2016) 

Sanggar senam Inda merupakan pusat kebugaran khusus wanita yang 

menawarkan berbagai macam program kelas kebugaran diantaranya fitness, senam 

aerobik, yoga, body language, zumba, Belly Dance dan lain sebagainya. Kelas  

senam yang paling banyak diminati adalah kelas senam aerobik dan juga senam 



4 
 

zumba, karena memiliki instruktur yang sudah berpengalaman dan memiliki member 

sebanyak 40 responden setiap harinya. Gerakan-gerakan pada senam aerobik yang 

ditampilkan di Sanggar Senam Inda sangat bervariasi. Kombinasi dari semua gerakan 

di dalam senam aerobik melibatkan anggota tubuh untuk aktif bergerak. Berdasarkan 

Studi Pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, beberapa wanita yang mengikuti 

kelas senam aerobik tujuannya untuk sehat dan beberapa diantaranya ingin 

menurunkan berat badan, membentuk tubuh ideal seperti mengurangi perut buncit. 

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat topik diatas 

kedalam bentuk penelitian. Pada penelitian ini subjek yang diteliti adalah wanita 

yang memiliki keinginan untuk menurunkan lingkar perut akibat perut buncit dengan 

bersedia berlatih senam  Aerobic High Impact di sanggar Malang. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh senam aerobic high impact terhadap penurunan lingkar 

perut pada peserta wanita di Sanggar Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh antara senam aerobic high impact terhadap 

penurunan lingkar perut. 

2. Tujuan Khusus 

Mengidentifikasi pengaruh pemberian sebelum dan sesudah senam 

aerobic high impact terhadap penurunan lingkar perut.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah dan memperluas wawasan, serta pengetahuan penulis tentang 

hubungan senam aerobic high impact terhadap penurunan lingkar perut. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan 

membahas hal yang sama yang lebih mendalam 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai 

hubungan senam aerobic high impact terhadap penurunan lingkar perut 

E. Keaslian Penelitian 

1. Todingan, Raja T. et al, 2016. ( Jurnal e-Biomedik (eBm), Volume 4, Nomor 

1 ) dengan judul Hubungan Besar Sudut sit up dengan Perubahan Lingkar 

Perut pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi 

menggunakan metode penelitian yang bersifat eksperimental analitik dengan 

desain penelitian potong lintang (cross sectional). Pengambilan sampel secara 

random sampling. Sampel Penelitian ini adalah mahasiswa fakultas 

kedokteran UNSRAT angkatan 2012 - 2015 yang dipilih secara acak sebanyak 

25 orang.  Tiap sampel diinstruksikan untuk 50 kali sit up sehari selama 15 

hari penelitian. Data dianalisa dengan uji analisis univariat menggunakan 

aplikasi pengolah data statistik IBM SPSS version 20. Uji analisis univariat 

IBM SPSS version 20 dengan α= 0,05 didapatkan perbandingan rata-rata 

perubahan lingkar perut pada sudut sit up 45° adalah 10 mm (p = 0,015), pada 

sudut sit up 90° adalah 12,22 mm (p = 0,005), sedangkan pada sudut sit up 

120° adalah 13,75 mm (p = 0,045). Hasil Penelitian terdapat hubungan 
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signifikan antara sudut sit up dengan perubahan lingkar perut (p<α=0,05). 

Hubungan sangat signifikan didapat pada sudut sit up 90°. 

2. Budiyono, Kodrad. 2015 (Jurnal Ilmiah Spirit ISSN; 1411-8319 Vol. 15 No. 

1) menggunakan metode eksperimen dengan desain Pretest-Posttest dengan 

judul Amplikasi Senam Aerobic high Impact dan Aerobic Low Impact 

terhadap Penurunan Presentase Lemak Tubuh pada Kepala Sekola Dasar se-

Kecamatan Banjarsari Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah total sampling dengan jumlah responden 30 orang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan pengukuran Penurunan 

Persentase Lemak Tubuh. Teknik analisis data yang digunakan dengan uji t. 

Hasil penelitian ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara senam aerobik 

high impact dan senam aerobik low impact terhadap penurunan persentase 

lemak tubuh pada pada Kepala Sekolah Dasar Se- Kecamatan Banjarsari 

Surakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil penghitungan tes akhir masing-masing 

kelompok yaitu thitung = 3,809 lebih besar dari pada ttabel = 2,145 dengan 

taraf signifikasi 5% yang artinya ada pengaruh antara senam aerobik high 

impact terhadap penurunan presentase lemak tubuh.  

3. Nurbaeti, Listia. 2015 ( Jurnal Indonesia / Skripsi Universitas Esa Unggul 

Jakarta, Fakultas Fisioterapi ) dengan judul Perbedaan Penurunan Lingkar 

Perut dengan Penambahan Latihan sit-up terhadap senam aerobik pada wanita 

obesitas tingkat ringan usia 20-40 tahun. Metode penelitian ini bersifat 

experimental dengan menggunakan pendekatan komparatif pre dan post group 

control design dengan jumlah sampel 20 orang, dimana pengambilan sampel 

dilakukan dengan random sampling. Sampel dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, kelompok kontrol yang terdiri dari sepuluh orang dan diberikan 
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senam aerobik dan kelompok perlakuan yang terdiri dari sepuluh orang dan 

diberikan kombinasi latihan sit-up dan senam aerobik. Dari observasi 

didapatkan hasil perbedaan mean sebelum diberikan penanganan pada 

kelompok I 84,85±2,44 dan setelah diberikan penanganan adalah 82±2,4. 

Sebelum penanganan pada kelompok II didapatkan mean 86,1±4,02 dan 

setelah diberikan penanganan 81,35±3,98. Hasil uji normalitas dengan 

menggunakan Shapiro wilk test menunjukkan data berdistribusi tidak normal 

dengan nilai sig < 0,05. Hasil uji homogenitas dengan Levene’s Test 

menunjukkan data bersifat homogen dengan sig = 0,269 (sig > 0.05). Hasil uji 

hipotesis pada kelompok perlakuan I dengan Wilcoxon Signed Ranks Test 

didapatkan sig = 0,005 yang berarti senam aerobik dapat menurunkan lingkar 

perut. Uji hipotesis pada kelompok II dengan Wilcoxon Signed Ranks Test 

didapatkan sig = 0,005 yang berarti ada penurunan lingkar perut dengan 

latihan sit- up terhadap senam aerobik. Pada uji hipotesis III dengan 

menggunakan Mann Whitney U Test didapatkan sig = 0,000 yang berarti ada 

perbedaan penurunan lingkar perut dengan latihan sit-up terhadap senam 

aerobik antara kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II. Hasil 

Penelitian Ada perbedaan penurunan lingkar perut dengan penambahan latihan 

sit-up terhadap senam aerobik pada wanita obesitas tingkat ringan usia 20-40 

tahun. 

4. Partadinata, Widya et all. 2016 ( Biormatika Jurnal Ilmiah FKIP Universitas 

Subang. ISSN; 2461-3961 Vol.2 No.1 ) dengan Judul Pengaruh Latihan 

Senam Aerobic Low Impact dan High Impact terhadap Penurunan Massa 

Lemak Tubuh menggunakan metode eksperimen. Sampel penelitian ini adalah 

perempuan (ibu-ibu) berusia 25-30 tahun peserta senam aerobic di sanggar 
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senam Harapan Baru Kecamatan Pagaden, Kab. Subang, dengan jumlah 

sampel sebanyak 20 orang dari total populasi 20 orang. Pemberian perlakuan 

senam aerobik low impact dan high impact dilaksanakan selama 2 minggu 

yang terbagi kedalam 4 pertemuan dengan menggunakan micro-cycle. Sampel 

diambil menggunakan teknik total sampling atau sampel keseluruhan. Hasil 

penelitian Latihan senam aerobik low impact memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap penurunan massa lemak tubuh (skin fold). Latihan senam 

aerobik high impact memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

penurunan massa lemak tubuh (skin fold) serta Latihan senam aerobik High 

Impact lebih memberikan hasil yang sangat signifikan terhadap penurunan 

massa lemak tubuh dibandingkan dengan latihan senam aerobik Low impact. 

5. Pratiwi, Anggun. 2015. ( Jurnal Indonesia / Skripsi Universitas Esa Unggul 

Jakarta, Fakultas Fisioterapi ) dengan judul Pengaruh Senam Aerobik terhadap 

Penurunan Berat Badan pada Peserta Sanggar senam Ono Aerobic di Salatiga. 

Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Teknik pengambilan data 

yaitu post only control group design. Pelaksanaan penelitian dilakukan di 

Sanggar Senam “Ono Aerobic“ yang bertempat di jl. Muwardi 02 Salatiga, 

terdapat 27 orang wanita yang berusia 30-50 tahun. Jumlah sampel 

keseluruhan sebanyak 20 orang, dibagi secara random/acak menjadi 2 

kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 10 orang. Dosis latihan terdiri dari FITT : a) 

Frekuensi : 3x seminggu, b) Intensitas sedang : 70-79% dari MHR, c) Tipe : 

high impact aerobic d) Time: 30 menit. Pengukuran berat badan dengan 

timbangan berat badan dengan analisis data mengunakan uji Mann-Whitney. 
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Sesudah pemberian senam aerobik didapatkan hasil yang signifikan. Hasil uji 

beda pengaruh antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol diperoleh p-

value (0,043) < 0,05, sehingga disimpulkan Ada pengaruh senam aerobik 

terhadap penurunan berat badan pada peserta sanggar senam Ono Aerobic di 

Salatiga. 

 

 


