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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Berat Badan Berlebih (Overweight) 

1. Definisi Berat Badan Berlebih (Overweight) 

Berat badan berlebih atau biasanya disebut overweight merupakan 

suatu penyakit multifaktor yang diakibatkan oleh akumulasi jumlah lemak 

yang abnormal atau berlebih sehingga dapat mengakibatkan munculnya 

gangguan kesehatan (WHO, 2013). Overweight terjadi apabila besar dan 

jumlah sel lemak dalam tubuh seseorang bertambah. Jika berat badan 

bertambah, maka yang terjadi adalah ukuran sel lemak juga akan bertambah 

besar dan dapat mengakibatkan jumlahnya akan bertambah banyak 

(Sugondo, 2007). 

Menurut Astawan dan Leomitro (2009), mengatakan bahwa 

overweight  adalah suatu keadaan dimana berat badan seseorang melebihi 

berat badan normal, tetapi belum dikategorikan sebagai obesitas.  

Untuk dapat mengetahui seseorang termasuk overweight atau tidak, 

salah satu cara yang paling banyak digunakan adalah dengan mengetahui 

Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT ditunjukkan menggunakan perhitungan 

kilogram per meter kuadrat (kg/m2) dan berkolerasi dengan lemak yang 

terdapat di dalam tubuh. Rumus untuk mengetahui IMT adalah: 

       Berat badan (kg) 

IMT =  

        [Tinggi badan]2 

Klasifikasi overweight untuk orang dewasa menurut kriteria Asia 

Pasifik tertera pada tabel 2.1  
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Tabel 2.1 Klasifikasi overweight pada orang dewasa berdasarkan IMT 

menurut Kriteria Asia Pasifik 

Sumber : World Health Organization, 2017. 

Klasifikasi IMT (Kg/m2) 

Underweight < 18,5 

Normal 18,6 – 22,9 

Overweight 23 -24,9 

Obesitas I 25 – 29,9 

Obesitas II > 30 

2. Tipe Overweight Berdasarkan Umur 

Menurut Wirakusumah (2002), terjadinya overweight dapat 

digolongkan berdasarkan usia, antara lain: 

a. Kegemukan pada masa bayi 

Kegemukan yang terjadi pada masa bayi perlu untuk dihindari. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, mengungkapkan bahwa dari jumlah bayi yang mengalami 

kelebihan berat badan pada usia enam bulan pertama, lebih dari 

sepertiganya akan menjadi lebih gemuk pada saat usia dewasa.  

b. Kegemukan yang timbul pada masa kanak-kanak 

Kegemukan yang terjadi pada usia kanak-kanak dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor salah satunya adalah pola makan yang salah yang 

disertai dengan kurangnya aktifitas fisik. Hal ini dapat menyebabkan 

kelebihan lemak di tubuh dan biasanya terjadi pada usia dua tahun hingga 

usia remaja. 

c. Kegemukan pada masa dewasa 

Kegemukan pada masa dewasa sangatlah sering terjadi 

dibandingkan pada masa kanak-kanak. Pada usia 20-30 tahun, 

penumpukan pada lemak di dalam tubuh sangat sering terjadi. Hal ini 
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terjadi karena seseorang disibukkan oleh pekerjaannya yang 

mengakibatkan kurangnya waktu untuk berolahraga.  

Tabel 2.2 Kategori usia 

Sumber : Departemen Kesehatan RI, 2009. 

Kategori Usia 

Masa balita 0 – 5 tahun 

Masa kanak-kanak 5 – 11 tahun 

Masa remaja awal 12 – 16 tahun 

Masa remaja akhir 17 – 25 tahun 

Masa dewasa awal 26 – 35 tahun 

Masa dewasa akhir 36 – 45 tahun 

Masa lansia awal 46 – 55 tahun 

Masa lansia akhir 56 – 65 tahun 

Masa manula > 65 tahun 

 

Pada usia-usia tertentu, terdapat masa dimana pertumbuhan dan 

perkembangan terjadi sangatlah cepat dan sangat rentan terhadap gangguan 

gizi yang dapat menyebabkan terjadinya overweight.  

3. Faktor Penyebab Overweight 

Faktor utama yang dapat mendasari terjadinya overweight antara lain, 

yaitu asupan energi yang berlebih pada tubuh dibandingkan energi yang 

keluar. Menurut Ganong (2008), jika seseorang mengkonsumsi makanan 

dengan tinggi kalori dan dalam jumlah yang tetap, terdapat beberapa orang 

yang mengalami penambahan berat badan yang lebih cepat, tetapi sebagian 

dari mereka mengalami pertambahan berat badan yang lebih lambat. Hal ini 

disebabkan karena peningkatan pengeluaran energi dalam bentuk gerakan 

yang berbeda antar individu. 

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya 

overweight yaitu : 
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a. Faktor genetik  

 Genetik adalah faktor yang selama ini diduga sebagai penyebab 

terjadinya overweight. Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa, bila 

kedua orang tua mengalami overweight, 80% anaknya akan mengalami 

overweight. Bila hanya salah satu orang tua mengalami overweight, maka 

persentasenya menurun menjadi 40% dan bila kedua orang tua tidak 

mengalami overweight, prevalensi anak mengalami overweight menjadi 

14% (Mustofa, 2010). 

Hal yang ini disebabkan oleh sel-sel yang dapat menyebabkan 

kegemukan, sudah dimiliki pada tubuh seseorang sejak awal kelahiran. 

Remaja dengan orang tua overweight dapat mewariskan tingkat 

metabolisme yang rendah dan lebih cenderung mengalami kegemukan 

dibandingkan dengan remaja yang memiliki orang tua dengan berat 

badan yang normal (Sitorus, 2008). 

b. Faktor lingkungan  

Lingkungan memiliki peran penting terhadap terjadinya 

overweight. Salah satu faktor lingkungan yang dapat menyebabkan 

overweight adalah pola gaya hidup (life style). Gaya hidup seseorang 

yang bermula dari traditional life style menjadi sedendary life style dapat 

mengakibatkan tingginya resiko terjadinya overweight. Gaya hidup 

sedendari (kurangkya aktifitas fisik) dan sertai dengan pola makan yang 

tidak diatur dan berlebih, seperti tidak menjaga asupan karbohidrat, 

protein, dan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, dan diiringi 

dengan kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat dapat 
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mengakibatkan bertambahnya resiko terjadinya berat badan berlebih 

(Proverawati, 2010).      

c. Faktor kesehatan 

Beberapa penelitian mengungkapkan terdapat berbagai penyakit 

yang dapat mengakibatkan overweight. Antara lain, yaitu syndrome 

chusing atau biasanya disebut dengan hiperkortisolisme (peningkatan 

hormone kortisol yang abnormal, hipertiroidisme, dan kelainan saraf 

yang mengakibatkan seseorang memiliki nafsu makan yang tinggi. Selain 

itu, obat-obatan dapat mengakiabtkan terjadinya overweight, beberapa 

jenis obat-obatan seperti obat steroid dan obat anti depresi (Proverawati, 

2009). 

d. Aktivitas fisik 

Resiko terjadinya overweight sangat berhubungan erat dengan  

sedendari life style atau kurangnya aktivitas fisik yang dapat 

mengakibatkan seseorang lebih cenderung menghabiskan sebagian 

waktunya hanya untuk duduk, menonton televisi dan bermain game pada 

remaja dibandingkan dengan melakukan aktifitas fisik seperti 

berolahraga (Hillsdon, 2007).  

e. Pola makan berlebih  

Overweight dapat dipengaruhi dengan kebiasaan buruk 

masyarakat dalam mengatur pola makan, seperti breakfast skipping atau 

melewatkan sarapan pagi, sering mengkonsumsi makanan ringan, makan 

dengan terburu-buru, makan dengan berlebihan, serta seringnya 

mengkonsumsi fast food.  Fast food merupakan makanan yang sering 

dikonsumsi banyak orang dan disukai oleh semua kalangan, karena 
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rasanya yang enak dan mudah untuk dikonsumsi dan didapatkan kapan 

saja. Namun, dengan mengkonsumsi fast food dapat meningkatkan resiko 

overweight hingga obesitas karena tingginya lemak, rendahnya 

kandungan nutrisi, serta dapat meningkatkan asupan makanan dengan 

massa energi yang cukup tinggi, dan satiety index atau indeks 

kekenyangan yang rendah sehingga dapat mengakibatkan overweight 

terjadi (Bowman et al., 2001). 

4. Koplikasi Overweight 

Menurut Proverawati (2010), terdapat beberapa penyakit yang dapat 

diakibatkan karena terjadinya overweight. Antara lain: 

a. Diabetes tipe 2 

b. Tekanan darah tinggi 

c. Gout dan arthritis 

d. Tidur apneu  

Berlebihnya berat badan dapat menimbulkan kegagalan nafas 

secara normal pada saat tidur yang dapat beresiko kurangnya kadar 

oksigen dalam tubuh. 

e. Psikososial  

Permasalahan yang dapat terjadi jika seseorang mengalami 

overweight pada psikososialnya yang berkaitan erat dengan 

perkembangan sosial dan disertai dengan emosional, contohnya seperti 

kepercayaan diri yang menurun cenderung diganggu oleh teman-teman 

dan lingkungannya serta menyebabkan permasalahan pada tingkah laku 

seseorang dan kegiatan belajar yang berakibat pada penurunan prestasi 
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akademik dan jika berlanjut akan mengalami depresi secara terus 

menerus. 

B. Lemak Tubuh 

1. Definisi Lemak Tubuh 

Lemak adalah sebuah ikatan organik yang terdiri dari unsur karbon 

(C), hidrogen (H), dan oksigen (O), yang memiliki sifat dapat larut dengan 

zat-zat tertentu (zat pelarut lemak), seperti zat ester dan petroleum benzene. 

Lemak merupakan zat yang kaya akan energi dan bermanfaat sebagai 

cadangan energi terbesar dalam tubuh. Dibandingkan karbohidrat dan protein, 

lemak mengandung energi yang paling besar, dan lemak dapat membantu 

dalam melarutkan vitamin, seperti vitamin A, D, E, dan K.  

Menurut Brian (2003) lemak merupakan cara yang efisien untuk 

menyimpan energy dalam tubuh. Makanan yang berlemak, diuraikan dan 

diserap didalam usus kecil, dan setelah itu bergerak melalui limfatik, sistem 

pada pembuluh kecil yang menyaring dan membawa pembuangan sel. 

Pemasukkan lemak dalam tubuh bukan merupakan satu-satunya cara untuk 

mendapatkan suber energi, karbohidrat dan protein yang berlebih juga dapat 

diubah menjadi lemak dan disimpan pada jaringan adiposis. 

Jaringan adiposa atau biasanya disebut depot lemak. Fungsi utama dari 

jaringan adiposa yaitu untuk menyimpan trigliserida hingga dibutuhkan untuk 

penyimpanan energi, serta sebagai penyekat panas oleh tubuh. Sel-sel lemak 

atau yang biasanya disebut dengan adiposit adalah sel khusus untuk 

membentuk jaringan lemak yang berfungsi sebagai akumulasian lemak yang 

didapat dari makanan yang mengandung lemak ataupun lemak yang 

dihasilkan dari berlebihnya glukosa dan protein di dalam tubuh. 
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Persentase lemak total dalam tubuh terhadap berat badan disebut 

persentase lemak tubuh. Persentase lemak tubuh seseorang dapat memiliki 

arti sebagai berat total dari lemak esensial tubuh dan penyimpanan lemak.  

Menurut Williams (2002), massa lemak tubuh merupakan massa 

lemak yang terdapat didalam jaringan adiposa dan jaringan yang lainnya pada 

tubuh yang berdasarkan fungsinya terdiri dari: 

a. Lemak esensial  

Lemak esensial adalah lemak yang diperlukan untuk fungsi 

jaringan organ tubuh misal pada jaringan otak, sistem saraf pusat, jantung, 

membran sel, dan sumsum tulang belakan. 

b. Lemak non esensial  

Lemak non esensial atau cadangan adalah simpanan lemak yang 

didapat dari berlebihnya energi dalam tubuh, lemak tersebut terdapat pada 

beberapa organ internal yang memiliki fungsi sebagai pelindung organ 

tersebut. Sedangkan lebih dari 50% disimpan pada jaringan subkutan, dan 

beberapa diantaranya disimpan pada rongga abdomen atau lebih dikenal 

dengan sebutan lemak viseral yang menurut sebagian peneliti sering 

dikaitkan dengan faktor resiko penyakit degeneratif. 

2. Jenis Jaringan Lemak 

Jaringan lemak adalah salah satu organ terbesar yang terdapat dalam 

tubuh. Jaringan lemak atau biasanya disebut dengan jaringan adiposa 

merupakan tempat penyimpanan tenaga atau energi dalam bentuk 

trigeliserida, yang sebagian besar energi yang dihasilkan oleh tubuh diperoleh 

oleh jaringan ini. Jaringan adipose mengandung pembulu darah dan 
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persyarafan yang berperan penting untuk memelihara kebutuhan 

keseimbangan energi dan penyimpanan energi (Flier, 2010).   

Jaringan ini tersusun oleh sel-sel adiposit. Sel-sel ini tidak hanya 

berfungsi sebagai penyimpanan lemak, melainkan berfungsi juga untuk 

mengatur keseimbangan energi dan homeostasis tubuh (Bernlohr et al., 

2002).  

 Jaringan adiposa terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan adiposa putih 

(White Adipose Tissue) dan jaringan adiposa coklat (Brown Adipose Tissue) 

(Miner, 2004).  

a. Jaringan adiposa putih (White Adipose Tissue)  

Jaringan ini mengandung vakuola (kantong-kantong) lipid yang 

berukuran besar dan dikelilingi oleh ring sitoplasma dengan inti tampak 

datar dan terdapat di perifer. Kumpulan lemak tersebut berbentuk cair dan 

tersusun dari trigeliserida sebagai komponen utamanya. Jaringan ini 

berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan lemak dan tempat 

penyimpanan cadangan energi dalam bentuk trigeliserida (Miner, 2004). 

b. Jaringan adiposa coklat (Brown Adipose Tissue) 

Jaringan ini berbentuk polygonal, yang terdiri dari sitoplasma dan 

disertai dengan bintik-bintik lipid yang bertekstur kasar. Memiliki nukleus 

berbentuk bulat dan eksentrik. Jaringan ini berperan dalam pengeluaran 

energi. Hal ini disebabkan oleh sitoplasma lemak coklat mengandung 

banyak mitokondria, yang berfungsi untuk menghasilkan panas melalui 

oksidasi asam lemak (Miner, 2004). 
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3. Manfaat Lemak Tubuh 

Topik pembicaraan yang berkaitan dengan lemak sering memberi 

kesan seolah-olah lemak adalah zat yang berbahaya bagi tubuh. Lemak pada 

tubuh ternyata memiliki banyak manfaat. Menurut Marsetyo dan 

Kartasapoetra (1990) lemak terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi utama dan 

fungsi lain. Fungsi utama dari lemak adalah sebagai sumber energi, sebagai 

pembentuk dan membangun atau penyusun tubuh, menghemat penggunaan 

protein, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan fungsi yang lainnya adalah 

lemak sebagai pelumas diantara persendian, sebagai isolator zat-zat lemak 

yang keluar masuk melalui membrane sel. Sebagai turunan dari prestagladin, 

dan tentunya sebagai penahan rasa lapar. 

Menurut Irianto (2004), fungsi lemak di dalam tubuh, antara lain: 

a. Sebagai sumber energi setelah karbohidrat 

Kebutuhan akan energi pada tubuh hendaknya dipengaruhi oleh 

konsumsi karbohidrat dan lemak sehingga protein dapat melaksanakan 

tugasnya sebagai zat pembangun dalam tubuh. Sebagai sumber energi, 

lemak berfungsi sebagai penghemat protein agar mengurangi jumlah 

protein yang digunakan sebagai sumber energi. 

b. Sebagai cadangan energi, berupa jaringan lemak 

c. Lapisan lemak yang berada di bawah kulit atau subkutan berfungsi 

sebagai insulator agar tubuh dapat mempertahankan dirinya selalu pada 

suhu normal 

d. Sebagai bantalan pelindung untuk organ-organ vital seperti ginjal 
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e. Sebagai penyerapat vitamin A, D, E, dan K yang dapat larut dalam 

lemak 

4. Faktor yang Mempengaruhi Persentase Lemak Tubuh 

Persentase lemak tubuh antara individu satu dengan individu lain 

sangatlah bervariasi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

persentase lemak tubuh seseorang. Antara lain: 

a. Postur tubuh 

b. Umur 

c. Jenis kelamin 

d. Suku bangsa 

e. Keturunan 

f. Keseimbangan energi 

5. Cara mengukur Persentase Lemak Tubuh 

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui persentase lemak tubuh dan 

lemak visceral, salah satunya dengan metode BIA (Bioelektric Impedance 

Analysis), dengan mengukur berdasarkan konduktifitas elektrik. Perangkat ini 

diperkenalkan pertama kali di pertengahan tahun 1980. Jaringan lemak tubuh 

mempunyai konduktifitas elektrik yang kecil dibandingkan otot, pembuluh 

darah dan tulang yang memiliki konduktivitas elektrik yang lebih besar 

(Amelia, 2009).  

BIA memiliki selang waktu pengukuran yang paling cepat 8 hingga 12 

jam setelah objek melakukan aktifitas fisik atau bermacam faktor lainnya 

yang dapat mengakibatkan hidrasi atau abnormalnya kadar air tubuh yang 
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dapat mempengaruhi kekuatan alat. (Kusher dan Roche, 1996 dalam 

Williams, 2002 dan Firdaus, 2003). 

Kelebihan menggunakan alat ini yaitu aman, non invasive dan 

penggunaannya yang lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan 

menggunakan alat ukur lain untuk mengukur persentase lemak tubuh. Untuk 

mengaplikasikan alat ini, memerlukan data objek yang akan diukur seperti 

berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin serta pengukuran 

dilakukan dalam posisi berdiri hingga muncul hasil presentase lemak tubuh 

pada layar BIA (Amelia, 2009). 

6. Klasifikasi Persentase Lemak Tubuh 

Persentase lemak tubuh digunakan sebagai acuan tingkat berlebihnya 

berat badan pada seseorang. Sesuai dengan alat Bioelectrical Impedance 

Analysis maka pada pria dikatakan lemak tubuhnya berlebih jika melebihi 

19% dan pada wanita dikatakan lemak tubuh berlebih jika telah melebihi 

26%. 

Tabel 2.3 Klasifikasi Persentase Lemak Tubuh Pada Pria dan Wanita 

Sumber : Williams, 2002. 

Tingkat 
Pria Wanita 

(%) (%) 

Atletik 6 – 10 10 – 15 

Baik 11 – 14 16 – 19 

Normal 15 – 28 20 – 25 

Overweight 19 – 24 26 – 29 

Obesitas >25 >30 

7. Metabolisme lemak 

Proses awal dari metabolisme energi lemak yaitu melalui proses 

pemecahan simpanan lemak yang terdapat pada tubuh yaitu trigeliserida. 

Trigeliserida yang terdapat pada tubuh manusia akan disimpan dalam jaringan 
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adiposa (adipose tissue) dan di dalam sel-sel otot (intramuscular 

triglycerides). Proses melalui tahapan yang dinamakan lipolisis ini, 

trigeliserida yang disimpan tersebut kemudian diubah menjadi asam lemak 

(fatty acid) dan gliserol. Saat proses ini berlangsung, setiap 1 molekul 

trigeliserida akan membentuk 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol 

(Irawan, 2007). 

Setelah itu, kedua molekul yang dihasilkan tersebut, kemudian akan 

melewati jalur metabolisme yang berbeda di dalam tubuh. Gliserol akan 

masuk kedalam siklus metabolisme untuk kemudian diubah menjadi glukosa 

atau asam piruvat. Sedangkan, pada asam lemak yang terbentuk, kemudian 

akan dipecahkan menjadi beberapa unit-unit kecil dengan melalui proses yang 

disebut β-oksidasi dan setelah itu menghasilkan energi (ATP) pada 

mitokondria (Irawan, 2007). 

Proses β-oksidasi berlangsung dengan okseigen serta memerlukan 

adanya karbohidrat yang bertujuan untuk menyempurnakan proses 

pembakaran asam lemak. Pada proses ini, asam lemak pada umumnya 

membentuk rantai panjang yang terdiri atas ± 16 atom karbon yang kemudian 

akan dipecah menjadi beberapa unit kecil yang terbentuk dari 2 atom karbon. 

Tiap unit 2 atom karbon ini setelah itu dapat mengikat kepada 1 molekul KoA 

untuk membentuk asetil KoA. Molekul asetil KoA yang sudah terbentuk ini, 

akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan proses untuk menghasilkan 

energi seperti halnya dengan molekul asetil KoA yang dapat diperoleh 

melalui proses metabolisme energi yang berasal dari glukosa atau glikogen 

(Irawan, 2007). 
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C. High Intensity Interval Training (HIIT). 

1. Definisi HIIT  

High Intensity Interval Training (HIIT) merupakan latihan kardio 

yang menggunakan kombinasi antara latihan intensitas tinggi dengan 

intensitas sedang atau rendah dalam selang waktu tertentu. Contohnya dengan 

cara berlari sprint kira-kira 20-30 detik dan diikuti dengan berjalan atau 

berlari-lari kecil selama 60-90 detik. Seiring dengan meningkatnya intensitas 

gerak tubuh, jumlah oksigen yang masuk kedalam tubuh akan meningkat, 

namun peningkatan jumlah tersebut akan pada batas tertentu. Latihan ini 

dilakukan dalam selang waktu tertentu yang dapat memicu kerja jantung 

dengan lebih keras sehingga dapat meningkatkan metabolisme tubuh (Annisa, 

2018). 

Metode latihan pada HIIT adalah menggabungkan berbagai macam 

kondisi, mulai dari sprint, jogging, berjalan hingga istirahat. Pada saat latihan 

HIIT berlangsung, terjadi perubahan tekanan yang diberikan ke otot ketika 

berlari lalu berhenti atau ketika sprint lalu jogging. Hal ini membedakan 

dengan latihan daya tahan tubuh biasanya yang membuat otot menerima 

tekanan yang sama dalam waktu lama. Salah satu kelebihan dari HIIT yaitu 

waktu latihan. Dalam satu sesi latihan HIIT cukup dilakukan selama 20-30 

menit. Berbeda dengan latihan daya tahan tubuh yang bisa menghabiskan 

waktu dua kali lipat lebih lama daripada latihan HIIT (Laursen dan Jenkins, 

2002).  

Terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun 

latihan untuk interval training menurut Harsono (1988) yaitu : lamanya 

latihan,  beban latihan, pengulangan (repetition) dalam latihan, dan masa 
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istirahat setelah setiap repetisi latihan. Program latihan ini menggunakan 

sistem latihan aerobik dan anaerobik menyebabkan terjadinya kontraksi otot 

lebih cepat karena latihan tersebut memerlukan tenaga yang besar dan 

intensitas tinggi. Apabila latihan ini dilakukan secara terprogram maka dapat 

meningkatkan kekuatan otot yang secara langsung meningkatkan kecepatan. 

2. Bentuk Latihan 

Latihan interval intensitas tinggi merupakan latihan yang diselingi 

dengan fase pemulihan dengan intensitas latihan yang lebih rendah. Periode 

berlangsung selama 4 minggu dengan tiga sesi dan diberikan pada Tabel 2.4. 

dalam setiap sesi latihan diawali dengan pemanasan (warming up) dan 

dilanjutkan dengan latihan HIIT, kemudian diakhiri dengan pendinginan 

(cooling down).  

Tabel 2.4 Program latihan fisik HIIT 

Sumber : Sperlich et al., 2011. 

1 Minggu Latihan 

(diulangi selama 10 

minggu) 

Latihan HIIT 

Latihan Fisik Waktu Total 

Sesi 1 (Senin) Sprint 2 set + 4 menit istirahat antar 

set. 

1 set : 6 x (1 menit lari + 1 menit 

istirahat ) 

28 menit 

Sesi 2 (Rabu) Sprint 3 set + 4 menit istirahat antar 

set. 

1 set : 5 x (0,5 menit lari + 1 menit 

istirahat ) 

30,5 menit 

Sesi 3 (Jumat) Sprint  

1 set : 4 x (4 menit lari + 3 menit 

istirahat ) 

28 menit 

Catatan : Program latihan diulang untuk minggu selanjutnya, selama 1 

bulan. 
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Gambar 2.1 High Intensity Interval Training (HIIT) Sprint 

(Sumber : Hadfield, 2018) 

 

3. Efek Fisiologi Latihan Interval Intensitas Tinggi Terhadap Persentase 

Lemak Tubuh 

Latihan interval intensitas tinggi ini dapat meningkatkan jumlah kalori 

pada proses pembakaran lemak saat latihan berlangsung, meningkatkan 

kekuatan dan power dibandingkan endurance (Munawwarah, 2011).  

Pada latihan interval menggunakan proses metabolisme pemecahan 

glukosa dan trigeliseida untuk menghasilkan energi. Penggunaan energi ini, 

pada awal latihan yaitu glukosa, setelah glukosa telah habis terpakai, maka 

energi selanjutnya diambil dari hasil pemecahan trigeliserida. Pada saat 

energi lemak sudah terpakai maka akan dipertahankan agar tidak 

menggunakan energi dari glukosa kembali sehingga energi lemak tetap 

terpakai hingga akhir. Pada awal latihan, terjadi proses anaerobik yang lebih 

dominan selama 5 detik, setelah melakukan latihan lebih dari 5 menit, 

mulailah lebih dominan terjadinya metabolisme aerobic 70% (Kisner, 2007). 

Produksi ATP (Adenosine Tri Phosphate) selama kerja otot secara 

intensif, bergantung pada tersediannya glikogen otot dan glukosa darah. 

Glikogen dan glukosa diubah menjadi asam piruvat, selanjutnya asam piruvat 
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diolah dalam siklus krebs’s. Hasil yang didapat dari siklus kreb’s yaitu CO2, 

H2O dan ATP. ATP ini merupakan sumber energi utama pada saat latihan 

(Ganong, 1998 dalam Munawwarah, 2011).   

Setelah glikogen telah habis digunakan, maka energi yang selanjutnya 

digunakan berasal dari lemak. Lemak yang bisa dioksidasi sebagai sumber 

energi terdiri dari trigeliserida, asam lemak bebas serta trigeliserida 

intramuskular. Asam lemak bebas  terikat yang terikat pada albumin di dalam 

darah yang berasal dari hasil metabolisme dari jaringan lemak adalah 

sumbangan yang besar pada metabolisme lemak saat otot sedang berkontraksi 

(Munawwarah, 2011). 

D. Resistance Training 

1. Definisi 

Resistance training atau latihan beban merupakan latihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot 

merupakan latihan yang bertujuan untuk perubahan kekuatan otot pada 

latihan dengan beban yang terus menerus meningkat dikarenakan morfologi 

otot (Ganong, 1998 dalam Munawwarah, 2011).   

Latihan kekuatan otot dikenal dengan Progressive Resistance 

Exercise (PRE) yaitu dengan meningkatkan intensitas pada interval waktu 

pendek, kecepatan cepat dan kekuatan berubah sehingga bersifat anaerobik 

sehingga merangsang serabut tipe IIa yang menghasilkan tenaga yang besar 

dalam waktu yang singkat, dan mengarah pada aktifitas metabolik anaerobik 

dan cepat lelah (Ganong, 1998 dalam Munawwarah, 2011).   
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Menurut Department of Health and Human, United State (2008),  sit 

up merupakan aktivitas fisik yang termasuk dalam latihan resistensi. Sit up 

merupakan latihan beban yang gerakannya melatih otot-otot perut 

mengangkat beban tubuh hingga membentuk sudut 900. latihan sit up ini 

bersifat isotonic kombinasi konsentrik dan eksentrik pada otot rectus 

abdominis sebagai penggerak utamannya, otot erector spine, dan otot 

quadriceps sebagai stabilisasinya.  

2. Bentuk Latihan 

Gerakan sit up dilakukan pada posisi setengah badan terlentang 

dengan kaki yang dilipat, posisi lipatan kaki dan rentangan punggung 

membentuk sudut 90o, dengan tangan dibelakang kepala dan kemudian 

mengangkat setengah badan sampai siku menyentuh lutut (Meirawati, 2012).  

Latihan yang diberi dengan intensitas berat badan tubuh, 3 set 10x 

repetisi sit up dalam sehari dengan frekuensi latihan 3x seminggu, 

berlangsung selama 4 minggu (Munawwarah, 2011).   

 

Gambar 2.2 Gerakan Sit up 

(Sumber : Hoffman, 2006) 
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3. Efek Fisiologis Resistance Training  

Latihan kekuatan otot dapat menghasilkan perubahan peningkatan 

kekuatan otot pada latihan dengan beban dikarenakan adanya perubahan  

morfologi  otot yaitu semakin besar diameter serabut otot maka otot akan 

semakin kuat, semakin besar otot terbentuk maka mitokondria akan semakin 

banyak (Ganong, 1998 dalam Munawwarah, 2011). Selain adanya efek 

morfologi pada otot, efek  lainnya yaitu penggunaan energi yang berlebihan 

saat sedang melakukan latihan.  

Pada latihan resisten atau latihan beban, sumber energi yang 

digunakan untuk kontraksi otot berasal dari pemecahan ATP (Adenine 

Triphosphate). Pada umumnya, otot yang sedang berkontraksi ADP tidak 

dipecah lagi untuk dapat lebih banyak energi, melainkan mengalami peroses 

pendaur ulangan yang berbentuk ATP. ATP terbentuk dari ADP dengan 

transfosforilasi kreatinfosfat yang cepat. Fosfokreatin (fosfogen, asam 

kreatinofosforik) dihidrolisis menjadi keratin dan asam fosfat + energi 

(Judith, 2005).  

Selama waktu kontraksi otot dan relaksasi otot, terbentuknya asam 

piruvat yang dihasilkan oleh metabolisme karbohidrat, dan bersumber dari 

glikogen pada otot atau glukosa darah, yang diubah menjadi glucose 6 – 

fosfat sehingga pada akhirnya ke dalam asam piruvat dan proses tersebut 

menghasilkan 8 molekul ATP untuk tiap unit glukosa. Selanjutnya, setelah 

energi yang berasal dari glukosa telah habis dipakai, energi selanjutnya 

berasal trigeliserida, asam lemak menyebar dari adiposa ke sirkulasi serta 

berubah menjadi albumin, asam lemak bebas tersebut akan dihantarkan 
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kepada jaringan aktif dimana asam lemak akan bermetabolisme menjadi 

energi (Meirawati, 2012).  

Setelah energi glukosa telah habis digunakan, selanjutnya energi yang 

digunakan berasal dari pemecahan trigeliserida. Asam lemak akan menyebar 

dari adiposa ke sirkulasi dan berubah menjasi plasma albumin, asam lemak 

bebas tersebut selanjutnya akan dihantarkan pada jaringan aktif yang dimana 

asam lemak akan bermetabolisme menjadi energi. Molekul-molekul pada 

asam lemak akan mengalami transformasi ke asetil-KoA pada mitokondria 

melalui proses β-oksidasi, dari asetil-KoA dioksidasi pada siklus kreb’s dan 

menghasilkan 19 mol ATP kemudian tersintesis pada pemecahan komplit 

molekul gliserol secara lengkap dengan mengaktifkan enzim (Judith, 2005) 


