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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tidur 

2.1.1 Definisi Tidur 

 Manusia menghabiskan sekitar sepertiga kehidupannya dengan 

tidur (Sherwood, 2012). Tidur merupakan suatu keadaan tak sadar yang 

dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik atau dengan 

rangsangan lainnya (Guyton dan Hall, 2014). Dalam Silverthorn, 2012 

juga dikatakan bahwa tidur adalah kondisi tidak aktif yang mudah 

kembali aktif (reversible) dan ditandai oleh tidak adanya interaksi dengan 

lingkungan luar. Peningkatan adenosin dipercaya menjadi alasan 

manusia menjadi tertidur. Adenosin yang bekerja sebagai 

neuromodulator, telah dibuktikan melalui eksperimen dapat menghambat 

pusat kesadaran (Sherwood, 2012) 

2.1.2 Fungsi Tidur 

Keadaan tidur menyebabkan timbulnya dua macam efek fisiologis 

utama: pertama pada sistem sarafnya sendiri, dan kedua efek pada sistem 

fungsional lainnya (Guyton dan Hall, 2014). Para peneliti juga 

menyebutkan bahwa dengan tidur dapat meningkatkan respon imun 

tubuh manusia (Silverthorn, 2012). Fungsi tidur Non Rapid Eye 

Movement (NREM) masih merupakan dugaan beberapa teori telah 

diajukan salah satu teorinya menyatakan bahwa penurunan metabolisme 

akan memfasilitasi peningkatan penyimpanan glikogen. Teori lain 

memanfaatkan plastisitas neuron yang menyatakan bahwa depolarisasi 
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dan hiperpolarisasi dari osilasi akan berkonsolidasi dengan proses 

memori dan menghilangkan sinaps yang berlebihan. Selama fase NREM 

permintaan metabolik otak berkurang. Hal ini ditunjukkan oleh 

penelitian menggunakan oksigen Positron Emission Tomography (PET) 

yaitu selama fase NREM aliran darah ke seluruh otak semakin menurun. 

Selama fase Rapid Eye Movement (REM) aliran darah meningkat di 

talamus dan visual utama, kortek motorik dan sensorik relatif menurun 

di prefrontal dan daerah parietal asosiasional. Peningkatan aliran darah 

ke daerah visual utama dari korteks dapat menjelaskan sifat alamiah 

bermimpi saat REM, penurunan aliran darah ke korteks prefrontal dapat 

menjelaskan penerimaan isi mimpi (Arifin, Ratnawati, dan Burhan, 

2010). 

2.1.3 Fisiologi Tidur 

Tidur adalah suatu periode istirahat bagi tubuh berdasarkan atas 

kemauan serta kesadaran dan secara utuh atau sebagian fungsi tubuh 

yang akan dihambat atau dikurangi. Tidur juga digambarkan sebagai 

suatu tingkah laku yang ditandai dengan karakteristik pengurangan 

gerakan tetapi bersifat reversible terhadap rangsangan dari luar (Arifin, 

Ratnawati, dan Burhan, 2010). 

Tidur dibagi menjadi dua tahap secara garis besarnya yaitu : 

1. Fase Rapid Eye Movement (REM) disebut juga active sleep. 

2. Fase Non Rapid Eye Movement (NREM) disebut juga quiet sleep 

(Carley dan Farabi, 2016). 
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Non Rapid Eye Movement merupakan keadaan aktif yang terjadi 

melalui osilasi antara talamus dan korteks. Tiga sistem utama osilasi 

adalah kumparan tidur, delta osilasi, dan osilasi kortikal lambat. 

Kumparan tidur merupakan sebuah ciri tahap tidur NREM yang 

dihasilkan dari hiperpolarisasi neuron GABAnergic dalam nukleus 

retikulotalamus. Hiperpolarisasi ini menghambat proyeksi neuron 

kortikotalamus. Sebagai penyebaran diferensiasi proyeksi 

kortikotalamus akan kembali ke sinkronisasi talamus. Gelombang delta 

dihasilkan oleh interaksi dari retikulotalamus dan sumber 

piramidokortikal sedangkan osilasi kortikal lambat dihasilkan di jaringan 

neokorteks oleh siklus hiperpolarisasi dan depolarisasi. Ciri Electro 

Encephalography (EEG) tambahan dari tidur fase REM adalah 

gelombang gigi gergaji. Selama fase REM yang berperan adalah sistem 

kolinergik yang dapat ditingkatkan dengan reseptor agonis dan dihambat 

dengan antikolinergik. Fase REM ditandai oleh atonia otot, aktivasi 

kortikal, desinkronisasi bertegangan rendah dari EEG dan gerakan cepat 

dari mata (Carley dan Farabi, 2016). 

Gelombang tidur yang terlihat pada gambaran polisomnogram 

akan berbeda sesuai dengan fase tidur. Pada keadaan perpindahan dari 

fase terjaga akan terlihat gambaran gelombang alfa. Fase pertama NREM 

akan memperlihatkan gambaran gelombang teta. Fase kedua NREM 

akan memperlihatkan gambaran spindle waves. Fase ketiga NREM akan 

memperlihatkan gambaran spindle waves ditambah dengan slow waves. 

Fase empat NREM akan memperlihatkan gelombang yang sama seperti 
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fase ketiga namun ditambah gambaran gelombang delta yang merupakan 

ciri fase 4 NREM. Fase REM bukan merupakan fase tidur karena pada 

keadaan tidur didapatkan sleep spindle (S) atau kompleks K maupun 

delta yang tidak terdapat pada keadaan REM. Fase REM juga bukan 

keadaan terjaga karena pada EEG tidak didapatkan gelombang alfa yang 

lebih dari 25% maupun Electromyogram (EMG) yang  tinggi. Syarat 

terjadinya REM adalah didapatkannya gelombang campuran (alfa, beta 

dan teta) tak teratur dan tidak ada kompleks K (Carley dan Farabi, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Harvey dan Altevogt, 2006) 

Gambar 2.1 Gambaran EEG Fase Tidur 

 

Pada manusia, tidur dibagi menjadi lima fase yaitu : 

1. Fase 1  

Pada tahap ini seseorang akan mengalami tidur yang dangkal dan 

dapat terbangun dengan mudah oleh karena suara atau gangguan lain. 

Selama tahap pertama tidur, mata akan bergerak peralahan-lahan, dan 
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aktivitas otot melambat (Schupp et al, 2003). Aktivitas otak pada EEG 

pada tahap 1 beralih dari terjaga yang ditandai oleh gelombang alfa 

ritmis, berlangsung selama kurang lebih 1-7 menit pada siklus 

pertama, yang merupakan 2-5 % dari total tidur (Harvey dan Altevogt, 

2006). 

2. Fase 2  

Pada tahap ini didapatkan gerakan bola mata berhenti, denyut 

jantung melambat dan suhu tubuh menurun. (Kryger, Roth, dan 

Dement, 2011). Berlangsung selama kurang lebih 10-25 menit pada 

siklus pertama dan akan memanjang pada siklus-siklus berikutnya, 

merupakan 45-55% dari total tidur. Aktivitas otak pada EEG 

menunjukkan low-voltage, aktivitas frekuensi campuran yang khas 

pada tahap ini yakni sleep spindles dan K-complexes yang diyakini 

penting untuk konsolidasi memori (Harvey dan Altevogt, 2006). 

3. Fase 3  

Pada tahap ini individu sulit untuk dibangunkan, dan jika terbangun, 

individu tersebut tidak dapat segera menyesuaikan diri dan sering 

merasa bingung selama beberapa menit (Kryger, Roth, dan Dement, 

2011). Tahap 3 berlangsung hanya beberapa menit dan merupakan 3-

8% total tidur. Gambaran EEG menunjukkan peningkatan high-

voltage dan aktivitas slow-wave (Harvey dan Altevogt, 2006) 

4. Fase 4  

Tahap ini merupakan tahap tidur yang paling dalam. Tahap 4 

berlangsung selama 20-40 menit pada siklus pertama merupakan 10-
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15% total tidur. Gelombang otak sangat lambat. Aliran darah 

diarahkan jauh dari otak dan menuju otot, untuk memulihkan energi 

fisik (Harvey dan Altevogt, 2006).  

5. Fase REM 

Selama tidur REM, mata bergerak cepat ke berbagai arah, walaupun 

kelopak mata tetap tertutup. Pernafasan juga menjadi lebih cepat, 

tidak teratur, dan dangkal. Denyut jantung dan nadi meningkat 

(Schupp dan Hanning, 2003). Khas pada gambaran EEG pada tidur 

REM yakni bentukan gelombang “sawtooth”, aktivitas gelombang 

theta (3-7 kali per detik), dan aktivitas lambat gelombang alpha. Pada 

tahapan ini pulalah sebagian besar mimpi terjadi (Harvey dan 

Altevogt, 2006) 

2.1.4 Kualitas Tidur 

Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga 

seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah, mudah 

terangsang, dan gelisah, lesu, apatis, kehitaman disekitar mata, kelopak 

mata bengkak, konjungtiva merah, mata perih, perhatian terpecah-pecah, 

sakit kepala, dan sering menguap atau mengantuk (Brick, Seely, dan 

Palermo, 2010).  

Remaja usia 12-18 tahun memerlukan waktu tidur 8-9 jam per hari. 

Waktu tidur masih berperan penting bagi kesehatan seperti pada masa 

kanak-kanak mereka. Walaupun ditemukan bahwa banyak remaja 

memerlukan waktu tidur yang mungkin lebih banyak dari tahun-tahun 

sebelumnya, tuntutan sosial membuat mereka sulit mendapatkan waktu 
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dan kualitas tidur yang sesuai. Saat seseorang mencapai tahap dewasa, 

mereka cenderung memerlukan waktu 6-7 jam per hari dengan tidur yang 

lebih sering pada siang hari (Robotham, Chakkalackal, dan Cyhlarova, 

2011) 

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Berdasarkan PSQI 

Kualitas tidur biasa diukur menggunakan Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI) yang terdiri dari tujuh komponen yang mempengaruhi 

kualitas tidur itu sendiri (Buysse, Reynolds, dan Monk et al, 1989), yaitu: 

2.1.5.1 Subjective Sleep Quality  

Penilaian subjektif diri sendiri terhadap kualitas  tidur yang 

dimiliki, adanya perasaan terganggu dan tidak nyaman pada diri 

sendiri  berperan terhadap penilaian kualitas tidur (Buysse, 

Reynolds, dan Monk 1989). Penilaian ini dilihat dari pertanyaan 

nomor 9. 

2.1.5.2 Sleep Latency 

Lama waktu yang dibutuhkan responden untuk jatuh tidur 

atau waktu yang dibutuhkan seseorang hingga tertidur. Secara 

normal seseorang dikatakan memiliki latensi tidur yang baik bila 

tidak lebih dari 30 menit menanti sebelum tidur dan kurang dari 

sekali dalam seminggu selama sebulan terakhir (Buysse, 

Reynolds, dan Monk 1989). Penilaian ini dapat dilihat dari 

pertanyaan nomor 2 dan 5a. 
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2.1.5.3 Sleep Efficiency 

Efisiensi tidur didefinisikan sebagai rasio lama tidur yang 

sebenarnya dengan lama tidur kita di atas tempat tidur. Presentase 

kebutuhan tidur manusia, dengan menilai jam tidur seseorang dan 

durasi tidur seseorang sehingga dapat  disimpulkan apakah sudah 

tercukupi atau efisiensi tidurnya (Buysse, Reynolds, dan Monk, 

1989). Penilaian ini dapat dilihat dari pertanyaan nomor 1, 3, dan 

4. 

2.1.5.4 Penggunaan Obat Tidur  

Dapat menandakan seberapa berat gangguan tidur yang  

dialaminya, karena penggunaan obat tidur diindikasikan apabila 

orang tersebut  sudah sangat terganggu pola tidurnya dan obat 

tidur dianggap perlu untuk  membantu tidur (Buysse, Reynolds, 

dan Monk 1989). Penilaian ini dapat dilihat dari pertanyaan 

nomor 6. 

1.1.5.5 Sleep Disturbance  

Gangguan tidur merupakan kondisi terputusnya tidur yang 

mana pola tidur bangun seseorang berubah dari pola 

kebiasaannya, hal ini menyebabkan penurunan baik kuantitas 

maupun kualitas tidur seseorang (Buysse, Reynolds, dan Monk, 

1989). Penilaian ini dapat dilihat dari pertanyaan nomor 5b – 5j. 

2.1.5.6 Daytime Disfunction   

Mengantuk menjadi patologis ketika mengantuk terjadi pada 

waktu individu harus atau ingin terjaga. Orang yang kehilangan 
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tidur sementara karena kegiatan sosial malam yang aktif atau 

jadwal kerja yang memanjang biasanya akan merasa mengantuk 

pada hari berikutnya. Aktivitas pada malam hari seperti sering 

bangun di malam hari untuk ke kamar mandi, hal ini juga 

membuat merasa letih dan mengantuk pada siang hari (Buysse, 

Reynolds, dan Monk, 1989). Penilaian ini dapat dilihat dari 

pertanyaan nomor 7 dan 8. 

2.1.5.7 Sleep Duration  

Dapat dinilai dari waktu mulai tidur sampai waktu 

terbangun, waktu tidur yang tidak terpenuhi akan menyebabkan 

kualitas tidur yang buruk (Buysse, Reynolds, dan Monk, 1989).  

Durasi atau lama waktu tidur seseorang beragam diantara orang-

orang dari semua kelompok usia. Remaja usia 12-18 tahun 

memerlukan waktu tidur 8-9 jam per hari. Waktu tidur masih 

berperan penting bagi kesehatan seperti pada masa kanak-kanak 

mereka (Burgard, Ailshire, dan Hughes, 2010). Penilaian ini 

dapat dilihat dari pertanyaan nomor 4. 

Kuesioner PSQI terdiri dari 9 pertanyaan dengan masing-masing 

pertanyaan memiliki skor 0-3. Total skor diperoleh dengan 

menjumlahkan skor komponen 1-7 dengan rentang 0-21. Skor lebih sama 

dengan 6 mengindikasikan pola tidur yang buruk (Manzar, Moiz, dan 

Jannat, 2015) Kuesioner ini telah diuji validitas dan reabilitas 

(Cronbach’s alpha) yaitu 0,83 (Smyth dan Carole, 2012). Untuk 

kuesionernya bisa dilihat di lampiran. 
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2.1.6 Gangguan Tidur 

Gangguan tidur sebenarnya bukanlah suatu penyakit melainkan 

gejala dari berbagai gangguan fisik, mental dan spiritual. Gangguan tidur 

merupakan masalah yang sangat umum. Di Negara-negara industri 

khususnya, banyak orang menderita dari beberapa bentuk gangguan 

tidur. Data tentang frekuensi bervariasi antara 25-50% dari populasi 

(Shakankiry, 2011) 

Selain itu, menurut Hidayat, 2006, tanda-tanda kekurangan tidur 

dapat dibagi menjadi tanda fisik dan tanda psikologis. Di bawah ini akan 

dijelaskan apa saja tanda fisik dan psikologis yang dialami. 

1. Tanda fisik  

Ekspresi wajah (area gelap di sekitar mata, bengkak di kelopak mata, 

konjungtiva kemerahan dan mata terlihat cekung), kantuk yang 

berlebihan (sering menguap), tidak mampu untuk berkonsentrasi (kurang 

perhatian), terlihat tandatanda keletihan seperti penglihatan kabur, mual 

dan pusing (Hidayat, 2006).  

2. Tanda psikologis  

Menarik diri, apatis dan respons menurun, merasa tidak enak badan, 

malas berbicara, daya ingat berkurang, bingung, timbul halusinasi, dan 

ilusi penglihatan atau pendengaran, kemampuan memberikan 

pertimbangan atau keputusan menurun (Hidayat, 2006). 
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2.1.7 Hubungan Tidur dengan Sistem Hormonal 

 Tidur yang sehat dapat memodulasi kadar hormon dalam tubuh dan 

dapat menjadi indikator kesehatan seseorang. Beberapa hormon yang 

diketahui berfluktuasi ketika tidur antara lain: leptin, ghrelin, testosteron, 

dan kortisol (Wical, 2016) 

1. Hormon leptin 

 Hormon leptin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk 

membantu seseorang merasakan kenyang, atau biasa disebut 

anorexigenic. Ketika seseorang merasakan kenyang dan kemudian orang 

tersebut berhenti makan maka kemampuan untuk mempertahankan berat 

badan yang stabil dan sehat bisa tercapai (Wical, 2016). Ketika seseorang 

mengalami tidur yang kurang, keinginan untuk menambah asupan energi 

dan makan berkalori tinggi akan meningkat. Peningkatan konsumsi 

kalori ini dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan penurunan 

sensitivitas tubuh untuk mendeteksi aktivitas hormon leptin yang 

kemudian bisa berkembang menjadi resistensi leptin (Pan, Guo, dan Su, 

2014). 

2. Hormon Ghrelin 

 Hormon Ghrelin bekerja berlawanan dengan hormon leptin, hormon 

ghrelin adalah hormon lapar atau biasa disebut orexigenic. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kadar hormon ghrelin adalah perubahan 

shift kerja dan kurangnya waktu tidur. Ghrelin membantu tubuh untuk 

mengatur penggunaan energi dari makanan dengan cara menyesuaikan 

sinyal lapar agar seimbang antara energi yang masuk dan energi yang 
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keluar. Ketika kualitas tidur terganggu, kadar hormon ghrelin akan 

meningkat hingga individu akan merasa lapar dan akan meningkatkan 

intake makannya (Wical, 2016). 

3. Hormon Testosteron 

 Hormon testosteron merupakan hormon utama pada laki-laki, 

hormon ini berguna untuk meningkatkan massa otot, meningkatkan 

densitas tulang dan menurunkan massa lemak. Hormon testosteron akan 

meningkat saat tidur, terutama pada fase REM. Pada individu dengan 

kualitas tidur yang buruk, konsentrasi hormon testosteron akan 

mengalami penurunan, penurunan testosteron akan mempengaruhi 

penurunan sekresi katekolamin. Katekolamin sendiri berperan dalam 

meningkatkan lipolisis, sehingga ketika sekresi katekolamin turun  

otomatis lipolisis akan menurun dan bisa menyebabkan peningkatan 

massa lemak tubuh yang akan berpengaruh juga terhadap persen lemak 

tubuh (Lord, Sekerovic, dan Carrier, 2014). 

4. Hormon Kortisol 

 Hormon kortisol biasa disebut sebagai hormon stress. Respon 

hormon utama dalam stres adalah aktivasi sistem corticotrophin 

releasing hormone -adrenocorticotropichormone- cortisol. Proses yang 

terjadi meliputi perangsangan pada hipotalamus menyebabkan 

disekresinya hormon corticotrophin releasing hormone (CRH), 

selanjutnya merangsang hipofisis anterior untuk mensekresi ACTH. 

Terjadinya Peningkatan sekresi CRH dan ACTH, menyebabkan korteks 

adrenal melepaskan kortisol secara berlebihan. Hormon kortisol 



17 

 

 

merupakan hormon utama selama adaptasi terhadap stres. Di saat tubuh 

mengalami stres, maka secara tidak langsung tubuh akan melepaskan 

hormon cortisol. Tingginya kadar hormon tersebut akan merangsang 

tubuh untuk mengeluarkan neuropeptide Y (NPY) yang menimbulkan 

rasa lapar sehingga terdapat keinginan untuk makan. Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak (Lusia, 2015). 

2.2 Persen Lemak Tubuh (PLT) 

2.2.1 Definisi 

 Persentase lemak tubuh adalah persentase berat lemak total dalam 

tubuh terhadap berat badan. Pada penilaian persentase lemak tubuh 

digunakan pengukuran antropometri dengan objek pengukuran lemak 

tubuh yang terakumulasi dibawah kulit yang dikenal dengan sebutan 

lemak subkutan (Manore, Meyer, dan Thompson, 2009). 

 Persentase lemak tubuh umumnya digunakan untuk menentukan 

komposisi optimal tubuh seseorang. Persentase lemak tubuh optimal 

pada anak-anak dan remaja yaitu 11-20% untuk laki-laki dan 16-25% 

untuk perempuan. Pengukuran komposisi tubuh secara rutin diperlukan 

untuk memonitor perubahan massa otot dan massa lemak tubuh. 

Penurunan massa otot dan/atau peningkatan massa lemak tubuh 

memberikan dampak negatif pada metabolisme tubuh, kekuatan, dan 

daya tahan (Manore, Meyer, dan Thompson, 2009). 
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2.2.2 Cara pengukuran Persen Lemak Tubuh (PLT)  

  Persen lemak tubuh seseorang dapat diukur dengan berbagai cara, 

antara lain : 

1. Berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

 IMT adalah ukuran yang bermanfaat untuk menentukan status gizi 

seseorang, Indeks ini dihitung dari tinggi badan dan berat badan secara 

keseluruhan, jadi hanya dapat memperkirakan lemak tubuh sehubungan 

dengan jaringan lainnya secara kasar. Untuk mengetahui IMT, seseorang 

hanya perlu menghitung berat badan dalam satuan kilogram kemudian 

dibagi dengan kuadrat tinggi badannya (dalam satuan meter) (Sarwono, 

2003). 

Indeks massa tubuh (IMT) adalah metode yang murah, mudah dan 

sederhana untuk menilai status gizi pada seorang individu, namun tidak 

dapat mengukur lemak tubuh secara langsung. Setelah didapatkan hasil 

IMT, untuk mengetahui prediksi persen lemak tubuh (PLT) maka harus 

dimasukkan dalam persamaan dibawah ini : 

Laki-laki : (1,2 x IMT) + (0,23 x Usia) – 10,8 – 5,4 

Perempuan : (1,2 x IMT) + (0,23 x Usia) – 5,4 

Dari perhitungan rumus diatas akan didapatkan prediksi persen 

lemak tubuh (PLT)nya, tapi perhitungan ini dinilai kurang praktis dan 

efisien karena harus menghitung indeks massa tubuh terlebih dahulu 

kemudian dihitung lagi bersadarkan rumus prediksi persen lemak tubuh 

(PLT) (Rusan, 2018) 
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2. Berdasarkan Skinfold Calliper 

 Skinfold Calliper merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

memprediksi persen lemak tubuh (PLT) seseorang dengan cara 

mengukur tebal lemak subkutannya, metode ini diangga murah dan 

sederhana, walaupun demikian tingkat kesalahan pengukuran akan lebih 

besar karena pengukur harus memiliki keahlian khusus untuk 

melakukannya, apabila salah dalam teknik pengukurannya maka hasil 

yang didapatkannya pun tidak akan akurat (Calara, 2014) 

Data pengukuran nantinya dapat diintepretasikan berupa persen lemak 

tubuh (PLT) yang bisa dihitung menggunakan rumus Pallock, Jackson and 

Ward, 1980 yaitu:  

% Fat Body = [(4,971/D)-4,519)] x 100 

Keterangan:  

D = densitas tubuh  

D = 1.0970 - 0.00046971 (Σ 7sf) + 0.00000056 (Σ 7sf)² – 0.00012828 x 

umur  

7sf = 7 tempat pengukuran Skinfold Caliper (triceps, pectoral, 

subscapula, midaxilla, abdomen, suprailiaca, femoris). 

3. Menggunakan alat Biolectrical Impedance Analysis (BIA) 

 Bioelectrical impedance Analysis adalah cara pengukuran persen 

lemak tubuh (PLT), dibandingkan dengan jaringan lainnya, melalui daya 

hambatnya terhadap arus listrik. Jaringan lemak tidak dapat 

menghantarkan listrik, sementara itu, walaupun lemah, jaringan otot dan 

tulang dapat menghantarkan listrik. Dengan demikian, seseorang akan 
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mengukur seberapa lemah aliran arus listrik yang melalui jaringan lemak, 

dan membandingkannya dengan jaringan lain. (Calara, 2014) 

Cara ini tidak membutuhkan bantuan profesional tertentu dan 

peralatannya pun tidak tidak terlalu mahal, tingkat akurasi pengkuruannya 

lebih baik dibandingkan dengan metode IMT dan Skinfold Calliper. Cara 

penggunaan dari alat ini pun relatif sederhana, subjek yang akan diukur 

cukup menginjakkan kakinya diplatform yang ada pada alat tersebut 

kemudian kedua tangannya menggenggam grip dan hasilnya pun akan 

keluar (Calara, 2014) 

  

  

 

 

 

 

 

 

(Tanita, 2018) 

Gambar 2.2 Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) 

2.2.3 Faktor yang mempengaruhi Persen Lemak Tubuh (PLT) 

 1. Genetik 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Medis Universitas Boston 

menemukan bahwa gen bernama INSIG2 bertanggung jawab terhadap 

obesitas. Gen INSIG2 bertanggung jawab dalam menginhibisi sintesis 

asam lemak dan kolesterol. Beberapa produk protein dari varian gen 

INSIG2 memiliki daya inhibisi yang rendah sehingga orang-orang 
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dengan varian gen ini akan cenderung lebih banyak menumpukkan lemak 

didalam tubuhnya. Sekitar 1:10 orang (10%) diduga membawa varian 

gen ini (Boutin dan Froguel, 2001). 

 Gen lain yang bertanggung jawab terhadap obesitas adalah gen FTO. 

FTO adalah nama gen yang terletak pada kromosom 16 manusia. Gen 

FTO sangat aktif di hipotalamus, bagian otak yang penting dalam 

pengendalian rasa lapar. Tingkat gen FTO dipengaruhi oleh pemberian 

makanan dan berpuasa (Boutin dan Froguel, 2001). 

Gen ob adalah gen yang menghasilkan hormon leptin. Pada manusia 

gen ini terdapat pada kromosom ke-7. Gen yang terdiri dari 3 ekson dan 

2 intron menyandi protein leptin yang diproduksi oleh sel-sel lemak 

(adiposit). Saat leptin mengikat reseptor leptin yang berada di otak terjadi 

proses penghambatan pengeluaran neuropeptida Y (NPY) yang 

berpengaruh pada peningkatan nafsu makan. Bila tidak ada leptin nafsu 

makan menjadi tidak terkontrol. Pada level leptin rendah dan makanan 

yang masuk sedikit, hipotalamus mengeluarkan NPY yang menyebabkan 

keinginan untuk makan dan memperlambat metabolisme, suatu tindakan 

mengembalikan keadaan homeostatis. Pada waktu perut kosong akan 

disekresikan hormon ghrelin yang merangsang nafsu makan (Boutin dan 

Froguel, 2001). 

Faktor genetik yang mempunyai peranan kuat yang diketahui adalah 

parental fatness, yaitu seseorang yang obesitas biasanya berasal dari 

orang tua yang obesitas juga. Penelitian Zhao dan Grant, 2011 

menjelaskan jika salah satu orang tua obesitas, maka risiko anak-anak 
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menjadi obesitas pada saat dewasa menjadi tiga kali lipat, tetapi jika 

kedua orang tua mengalami obesitas, maka risiko anak menjadi obesitas 

meningkat lebih dari 10 kali. 

2. Usia 

 Semakin bertambahnya usia manusia, metabolisme, serta produksi 

hormon tubuh pun menurun sehingga membuat komposisi antara lemak 

dan otot dalam tubuh berubah dimana terjadi penurunan massa otot dan 

peningkatan jumlah lemak (Pangkahila, 2007). 

3. Jenis kelamin 

 Menurut Iskandar, 2014 faktor hormonal mempengaruhi pola 

penyebaran lemak tubuh antara laki-laki dan perempuan. Perempuan 

memiliki pola distribusi lemak yang khas sejak masa pubertas dan 

biasanya tersebar pada daerah payudara, perut bagian bawah, paha, dan 

sekitar alat genital. Pada perempuan memiliki lebih banyak lemak 

(sebagian terletak pada payudara dan pinggang) karena untuk melindungi 

organ reproduksi dan jaminan penyediaan kalori saat hamil, sedangkan 

pada laki-laki tidak memiliki pola distribusi lemak yang khas setelah 

pubertas. Nilai storage fat (cadangan energi) pada laki-laki dan 

perempuan mempunyai rata-rata yang tidak jauh berbeda sekitar 12% 

dan 15% dari berat badan, tetapi mempunyai perbedaan yang sangat 

besar pada essensial fat-nya (untuk menjaga fungsi fisiologis organ), 

yaitu sekitar 12% pada perempuan dan 3% pada laki-laki. 
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4. Pola makan 

 Pola makan remaja yang senang mengkonsumsi makanan cepat saji 

(fast food) memiliki andil besar terhadap peningkatan persentase lemak 

tubuhnya. Jenis makanan cepat saji yang sering dikonsumsi adalah pizza, 

burger, hot dog, french fries, chicken fries, chicken nugget, dan banyak 

lagi. Menurut hasil penelitian Fraser, Edwards, dan Cade et al, 2011 

remaja yang sering makan di restoran cepat saji mengkonsumsi lebih 

banyak makanan yang tidak sehat dan cenderung memiliki IMT lebih 

tinggi dibandingkan mereka yang tidak secara periodik makan di restoran 

cepat saji. Hasil penelitian ini senada dengan studi yang dilakukan 

sebelumnya oleh Jeffery, Baxter, dan Linde et al, 2006 yang 

menunjukkan bahwa kebiasaan makan di restoran cepat saji (sedikitnya 

seminggu sekali) berhubungan positif dengan diet tinggi lemak dan IMT. 

5. Aktivitas fisik 

 Diseluruh dunia terjadi kecenderungan pergeseran pekerjaan yang 

menuntut aktivitas fisik lebih sedikit dan saat ini setidaknya 60% 

populasi dunia tidak melakukan olahraga yang cukup (Gray, Messer, 

Rappazzo, 2018). Hal ini terutama disebabkan oleh bertambahnya 

penggunaan transportasi mekanik dan teknologi hemat tenaga fisik yang 

ada di rumah sehingga menyebabkan orang lebih memilih naik 

kendaraan daripada berjalan kaki walaupun pada jarak yang tidak jauh 

atau lebih memilih naik tangga berjalan (escalator) atau lift untuk 

berpindah lantai daripada menggunakan tangga. 
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 Kecenderungan dunia dalam mengisi waktu luang secara aktif pun 

tampak kurang nyata. Organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa 

orang di seluruh dunia kurang mencari kegiatan rekreasi yang melibatkan 

aktivitas fisik dan studi Gray, Messer, dan Rappazzo, 2018 di Amerika 

Serikat menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dari kegiatan 

rekreasi yang melibatkan aktivitas fisik akibatnya aktivitas fisik 

menurun. Hal ini berarti makin sedikit energi yang digunakan dan makin 

banyak energi yang ditimbun dalam bentuk lemak. 

2.2.4 Klasifikasi Persen Lemak Tubuh (PLT) 

  Klasifikasi persen lemak tubuh (PLT) untuk orang asia menurut 

Gallagher, Heo, dan Heymsfield et al, 2000 dibedakan antara dewasa laki-laki 

dan dewasa perempuan. Berikut adalah klasifikasi persen lemak tubuh (PLT) 

untuk perempuan : 

Tabel 2.1 Persen Lemak Tubuh Perempuan 

  

  (Gallagher, Heo, dan Heymsfield et al, 2000) 

 

 

 

 

 

Klasifikasi Persen Lemak Tubuh Persentase (%) 

Underfat <25 

Normal 25-34 

Overfat 35-39 

Obese ≥ 40 
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Selanjutnya adalah klasifikasi persen lemak tubuh untuk laki-laki : 

Tabel 2.2 Persen Lemak Tubuh Laki-laki 
 

  (Gallagher, Heo, dan Heymsfield et al, 2000) 

2.3 Dampak lemak tubuh berlebih terhadap kesehatan 

 Pada individu tua, akumulasi lemak tubuh terutama terjadi pada regio 

abdominal sebagai lemak viseral yang dapat memungkinkan terjadinya 

komplikasi metabolik seperti intoleransi glukosa, hiperinsulinemia, Non 

Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM), hipertensi, maupun 

dislipidemia. Kelima komplikasi metabolik tersebut dapat meningkatkan risiko 

terhadap terjadinya penyakit jantung dan kardiovaskuler (Sudibjo, 2012). 

 Jaringan lemak (adiposa) mengeluarkan zat adipositokin yang memiliki 

efek obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler sehingga jaringan lemak 

secara langsung berhubungan dengan kelainan yang diakibatkan obesitas 

(Subarjati dan Nuryanto, 2015). 

  

Klasifikasi Persen Lemak Tubuh Persentase (%) 

Underfat < 13 

Normal 13 - 22 

Overfat 23-27 

Obese ≥ 28 


