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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) tahun 2008 menyatakan sehat adalah 

suatu kondisi dimana keadaan tubuh baik mental, fisik, ataupun sosial tidak berada 

dalam kekurangan serta tidak dalam keadaan sakit maupun lemah. Tujuan dari 

WHO ialah tercapainya tingkat kesehatan yang paling tinggi oleh semua orang. 

Menurut UU tentang kesehatan tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat yang 

baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.   

Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak- 

kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini, seorang remaja membutuhkan 

jumlah energi yang besar diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor 

pertumbuhan dan aktivitas fisik yang tinggi. Aktivitas Fisik adalah setiap gerakan 

tubuh yang dihasilkan pada otot rangka yang memerlukan pengeluaran berupa 

tenaga energi (Iswahyuni, 2017). Setiap orang melakukan aktivitas fisik, 

bervariasi antara individu satu dengan yang lain tergantung gaya hidup perorangan 

dan faktor lainnya seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan dan lain - lain. Aktivitas 

fisik sangat disarankan kepada semua orang untuk menjaga kesehatan tubuh.  

Pada era modernisasi seperti saat ini yang diikuti dengan kemajuan 

teknologi yang maju akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk 

melakukan berbagai macam aktivitas, Problem kesehatan berupa kurangnya 

aktivitas fisik yang dapat berisiko menyebabkan timbulnya penyakit kronis dan
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juga menyebabkan kematian (WHO, 2010). Selain itu problematika yang sering 

terjadi pada para remaja adalah kurangnya aktivitas fisik karena akibat pola aktivitas 

dan gaya hidup. Pada mahasiswi khususnya akibat jadwal kuliah dan praktikum yang 

cukup padat di kampus disertai dengan kegiatan luar seperti organisasi membuat 

waktu untuk beristirahat berkurang. Sehingga menyebabkan mengapa seorang 

mahasiswi pada umumnya memiliki rasa enggan melakukan olahraga serta lebih 

memilih untuk beristirahat dibandingkan menyisakan waktu untuk berolahraga 

ataupun melakukan aktivitas fisik lainnya, serta lebih cenderung mengkomsumsi pola 

makan yang tidak teratur dan siap saji. Kebiasaan yang buruk ini dapat menyebabkan 

terjadinya beberapa masalah berupa kegemukan atau obesitas (Kurdanti et al., 2015).  

Secara global ditemukan 23% jumlah pria dan 32% jumlah wanita di dunia 

yang mengalami permasalahan aktivitas fisik sedang yang berdampak pada obesitas. 

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan, (2013) dalam Sari, (2014), prevalensi gemuk 

pada remaja usia 16 - 18 tahun adalah 7,3% dimana 1,6% nya merupakan obesitas. 

Sedangkan di Indonesia khususnya di daerah jawa timur Berdasarkan Data Riset 

Kesehatan, (2013) terdapat 21,3% prevalensi kategori penduduk yang memiliki 

aktivitas fisik kurang dengan perbandingan wanita lebih banyak dibandingkan laki-

laki pada usia remaja hingga dewasa. Kelompok mahasiswi merupakan kelompok 

remaja yang rentan terhadap masalah berat badan atau obesitas. Faktor pola hidup, 

aktivitas fisik dan lingkungan juga berperan terhadap terjadinya obesitas. Kurangnya 

aktivitas fisik dapat mengakibatkan penumpukan lemak di perut.  

Menurut Priyanto et al., (2013), Lemak yang tertumpuk di daerah perut akan 

menyebabkan perut menjadi buncit. Perut buncit atau yang banyak juga sering dikenal 
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dengan istilah obesitas sentral (central obesity) ialah akumulasi lemak di perut yang 

mengakibatkan ukuran di perut meningkat (Sugianti, 2009). Lemak yang terdapat di 

dalam tubuh diperoleh dari dua sumber yaitu makanan dan dari hasil produksi organ 

hati yang dapat disimpan dalam sel – sel lemak sebagai cadangan untuk energi tubuh 

(Prinda, 2018). Lemak yang menyebabkan perut buncit terdiri dari dua macam yaitu 

lemak subkutan (subcutaneous fat) merupakan lemak yang disimpan dalam tubuh 

berada di bawah kulit sebesar 50%, dan lemak visceral (visceral fat) yaitu lemak yang 

berada di sekeliling organ internal (rongga abdomen) sebesar 45% dan lainnya yang 

berada pada jaringan intramuscular sebesar 5% (Almatsier, 2002 dalam Amelia, 

2009). Akibat dari tebal lemak perut yang berlebihan dapat menyebabkan beberapa 

masalah kesehatan berupa terjadinya gangguan metabolisme seperti hipertensi, 

serangan jantung ataupun stroke. Untuk mengetahui ketebalan lemak tubuh dapat 

diukur pada lipatan kulit di daerah bagian tertentu (Suharjana, 2008). Penentuan 

diagnosa obesitas dapat dilakukan dengan pengukuran lemak di daerah subkutan. 

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketebalan lemak kulit adalah 

skinfold calipters dengan teknik pengukuran tebal lemak tubuh pada lipatan kulit 

suprailiaka.  

Orang yang sadar akan kesehatan tubuhnya pasti lebih rajin berolahraga. Oleh 

karena itu, olahraga merupakan suatu bentuk aktivitas fisik yang dapat dilakukan 

secara teratur dan mempunyai manfaat selain menjadikan tubuh sehat bugar juga 

dapat memperbaiki penampilan fisik serta menurunkan tebal lemak perut. Sejalan 

dengan ini fisioterapi selaku tenaga kesehatan memiliki peran penting guna 

menanggulangi permasalahan tebal lemak perut. Seorang fisioterapis dapat 
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memberikan beberapa bentuk teknik latihan fisik atau exercise berupa sit-up, plank 

dan crunch exercise yang bertujuan untuk menurunkan tebal lemak perut, dan melatih 

serta meningkatkan kebugaran otot, khususnya otot - otot perut (abdominal). Sit - up 

exercise bersifat aerobik dan umumnya dilakukan sebanyak 15 kali repitisi, Sit - up 

tidak hanya untuk latihan kekuatan otot perut dan mengurangi lemak tubuh tetapi juga 

bisa untuk meningkatkan massa otot tanpa lemak (Meiriawati, 2013). Adapun 

gerakan Plank exercise yang juga dapat membangun isometrik dan daya tahan tubuh, 

dengan latihan sebanyak 2 - 3 kali perminggu selama 15 - 30 detik pada setiap sesinya 

(Brad dan Bret, 2013). Sedangkan Crunch exercise sendiri memiliki berbagai macam 

jenis dan jenis crunch yang paling tepat serta berfokus pada perut untuk mengatasi 

permasalahan pada tebal lemak perut adalah Bicycle crunch. Latihan ini diberikan 

karena bekerja pada bekerja pada otot - otot perut sehingga dapat diaplikasi untuk 

menanggulangi permasalahan pada tebal lemak perut.  

Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan media kusioner 

online dengan cara menghitung seberapa banyak aktivitas fisik yang dilakukan 

selama 7 hari kebelakang dengan menggunakan International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) pada 12 Oktober 2018, data hasil sementara yang didapatkan 

dari survey diketahui beberapa mahasiswi dengan kategori aktivitas fisik sedang 

sejumlah 15 dari 30 orang, aktivitas fisik rendah ialah sejumlah 9 dari kategori 

aktivitas fisik rendah dan 6 orang lainnya termasuk aktivitas fisik tinggi. Dengan 

banyaknya jumlah mahasiswi yang termasuk dalam kategori aktivitas fisik rendah 

dapat berdampak pada tebal lemak perut yang tidak normal.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, Fisioterapi sebagai tenaga kerja 

professional yang berkaitan dengan kesehatan mempunyai kemampuan serta 

ketrampilan untuk mencegah, mengembangkan, mengembalikan dan juga mengobati 

gerak maupun fungsi seseorang. Oleh karena itu, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian pada mahasiswi yang berjudul “ Pengaruh Kombinasi Sit-up, Plank dan 

Crunch exercise terhadap Penurunan Tebal Lemak Perut Mahasiswi dengan Aktivitas 

Fisik Sedang”.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh kombinasi Sit-up, Plank dan Crunch exercise terhadap 

penurunan tebal lemak perut mahasisiwi dengan aktivitas fisik sedang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise terhadap penurunan tebal lemak 

perut mahasiswi dengan aktivitas fisik sedang. 

2. Tujuan Khusus Penelitian  

a. Untuk mengidentifikasi pengaruh penurunan tebal lemak perut sebelum 

diberikan kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise. 

b. Untuk mengindentifikasi pengaruh tebal lemak perut sesudah diberikan 

kombinasi sit-up, plank  dan crunch exercise. 

c. Untuk menganalisa pengaruh pemberian sit-up, plank dan crunch exercise 

terhadap penurunan tebal lemak mahasiswi dengan aktivitas fisik sedang. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh 

kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise terhadap penurunan tebal lemak 

perut.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini maka peneliti dapat mengetahui 

mengenai pengaruh dari kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise 

terhadap penurunan tebal lemak perut.  

b. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan 

agar penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

c. Bagi responden, dengan adanya penelitian ini maka responden dapat 

mengetahui macam - macam latihan untuk mengatasi permasalahan tebal 

lemak perut. 

d. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maka masyarakat dapat 

menambah wawasan dan pemahaman mengenai permasalahan tebal lemak 

perut berlebih serta macam - macam latihan untuk mengatasinya. 

E. Keaslian Penelitian  

          Table 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

dengan 

Penelitian yang 

akan 

Dilakukan 

1.  Nindia Ayu 

Renaning 

Perbedaan 

Pengaruh 

Lingkar perut 

diukur 

Dari hasil uji beda 

pengaruh kelompok 

Perbedaan 

terdapat pada  
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Pambayun, 

2018 

Crunch 

exercise dan 

Sit-up exercise 

dalam 

Menurunkan 

Lingkar Perut 

pada Wanita. 

menggunakan 

pita ukur yang 

diletakkan dititik 

pertengahan 

antara garis T12 

dan bagian atas 

puncak crista 

iliaca yang 

dilakukkan pada 

akhir masa 

ekspirasi (WHO, 

2011) 

crunch exercise dan 

sit-up exercise 

menggunakan uji 

Independent T-Test 

didapatkan nilai 

signifikansi (p) = 

0,000. sehingga 

hasil p<0,05 artinya 

pernyataan Ho 

ditolak maka 

didapatkan bahwa 

terdapat perbedaan 

antara hasil crunch 

exercise  dan sit-up 

exercise.   

jenis latihan yang 

akan ditambah, 

yaitu dengan 

plank untuk 

memperoleh 

penurunan tebal 

lemak perut dan 

pada penelitian ini 

tidak membagi 

sampel menjadi 

beberapa 

kelompok. 

2.  Deska 

Wijayanti, 

2016 

Perbedaan 

Pengaruh Sit –

up exercise  

dengan Prone 

Plank exercise  

terhadap 

Penurunan 

Lingkar Perut 

pada Remaja 

Putri.  

Sebelum dan 

sesuda diberikan 

perlakuan, 

kedua kelompok 

subyek diukur 

lingkar perut 

dengan 

menggunkan 

alat pengukur 

yaitu midline 

Hasil independent 

samples t-test 

diperoleh nilai 

probabilitas (nilai 

p) hitungan ialah 

0,018. Hal ini 

berarti nilai 

probabilitas kurang 

dari 0,05 (p > 0,05) 

dari pernyataan 

tersebut berarti  

terdapat perbedaan 

pengaruh antara sit-

up dan plank 

exercise. 

Dalam penelitian 

ini tidak 

menggunakan 

crunch exercise  

untuk 

mendapatkan 

hasil penurunan 

tebal lemak tubuh 

dari subyek.  

3.  Tika 

Prashida, 

2017 

Perbedaan 

pengaruh 

latihan fitness  

dengan senam 

aerobik 

intensitas 

sedang  

terhadap 

penurunan 

lemak perut 

pada  

mahasiswa 

fisioterapi 

universitas 

‘aisyiyah  

Yogyakarta 

Sebelum dan 

sesudah 

diberikan 

perlakuan, 

kedua kelompok 

sampel diukur 

lingkar perut 

dengan 

menggunakan 

alat pengukur 

yaitu pita ukur 

(midline). 

Intervensi 

latihan fitnes 

maupun senam 

aerobik 

intensitas sedang 

Dari hasil uji 

hipotesis 1 

menggunakan 

paired samples t-

test nilai p ialah 

0,002 yang berarti 

bahwa Ho ditolak, 

sehingga hipotesis I 

yang menyatakan 

bahwa ada 

pengaruh latihan 

fitnes terhadap 

penurunan lemak 

perut diterima.hasil 

uji hipotesis I1 

menggunakan 

paired samples t - 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

ialah, pada 

penelitian kali ini 

yang diukur yaitu 

lingkar perut, dan 

latihan yang 

diberikan pun 

berbeda, yaitu sit-

up, plank dan 

crunch exercise.  
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pada masing - 

masing 

kelompok 

dilakukan 3kali 

seminggu 

selama 6 

minggu. 

test nilai p ialah p < 

0,05 yg berarti 

bahwa Ho ditolak, 

sehingga ada 

pengaruh senam 

aerobik intensitas 

sedang terhadap 

penurunan lemak 

perut diterima. 

4.  Agung 

Wibowo 

Hasyim, 

2010 

Pengaruh 

latihan Fitness 

terhadap 

Penurunan 

Lemak Tubuh 

Ibu - ibu 

IGTKI Ranting 

Pemalang 

Kabupaten 

Pemalang.  

Alat ukur lemak 

tubuh 

menggunakan 

Skinfold calipers 

Hasil penelitian 

menunjukan adanya 

pengaruh dari 

latihan fitness 

dengan 3 kali 

latihan setiap 

minggunya selama 

6 minggu terhadap 

penurunan lemak 

tubuh ibu - ibu 

IGTKI ranting 

Pemalang 

Kabupaten 

Pemalang. 

Penelitian ini 

tidak 

menggunakan 

latihan crunch, 

sedangkan penulis  

menambahkan 

crunch exercise 

sebagai kombinasi 

pada saat latihan 

dan  penelitian ini 

menggunakan ibu 

- ibu sebagai 

subyek penelitian.  

5.  I Made 

Wisnu 

Sputra, 

Sutha 

Nurmawan, 

I Made 

Muliarta, 

2014 

Pemberian 

Senam Aerobik 

Intensitas 

Ringan Lebih 

Menurunkan 

Presentase 

Lemak 

Subkutan 

Dibandingkan 

Intensitas 

Sedang pada 

Mahasiswa 

Fisioterapi 

Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Udayana.  

Skinfold calipers Dari hasil penelitian 

disimpulkan senam 

aerobic intensitas 

ringan secara 

signifikan lebih 

menurunkan 

persentase lemak 

subkutan sebesar 

20,02% 

dibandingkan 

intensitas sedang 

sebesar 12,04% 

pada region paha 

depan tengah.  

Penelit ini hanya 

meneliti tentang 

senam aerobic 

dengan intensitas 

ringan atau 

sedang, 

sedangkan penulis 

ini meneliti 

kombinasi 

pengaruh latihan 

terhadap 

penurunan tebal 

lemak perut. 

 


