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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Usia remaja (10-18 tahun) merupakan periode rentan gizi karena berbagai sebab, 

yaitu pertama remaja memerlukan zat gizi yang lebih tinggi karena peningkatan 

pertumbuhan fisik. Kedua, adanya perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan. 

Ketiga, remaja mempunyai kebutuhan zat gizi khusus contohnya kebutuhan atlet 

(Almatsir, 2011). Kebiasaan makan yang berubah salah satunya terjadi karena 

adanya globalisasi secara luas. Remaja merupakan salah satu kelompok sasaran 

yang berisiko mengalami gizi lebih. Gizi lebih pada remaja ditandai dengan berat 

badan yang relatif berlebihan bila dibandingkan dengan usia atau tinggi badan 

remaja sebaya, sebagai akibat terjadinya penimbunan lemak yang berlebihan dalam 

jaringan lemak tubuh (Aini,2012). 

Gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM. Masalah 

kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa merupakan masalah penting 

karena dapat mempengaruhi produktivitas kerja serta dapat menjadi faktor risiko 

dari beberapa penyakit tertentu. Diharapkan, pemantauan gizi perlu dilakukan 

secara berkesinambungan oleh setiap orang (Ristianingrum et all, 2010). 

Indek Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Indexs (BMI) merupakan cara yang 

sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan 

dengan kekurangan dan kelebihan berat badan (obesitas). Berat badan yang kurang, 
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dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit infeksi, sedangkat berat badan yang 

berlebih akan meningkatkan resiko terhadap penyakit degeneratif. Mempertahankan 

berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup 

yang lebih panjang (Ristianingrum,dkk. 2010). 

Prevalensi kegemukan tahun 2010 pada anak usia 16-18 tahun secara nasional 

sebesar 1,4%. Ditemukan 11 provinsi yang memiliki kegemukan pada remaja usia 

16-18 tahun di atas prevalensi nasional, salah satunya adalah provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan persentase sebesar 4,1%. Sementara itu, pada 

penduduk usia di atas 18 tahun, tercatat kasus kurus sebesar 12,6% dan 21,7% 

gabungan kategori berat badan lebih atau overweight. Prevalensi kegemukan  atau 

overweight relatif lebih tinggi pada remaja perempuan dibanding dengan remaja 

laki-laki (1,5% perempuan dan 1,3% laki-laki) . 

Berat badan lebih atau overweight  merupakan faktor berkurangnya konsumsi 

oksigen maksimal VO
2
max (Watulingas et all, 2013). VO

2
max adalah jumlah 

maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi selama aktivitas fisik yang intens sampai 

akhirnya terjadi kelelahan. Nilai VO
2
max bergantung pada keadaan kardiovaskular, 

respirasi, hematologi dan kemampuan latihan. Pengukuran nilai VO
2
max dapat 

digunakan untuk menganalisis efek dari suatu program latihan fisik. Orang yang 

kebugarannya baik mempunyai nilai VO
2
max yang lebih tinggi dan dapat 

melakukan aktivitas lebih kuat daripada mereka yang tidak dalam kondisi baik 

(Watulingas et all, 2013). 
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VO
2
max yang tidak baik akan terlihat pada atlet yang melakukan  pertandingan 

di lapangan, pemain tersebut akan mengalami penurunan stamina, kekuatan dan 

konsentrasi serta banyak melakukan kesalahan mendasar yang dapat merugikan diri 

atlet itu sendiri dan tentunya untuk kontingen. Sehingga VO
2
max sangat diperlukan 

guna menunjang keberhasilan pemain dalam menyelesaikan pertandingan (Prasojo 

et all, 2014).  

Latihan untuk meningkatkan VO
2
max sangat penting agar dapat melakukan 

pertandingan dengan maksimal, beberapa hal yang harus diperhatikan  untuk 

melatih VO
2
max adalah latihan harus menggunakan otot-otot besar tubuh secara 

intensif (terus-menerus) dalam durasi yang relatif lama. Latihan yang baik untuk 

meningkatkan VO
2
max adalah jenis latihan aerobic, latihan yang memacu detak 

jantung, paru dan sistem otot. Latihan harus berlangsung dalam durasi yang relatif 

lama namun dengan intensitas sedang. Sejumlah penelitian menunjukan bahwa 

meningkatkan VO
2
max dapat dengan latihan pada intensitas detak jantung 65% 

sampai 85% dari detak jantung maksimum, selama setidaknya 20 menit, frekuensi 

3-5 kali seminggu (Sangtraga, 2012).  

Sedangkan untuk mengetahui VO
2
max seseorang yaitu dengan melaksanakan tes. 

Ada beberapa tes agar bisa mengetahui VO
2
max seseorang diantaranya melalui test 

balke, cooper test dan multistage fitness test, agar dapat mengetahui tingkat 

kebugaran jasmani seseorang (Uliyandari, 2009). 
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Berdasarkan studi pendahuluan terhadap ekstrakulikuler bola voli di SMK BINA 

BANGSA peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul hubungan  

aktivitas fisik pemain fulsal terhadap volume maksimal O
2
 (VO

2
max). 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan indeks massa tubuh (IMT) terhadap volume maksimal O
2
 

(VO
2
max) pada ekstrakulikuler bola voli putri SMK Bina Bangsa? 

C. Tujuan Penelitian   

a. Tujuan Umum 

Mengetahui adanya hubungan indeks masa tubuh (IMT) terhadap volume 

maksimal O
2
 (VO

2
max) pada ekstrakulikuler bola voli putri SMK Bina Bangsa. 

b. Tujuan Khusus  

1. Medeskripsikan indeks masa tubuh (IMT) pada ekstrakulikuler bola voli putri 

SMK Bina Bangsa. 

2. Menganalisis nilai volume maksimal 
O2

 (VO
2
max) pada ekstrakulikuler bola 

voli putri SMK Bina Bangsa. 

D.  Manfaat Penelitian   

1. Bagi Subyek Penelitian  

Sebagai referensi mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang 

untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh (IMT)  terhadap  volume 

maksimal O
2
 (VO

2
max) pada ekstrakulikuler bola voli putri SMK Bina Bangsa. 
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2. Bagi Peneliti  

Memperluas wawasan serta pengetahuan penulis tentang hubungan indeks massa 

tubuh (IMT) terhadap volume maksimal O
2
 (VO

2
max) pada ekstrakulikuler bola 

voli putri SMK Bina Bangsa  

3. Institusi  

Dapat memberikan informasi obyektif mengenai  hubungan indeks massa tubuh 

(IMT) terhadap volume maksimal O
2
 (VO

2
max) pada ekstrakulikuler bola voli 

puti SMK Bina Bangsa. 

E. Keaslian Penelitian  

1. Watulingas, et all (2013) telah meneliti pengaruh latihan fisik terhadap vo2 max 

pada mahasiswa pria dengan berat badan lebih (overweight). Sampel berjumlah 

28 orang pria dewasa dengan berat badan lebih. Nilai VO
2 

max diukur sebelum 

dan sesudah perlakuan dengan menggunakan metode astrand treadmill test. 

Untuk melihat adanya pengaruh program latihan fisik aerobik terhadap nilai VO
2 

max dilakukan analisis dengan menggunakan uji-t berpasangan untuk 

membandingkan perubahan nilai VO
2 

max sebelum dan sesudah latihan fisik. 

dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa latihan fisik aerobic 

selama 3 minggu dapat meningkatkan nilai vo2 max secara bermakna. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan sekarang adalah variabel independen, tempat 

penelitian, waktu dan jumlah sampel. 

2. Andriani (2014) telah meneliti hubungan antara indeks massa tubuh dan aktivitas 

fisik dengan volume oksigen maksimum pada penghuni kos Nur Arief Rt 02/ Rw 
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01 Makam haji. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik 

dengan pendekatan cross sectioanal. Sampel berjumalah 55 orang penghuni kos 

Nur Arief Rt 02/ Rw 01 Makam haji yang di ambil secara purposive sampling. 

Kesimpulan ada hubungan yang signifikan antara indeks masa tubuh dan aktifitas 

fisik dengan volume oksigen maksimal penghuni kos Nur Arief Rt 02/ Rw 01 

Makam haji. 

3. Dhewangga (2011) telah meneliti pengaruh peningkatan intensitas latihan futsal 

terhadap vo2 max pada UKM futsal di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini menggunakan metode quasi 

eksperimental dengan menggunakan rancangan one group pre-test and post-test 

design, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh peningkatan intensitas latihan 

futsal terhadap VO2 Max. Sampel berjumlah 30 orang  diambil dengan cara 

purposive sampling. Dari hasil Uji Wilcoxon test didapatkan nilai ρ < 0,05 ( ρ = 

0,000 ) yang berarti bahwa ada pengaruh peningkatan intensitas latihan futsal 

terhadap Vo2 Max.  

 

 


