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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan pada gizi saat ini telah menjadi trend yang mendunia. 

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan permasalahan gizi semakin 

meningkat, salah satunya adalah perubahan gaya hidup, yang bermula dari 

traditional life style yang dipenuhi dengan aktifitas fisik, berubah menjadi 

sedendary life style atau kurangnya aktifitas fisik yang dapat menyebabkan 

meningkatnya resiko terjadinya overweight (Proverawati, 2010). 

Overweight atau berat badan berlebih merupakan suatu penyakit 

multifaktor yang diakibatkan oleh akumulasi jumlah lemak yang abnormal atau 

berlebih sehingga dapat mengakibatkan munculnya gangguan kesehatan (WHO, 

2013). Kurangnya aktifitas fisik dan disertai dengan pola makan yang berlebih 

dan buruk dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, protein, 

lemak serta rendah serat, dapat beresiko seseorang mengalami overweight dan 

kemudian dapat meningkat menjadi obesitas (Proverawati, 2010).  

Di negara maju dan negara berkembang, prevalensi terjadinya 

overweight setiap tahunnya meningkat dan menjadi salah satu masalah kesehatan 

yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat 

setempat. Di negara maju seperti Amerika Serikat, prevalensi overweight pada 

anak dengan usia 2-19 tahun, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2000, overweight pada anak laki-laki meningkat sebesar 14,0%, serta pada 

tahun 2010 meningkat hingga 18,6%, dan pada anak perempuan dari 13,8% 
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meningkat menjadi 15,0% (CDC/NCHS, 2012). Sedangkan di Negara 

berkembang seperti di Indonesia, berdasarkan hasil dari laporan nasional Riset 

Kesehatan Dasar dari Kementerian Kesehatan, prevalensi overweight di 

Indonesia secara nasional dari tahun 2010 – 2013 pada remaja dengan rentang 

usia 13 – 18 tahun rata-rata mengalami peningkatan, pada usia 13-15 meningkat 

sebanyak 8,3% (2,5% tahun 2010 dan 10,8% tahun 2013), dan pada usia 16-18 

tahun meningkat hingga 5,9% (1,4% tahun 2010 dan 7,3% tahun 2013). Pada 

provinsi Jawa Timur, prevalensi gizi berlebih atau overweight pada anak usia 6-

12 tahun juga meningkat, yaitu 12% pada tahun 2010 dan tahun 2013 sebesar 

12,4% (Kemenkes, 2013).  

Selain pada anak-anak, overweight atau berat badan berlebih yang di 

akibatkan oleh kelebihan gizi dapat terjadi pada usia dewasa. Seiring 

bertambahnya usia, terdapat kecenderungan prevalensi kegemukan yang terus 

meningkat, dan pada puncaknya saat dewasa. Menurut hasil dari Riskesdas pada 

tahun 2013 menunjukkan bahwa 21,7% masyarakat dengan kategori usia dewasa 

di Indonesia mengalami overweight, dan prevalensi yang terjadi pada wanita 

sangatlah tinggi yaitu 26,9%, dibandingkan dengan prevalensi yang dimiliki pria 

adalah 16,3% (Balitbankes, 2010). Dengan berlebihnya berat badan, hal ini akan 

dapat menambah resiko terjadinya penyakit kronis tidak menular seperti 

penyakit jantung koroner 32%, diabetes 4.5 kali, dan hipertensi 2.5 kali 

(Mendez, et al. 2004) 

Permasalahan gizi saat ini dapat lihat dari beberapa aspek salah satunya 

dengan melihat persentase lemak tubuh seseorang. Persentase lemak tubuh dapat 

mencerminkan proporsi komposisi tubuh. Apabila terdapat presentase lemak 
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tubuh seseorang berbeda lebih tinggi dengan angka normal, maka orang tersebut 

memiliki massa lemak tubuh yang berlebihan (Amelia, 2009).  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi massa lemak tubuh, yaitu 

gaya hidup meliputi tingkat aktifitas fisik, energi yang dikonsumsi, dan status 

sosial seseorang (Satoto,1998). Selain itu, jenis kelamin juga dapat 

mempengaruhi status gizi, karena diakibatkan oleh berbedanya penyebaran 

lemak tubuh pada wanita dan pria. Selain jenis kelamin, faktor lain adalah usia. 

Hal ini disebabkan oleh perubahan biologis yang mengakibatkan meningkatnya 

lemak tubuh dan penurunan massa otot (Garrow, 2000) 

Berlebihnya massa lemak tubuh, terutama terjadi pada daerah rongga 

abdomen atau yang sering disebut dengan lemak viseral mampu meningkatkan 

resiko terjadinya gangguan metabolisme pada tubuh yang dapat menimbulkan 

berbagai macam penyakit degeneratif (Bray, 2004).  

Meningkatnya sel lemak pada rongga perut dan pada pingul, dapat 

disebabkan oleh penumpukkan energi yang dimuat dalam bentuk jaringan 

adiposa yang diakibatkan oleh menurunnya mobilitas energi. Penimbunan dalam 

bentuk lemak yang terjadi pada tubuh mampu menyebabkan hiperkolesterolemia 

atau tingginya kadar kolesterol dalam darah serta mengakibatkan terjadinya 

penyumbatan pada pembuluh darah dan sering terjadi pada jantung (Newman 

dan Dorland, 2002). 

Berdasarkan dari  Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) yang 

dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 2001, memaparkan bahwa 

penyebab dari kematian yang diakibatkan oleh penjakit jantung serta pembulu 

darah meningkat pada tahun 1986 yaitu 9,1% meningkat pada tahun 2001 
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menjadi 26,3%, dan penyakit stroke 5,5% pada tahun 1986 terus meningkat 

hingga pada tahun 2001 menjadi 11,5%.  

Terdapat berbagai macam intervensi yang bertujuan untuk menangani 

overweight hingga obesitas, salah satunya yaitu dengan cara menurunkan berat 

badan. Upaya untuk mengurangi berat badan yang berlebih ini dapat dilakukan 

dengan adanya perubahan gaya hidup, seperti melakukan aktifitas fisik yang 

cukup dan diimbangi dengan kombinasi diet (Manore, 2012). Dengan 

mengkombinasikan diet dan aktifitas fisik berupa olahraga, mampu memperbaiki 

status gizi seseorang.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koc (2011), 

latihan aerobik dengan jadwal yang teratur mampu meningkatkan HDL didalam 

darah dan dapat menurunkan total kolestrol, trigeliserida, dan LDL. Terdapat 

berbagaimacam jenis latihan fisik yang mampu mengolah profil lipid adalah 

High Intensity Interval Training (HIIT).  

High Intensity Interval Training (HIIT) merupakan salah satu jenis 

latihan kardio yang menggabungkan antara latihan intensitas rendah, intensitas 

sedang, serta intensitas tinggi dengan interval atau waktu tertentu. . Bentuk 

latihan ini dapat meningkatkan ambang anaerobik dengan menggunakan latihan 

intensitas tinggi, dengan kesepatan atau beban latihan di atas ambang anaerobik 

dan dikombinasikan dengan periode pemulihan aktif (Dalleck et al., 2009). Jenis 

latihan High Intensity Interval Training (HIIT) ini juga termasuk dalam jenis 

latihan kardio yang cukup berat sehingga dapat mengakibatkan Excess of Post 

Exercise Oxygen Comsumption (EPOC) dapat menaikkan pembakaran kalori 

hingga sebesar 6-15% kalori selama proses latihan berlangsung (Karvitz, 2014). 



5 
 

Respon yang didapatkan dari High Intensity Interval Training (HIIT) 

ini adalah meningkat konsumsi oksigen, meningkatkan aktivitas mitokondria, 

meningkatkan metabolisme pada tubuh, menstimulasi ketahanan tubuh, serta 

meningkatkan proses oksidasi setelah dilakukannya latihan (Talania et al., 

2006). Latihan interval dengan intensitas tinggi juga dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan jumlah kalori saat proses pembakaran lemak saat proses latihan 

berlangsung, meningkatkan kekuatan serta meningkatkan power dibandingkan  

dengan peningkatan endurance (Munawwarah, 2011). 

Pada saat latihan interval intensitas tinggi ini berlangsung, terjadinya 

proses metabolisme pemecahan dari glukosa dan trigeliserida untuk dapat 

menghasilkan energi selama proses latihan. Penggunaan proses energi ini 

diawali dengan energi yang diperoleh dari proses pemecahan glukosa dan 

setelah energi yang diperoleh dari glukosa habis selanjutnya energi yang 

digunakan diambil dari hasil proses pemecahan trigeliserida (salah satu jenis dari 

jenis lemak dalam tubuh), sehingga dapat mempengaruhi dari persentase lemak 

dalam tubuh (Kisner, 2007). 

Selain  High Intensity Interval Training (HIIT), latihan kekuatan otot 

dapat mempengaruhi persentase lemak dalam tubuh. Hal ini terjadi karena 

selama waktu kontraksi otot dan relaksasi otot berlangsung, terbentuknya asam 

piruvat yang diperoleh dari hasil metabolisme karbohidrat yang berasal dari 

glikogen pada otot dan glukosa darah. Setelah energi dari glukosa telah habis 

digunakan, energi selanjutnya diperoleh dari   proses pemecahan trigeliserida, 

karena asam lemak akan menyebar dari jaringan adiposa ke sirkulasi dan akan 

berubah menjadi albumin, setelah itu asam lemak bebas tersebut akan 
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dihantarkan pada jaringan aktif dimana asam lemak ini akan diubah menjadi 

energi (Meirawati, 2012).  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Munnawar (2011), 

kelompok yang diberkan latihan interval dan dikombinasikan dengan latihan 

kekuatan otot atau latihan resistensi, mengalami penurunan pada trigeliserida 

lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang hanya diberi latihan interval 

tanpa pemberian latihan kekuatan otot.  

Berdasarkan permasalahan diatas, serta hasil studi pendahuluan dengan 

menggunakan sistem pengisian kuisioner IPAQ untuk mengetahui aktivitas 

keseharian dan melakukan pengukuran berat badan dan persentase lemak tubuh 

pada mahasiswi di Gontor Putri  Kampus Lima Kediri, terdapat beberapa 

mahasiswi dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) berlebih dan presentase lemak 

tubuh yang dimiliki mahasiswi di Gontor Putri diatas angka rata-rata orang 

normal, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang 

“Pengaruh Kombinasi High Intensity Interval Training (HIIT) dan Resistance 

Training (RT) Terhadap Penurunan Persentase Lemak Tubuh Pada Mahasiswi di 

Gontor Putri Kampus Lima Kediri”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi High Intensity Interval Training (HIIT) 

dan Resistance Training (RT) terhadap penurunan persentase lemak tubuh pada 

mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri ? 
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C. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi High Intensity Interval Training 

(HIIT) dan Resistance Training (RT) terhadap penurunan persentase lemak 

tubuh pada mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 

D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi rata-rata persentase lemak tubuh pada mahasiswi di 

Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 

2. Mengidentifikasi persentase lemak tubuh sebelum dan setelah diberikan 

kombinasi intervensi High Intensity Interval Training (HIIT) dan Resistance 

Training (RT) pada mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 

3. Menganalisa pengaruh pemberian intervensi kombinasi intervensi High 

Intensity Interval Training (HIIT) dan Resistance Training (RT) terhadap 

persentase lemak tubuh pada mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima 

Kediri. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperoleh pengetahuan dan 

wawasan serta pengalaman dalam mengembangkan diri mengenai 

kombinasi High Intensity Interval Training (HIIT) dan Resistance Training 

(RT)  pada mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 

2. Lokasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada mahasiswi 

dan masyarakat yang lain terhadap manajemen penanganan fisioterapi 

terhadap penurunan persentase lemak tubuh pada mahasiswi di Gontor Putri 

Kampus Lima Kediri. 
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3. Institusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah referensi dalam penanganan fisioterapi terhadap penurunan  

persentase lemak tubuh pada mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima 

Kediri. 
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F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

penelitian 
Yang Diteliti 

Perbedaan 

dengan Penelitian 

yang akan 

Dilakukan 

1. 1.  Dhias 

Fajar 

Widya 

Permana 

(2014) 

Pengaruh 

Latihan 

Aerobic Class 

dan Body 

Language 

terhadap 

Penurunan 

Persentase 

Lemak Tubuh 

- - Variabel penelitian 

a. Variable bebas : 

Aerobic Class dan 

Body Languag 

b. Variabel terikat : 

Persentase Lemak 

Tubuh 

- Instrumen penelitian:  

Penjepit lemak 

(Skinfold Calipers) 

- Desain Penelitian: 

Random desain 

pretest-postes  

- Hasil Penelitian : 

Terdapat pengaruh 

latihan Aerobic clas,  

latihan body 

language dan  

latihan gabungan 

antara Aerobic class 

dan body language 

terhadap penurunan  

persentase lemak 

tubuh pada peserta 

sanggar senam 

Astuti Studio Dance 

Semarang. 

Penelitian ini 

menjelaskan 

tentang  

membandingkan 

pengaruh 

pemberian latihan 

berupa Aerobic 

Class dan Body 

Language terhadap 

penurunan 

persentase lemak 

tubuh,  sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

peneliti adalah 

melihat pengaruh 

kombinasi High 

Intensity Interval 

Training dan 

Resisten Training 

terhadap 

penurunan 

persentase lemak 

tubuh    
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2.   Moch 

Ilham 

Lutfiyand

hi (2016) 

Pengaruh 

High 

Intensity 

Interval 

Training 

Terhadap 

Penurunan 

Persentase 

Lemak Pada 

Penderita 

Overweight 

Di Absolutfit 

- Variabel penelitian 

a. Variable bebas : 

High Intensity 

Interval 

Training 

b. Variabel terikat : 

Persentase 

Lemak 

- Instrumen 

penelitian:  Fat 

Monitor, 

Timbangan, 

Pengukuran Tinggi 

Badan, Stopwatch 

- Desain Penelitian: 

Pre dan post one 

group design 

- Hasil Penelitian : 

Adanya Pengaruh 

High Intensity 

Interval Training 

Terhadap 

Penurunan 

Persentase Lemak 

Pada Penderita 

Overweight Di 

Absolutfit 

Penelitian ini 

melihat tentang 

pengaruh 

pemberian High 

Intensity Interval 

Training terhadap 

penurunan 

persentase lemak 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

peneliti adalah 

melihat pengaruh 

kombinasi High 

Intensity Interval 

Training dan 

Resisten Training 

terhadap 

penurunan 

persentase lemak 

tubuh    

3.   Dita 

Permatasa

ri, Susy 

Purnawati, 

Muh. Ali 

Imron, 

Bagus 

Komang 

Satriyasa, 

Luh Made 

Indah Sri 

Handayari 

Adiputra, 

Sugijanto 

(2017) 

Pelatihan 

Interval 

Intensitas 

Tinggi Lebih 

Efektif 

Menurunkan 

Persentase 

Lemak Tubuh 

Dibandingkan 

Pelatih 

Kontinyu 

Submaksimal 

Pada Siswa 

SMAN 4 

Tasikmalaya 

- Variabel penelitian 

a. Variable bebas : 

Pelatihan 

Interval 

Intensitas Tinggi 

dan Pelatihan 

Kontinyu 

Submaksimal 

b. Variabel terikat : 

Persentase 

Lemak Tubuh 

- Instrumen 

penelitian:  

Skinfold  

- Desain Penelitian: 

Pre-post 

experimental study 

- Hasil Penelitian : 

Pelatihan interval 

intensitas tinggi 

lebih efektif 

menurunkan 

persentase lemak 

Penelitian ini 

menjelaskan 

tentang 

membandingkan 

pengaruh 

pemberian Latihan 

Interval Intensitas 

Tinggi dan  

Latihan  Kontinyu 

Submaksimal  
terhadap 

penurunan 

persentase lemak 

tubuh,  sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan peneliti 

adalah melihat 

pengaruh 

kombinasi High 

Intensity Interval 

Training dan 

Resisten Training 

terhadap 
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tubuh 

dibandingkan 

pelatihan kontinyu 

submaksimal. 

penurunan 

persentase lemak 

tubuh    

4. Raja T. 

Todingan, 

Maya 

Moningka

, Vennetia 

Danes 

(2016) 

Hubungan 

Besar Sudut 

Sit Up 

Dengan 

Perubahan 

Lingkar Perut 

Pada 

Mahasiswa 

Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Sam Ratulang 

- Variabel penelitian

a. Variable bebas :

sudut sit up

b. Variabel terikat :

lingkar perut

- Instrumen

penelitian: Mid line

- Desain Penelitian:

Cross sectional

- Hasil Penelitian :

Terdapat hubungan

antara sudut sit up

dengan perubahan

lingkar perut.

Hubungan sangat

signifikan antara

sudut sit up dan

perubahan lingkar

perut di dapat pada

sudut sit up  90o

Penelitian ini 

melihat hubungan 

besar sudut Sit Up 

dengan perubahan 

lingkar perut 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan peneliti 

adalah melihat 

pengaruh 

kombinasi High 

Intensity Interval 

Training dan 

Resisten Training 

terhadap 

penurunan 

persentase lemak 

tubuh    

5. Novita 

Sulianti, 

Siti 

Khotimah 

(2017) 

Perbedaan 

Pengaruh 

Senam 

Aerobik 

Intensitas 

Sedang 

Dengan 

Senam 

Zumba Di Air 

Terhadap 

Penurunan  

Lemak Tubuh 

Pada Remaja 

Prutri 

Universitas 

‘Aisyiyah 

Yogyakarta  

- Variabel penelitian

a. Variable bebas :

Senam Aerobik

Intensitas

Sedang Dengan

Senam Zumba

b. Variabel terikat :

Lemak Tubuh

- Instrumen

penelitian:

Skinfold Caliper

- Desain Penelitian:

Pre test and post

test group design

- Hasil Penelitian :

Ada perbedaan 

pengaruh senam 

aerobik intensitas 

sedang dengan 

zumba di air 

terhadap penurunan 

lemak tubuh pada 

remaja putri. 

Penelitian ini 

membandingkan 

pengaruh senam 

aerobik intensitas 

sedang dengan 

senam zumba di air 

terhadap 

penurunan  lemak 

tubuh,  sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan peneliti 

adalah melihat 

pengaruh 

kombinasi High 

Intensity Interval 

Training dan 

Resisten Training 

terhadap 

penurunan 

persentase lemak 

tubuh    


