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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan seorang 

individu, hal ini dikarenakan masa remaja adalah masa transisi seseorang dari 

masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja akan diawali dengan 

pubertas yaitu matangnya organ-organ seksualitas dan siap bereproduksi, usia 

pubertas setiap orang berdeba-beda dan umumya terjadi di usia 14 tahun pada 

pria dan 12 tahun pada wanita (Proverawati, 2010). Sedangkan menurut World 

Health Organization (WHO) secara umum batasan rentang usia remaja adalah 

dari usia 10 hingga 19 tahun. Pada masa remaja akan terjadi banyak perubahan 

pada seorang individu baik berupa perubahan fisik, perubahan intelektual, 

perubahan emosi, perubahan sosial serta perubahan moral sehingga masa 

remaja penting untuk diperhatikan (Proverawati, 2010). 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja dapat mempengaruhi 

pola aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik adalah setiap energi yang dikeluarkan 

dan dihasilkan oleh otot dalam rangka melakukan pergerakan, aktivitas fisik 

yang kurang beresiko menyebabkan timbulnya penyakit kronis dan dapat 

menyebabkan kematian (WHO, 2010). Aktivitas fisik setiap orang bervariasi 

tergantung dari profesi, usia dan jenis kelamin seseorang, aktivitas fisik 

mencakup berbagai macam kegiatan seperti berkerja, berolahraga, membaca, 

tidur dan aktivitas lainnya diwaktu luang. Melakukan aktivitas fisik sangatlah 

disarankan kepada setiap orang untuk menjaga kebugarannya. Aktivitas fisik  
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juga merupakan rahasia penentuan keseimbangan pengguanaan tenaga 

seseorang (Kristiani, 2002 dalam Sutri, 2014).  

Dewasa ini anak-anak dan remaja mengalami penurunan aktivitas fisik, 

sebagaimana contoh terbentuknya kebiasaan anak untuk menghabiskan waktu 

didalam ruangan saja seperti bermain game di smartphone, bermain komputer 

dan menonton telivisi dibandingkan dengan aktivitas diluar ruangan seperti 

berjalan, bersepeda, dan berolahraga yang terntunya akan lebih menguras 

tenaga (Adityawarman, 2007 dalam Putra, 2017). Berdasarkan data WHO pada 

tahun 2016 secara global ditemukan 23% pria dan 32% wanita di dunia dengan 

usia di atas 18 tahun mengalami permasalahan aktivitas fisik yang sedang, 

dengan prevalensi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sedangkan 

di Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, terdapat 

sebanyak 22 provinsi dengan kondisi penduduk aktivitas fisik tergolong kurang 

aktif. Jawa Timur termasuk ke dalam 15 besar provinsi kategori penduduk 

aktivitas fisik kurang dengan prevalensi sebesar 21,3% dengan perbandingan 

perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki pada usia penduduk diatas 10 

tahun. 

Aktivitas fisik seseorang juga dapat dipengaruhi oleh pola hidupnya, 

seseorang dengan pola hidup sedentari akan cenderung untuk memiliki 

aktivitas fisik yang rendah dan hanya melakukan kegiatan yang tidak 

mengeluarkan banyak energi. Pola hidup sedentari memang tidak selalu terjadi 

akibat kemalasan, karena pola hidup sedentaripun dapat terjadi pada seseorang 

dengan perkerjaan yang sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk 

berolahraga.  Aktivitas fisik yang rendah akan menghasilkan energi yang 
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rendah pula, jika disertai dengan masuknya energi yang besar seperti energi 

dari asupan makanan, maka akan mengakibatkan terjadinya 

ketidakseimbangan energi di dalam tubuh. Akibatnya energi yang tersimpan 

secara berlebih di dalam tubuh akan menjadi lemak yang akan berpontesi untuk 

menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan berupa overweight dan 

obesitas (Hu, 2003 dalam Putra, 2017). 

Overweight dan obesitas merupakan suatu kondisi dimana seseorang 

dengan akumulasi lemak berlebih didalam tubuhnya dan dapat mengganggu 

kesehatan (WHO, 2018).  Overweight dan obesitas dapat berdampak pada 

penampilan dan tingkat kepercayaan diri seseorang, menyebabkan 

permasalahan fisik yang cukup mengganggu pada usia remaja. Pada fase 

pubertas akan terjadi berbagai perubahan fisik pada remaja dan umumnya 

remaja putri akan memiliki kecemasan yang sangat besar terhadap bentuk 

tubuh mereka. Remaja putri dengan kondisi kegemukan dan obesitas akan 

merasa malu dan lebih tidak puas dengan keadaan tubuhnya jika dibandingkan 

dengan teman-teman sebayanya yang memilki berat badan normal. Dengan 

demikian menjadi overweight dan obesitas, dapat mengganggu sebagian anak 

dan menjadi sumber keprihatinan selama masa remaja (Nurvita dan Handayani, 

2015). 

Pada fase remaja permasalahan umum mengenai penampilan yang 

dinilai mengganggu akibat dari overweight dan obesitas adalah perut buncit. 

Perut buncit atau yang dikenal sebagai obesitas sentral adalah suatu keadaan 

dimana terjadi penumpukan lemak secara berlebih di daerah perut. Untuk 

wilayah asia obesitas sentral dapat ditandai dengan ukuran lingkar perut 
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melebihi 90 cm pada pria dan 80 cm pada wanita. Kasus obesitas sentral 

umumnya lebih beresiko untuk menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan 

memicu timbulnya berbagai penyakit jika dibandingkan dengan obesitas 

umum. Selain berdampak bagi kesehatan obesitas sentral juga mengganggu 

penampilan, masalah penampilan yang dinilai mengganggu akibat dari obesitas 

sentral atau perut buncit adalah ukuran lingkar perut yang berlebih (Kusteviani, 

2015). 

Lingkar perut berlebih adalah salah satu masalah kesehatan yang timbul 

akibat dari gaya hidup yang buruk, seperti akibat sukanya mengkonsumsi 

makanan berminyak tinggi serta makanan cepat saji atau akibat dari malasnya 

berolahraga. Lingkar perut berlebih erat kaitannya dengan lemak yang 

menumpuk di dalam perut itu sendiri, hal ini dikarenakan jaringan lemak 

adalah jaringan ikat khusus yang utamanya terdiri dari sel lemak (adipose). Di 

dalam jaringan ikat sel adipose dapat dijumpai secara berkelompok atau satu 

persatu, namun kebanyakannya lebih dijumpai secara berkelompok dan 

tersebar di seluruh tubuh (Priyanto et al., 2013 dalam Wijayanti, 2016).  Lemak 

yang menumpuk dan terpusat secara berlebih pada daerah perut (intra 

abdominal fat) akan menyebabkan perut buncit (Hasriana et al., 2014 dalam 

Umami, 2018). Gangguan metabolisme akibat dari kondisi lingkar perut 

berlebih akan meningkatnya masalah kesehatan dikemudian hari seperti 

serangan jantung, hipertensi, kolestrol maupun stroke. Untuk itu diperlukannya 

suatu penelitian dalam upaya mencegah dan menghindari berbagai gangguan 

kesehatan akibat lingkar perut berlebih (Kotchen, 2008 dalam Wijayanti, 

2016). Dalam hal ini fisioterapi selaku tenaga kesehatan memiliki peran 



5 
 

 

penting guna menanggulangi permasalahan lingkar perut berlebih. Seorang 

fisioterapis dapat memberikan beberapa teknik latihan atau exercise yang 

bertujuan untuk menurunkan lingkar perut, dan melatih serta meningkatan 

kekuatan otot, khususnya otot-otot perut (abdominal). 

Latihan fisik atau exercise adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka memelihara dan meningkatkan kebugaran tubuh serta untuk mencegah 

terjadinya berbagai penyakit. Latihan fisik juga memiliki manfaat untuk 

kebugaran jantung dan paru, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan 

fungsi seksual dan lainnya. Selain itu latihan fisik ringan yang dilakukan secara 

rutin dapat meningkatkan daya tahan dan kebugaran tubuh (Dumat et al., 

2016). Dalam hal ini dipilihlah sit-up, plank dan crunch exercise sebagai 

latihan fisik yang digunakan untuk menurunkan lingkar perut, dikarenakan 

ketiga latihan ini mekanisme kerjanya berfokus pada otot-otot bagian perut 

(abdominal). 

Sit-up merupakan sebuah latihan penguatan otot perut yang dilakukan 

untuk memperkuat otot-otot perut, sit-up excercise bersifat aerobik, selain 

untuk  melatih kekuatan otot-otot perut, sit-up juga berfungsi untuk 

mengurangi lemak tubuh khususnya lemak pada bagian perut dan dapat 

meningkatkan masa otot. Sit-up exercise umumnya dilakukan sebanyak 15 kali 

repetisi, pada saat latihan bagian belakang kepala harus terangkat dan yang 

terpenting adalah pengaturan pernafasan yang benar saat latihan (Meiriawati, 

2013). 

Latihan berikutnya yang dapat diberikan adalah plank, plank 

merupakan suatu latihan yang bersifat statis dan latihan ini berfungsi untuk 
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membangun daya tahan serta kekuatan otot. Plank sendiri memiliki berbagai 

macam jenis dan jenis plank yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan 

lingkar perut berlebih adalah prone plank. Prone plank adalah latihan yang 

bersifat isometrik dikarenakan latihan ini bersifat statik kontraksi dengan 

kontraksi otot yang melawan tahanan tanpa disertai perubahan panjang otot dan 

tanpa adanya pergerakan dari sendi. Gerakannya dimulai dengan tengkurap 

lalu kaki diluruskan bersama-sama sambil menumpu pada lengan dan siku 

yang ditekuk. Latihan ini dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali perminggu, dapat 

dilakukan selama 15-30 detik pada setiap sesinya (Brad dan Bret, 2013 dalam 

Wijayanti, 2016). 

Sedangkan crunch adalah latihan yang bersifat pembebanan dan 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dan metabolisme lemak. Latihan 

crunch sendiri memiliki berbagai macam jenis dan jenis crunch yang paling 

tepat untuk mengatasi permasalahan lingkar perut berlebih adalah bicycle 

crunch. Latihan ini diberikan karena berkerja pada otot-otot perut sehingga 

dapat diaplikasi untuk menanggulangi permasalahan lingkar perut (Andreani, 

2014 dalam Umami, 2018). 

Dari survei yang dilakukan dengan menggunakan IPAQ pada 12 

Oktober 2018 terhadap mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang, didapatkan data 15 dari 30 orang mahasiswi 

termasuk dalam kategori aktivitas fisik sedang, sedangkan sisanya 9 orang 

termasuk dalam kategori aktivitas fisik rendah dan 6 orang lainnya termasuk 

akitivitas fisik tinggi. Dengan banyaknya jumlah mahasiswi yang termasuk 

dalam kategori aktivitas fisik sedang hal tersebut dapat berdampak pada 
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kondisi lingkar perut berlebih pula. Berdasarkan berbagai uraian tersebut 

mengenai permasalahan lingkar perut berlebih serta jenis-jenis latihan berupa 

sit-up exercise, plank exercise dan crunch exercise maka peniliti memutuskan 

akan meneliti lebih dalam mengenai “Pengaruh Kombinasi Sit-Up, Plank dan 

Crunch Exercise Terhadap Penurunan Lingkar Perut Mahasiswi Dengan 

Aktivitas Fisik Sedang”.   

B. Rumusan Masalah 

 Apakah terdapat pengaruh kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise 

terhadap penurunan lingkar perut mahasiswi dengan aktivitas fisik sedang ? 

C. Tujuan Umum Penelitian 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise terhadap penurunan lingkar perut 

pada mahasiswi dengan aktivitas fisik sedang. 

D. Tujuan Khusus Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi lingkar perut mahasiswi FIKES UMM 2016 

dengan aktivitas fisik sedang sebelum diberikan kombinasi sit-up, plank 

dan crunch exercise. 

2. Untuk mengidentifikasi lingkar perut mahasiswi FIKES UMM 2016 

dengan aktivitas fisik sedang sesudah diberikan kombinasi sit-up, plank 

dan crunch exercise. 

3. Untuk menganalisa pengaruh kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise 

terhadap penurunan lingkar perut pada mahasiswi FIKES UMM 2016 

dengan aktivitas fisik sedang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

pengaruh kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise terhadap penurunan 

lingkar perut. 

2. Manfaat Praktis  

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

menganalisa mengenai pengaruh dari kombinasi sit-up, plank dan 

crunch exercise terhadap penurunan lingkar 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 

lingkar perut berlebih. 

d. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maka masyarakat 

dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai permasalahan 

lingkar perut berlebih serta macam-macam latihan untuk 

mengatasinya. 
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F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

peneliti 

dan tahun 

penelitian 

Judul 

penelitian 

Instrumen 

penelitian 

Hasil penelitian Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan  

1. Deska 

Wijayanti, 
2016 

Perbedaan 

pengaruh 
sit-up 

exercise 

dengan  
prone plank 

exercise 

terhadap  

penurunan 
lingkar 

perut  pada 

remaja putri 

Sebelum dan 

sesudah 
diberikan 

perlakuan, 

kedua kelompok 
sampel diukur 

lingkar perut 

dengan 

menggunakan 
alat pengukur 

yaitu pita ukur 

yang sudah 
dikalibrasi 

(midline). 

Intervensi pada 
masing-masing 

kelompok 

dilakukan 3 kali 

seminggu 
selama 6 

minggu. 

Hasil uji paired 

sample t test 
diperoleh nilai p 

kurang dari 0,05, 

yang berarti 
pemberian 

perlakuan sit-up 

exercise dapat 

menurunkan 
lingkar perut. Dan 

hasil uji paired 

sample t test juga 
diperoleh nilai p 

kurang dari 0,05, 

yang berarti 
bahwa pemberian 

prone plank 

exercise dapat 

menurunkan 
lingkar perut. 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 
akan dilakukan 

adalah , pada 

latihan yang akan 
diberikan yaitu 

sit-up, plank, dan 

crunch. Dan pada 

penelitian ini 
hanya terdapat 

satu kelompok, 

yaitu kelompok 
perlakuan tanpa 

kelompok kontrol. 

2. Tika 

Prashida, 
2017 

Perbedaan 

pengaruh 
latihan 

fitnes  

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 pada 
masing-masing  

kelompok 

dilakukan 3 kali 

seminggu 

hasil uji hipotesis 

1 menggunakan 
paired samples t-

test nilai p  

adalah 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-

test nilai p  
adalah p < 0,05 

yang berarti 

bahwa Ho ditolak, 

sehingga  

Perbedaan dengan 

penelitian yang 
akan dilakukan 

adalah , pada 

penelitian kali ini 
yang diukur 

adalah lingkar 

perut, dan latihan 
yang diberikan 

pun berbeda, yaitu 

sit-up, plank dan 

crunch.  
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selama 6 

minggu. 

 

 

 

ada pengaruh 

senam aerobik 

intensitas sedang  

terhadap 
penurunan lemak 

perut diterima. 

3.  Nindia Ayu 
Renaning 

Pambayun, 

2018 

Perbedaan 
pengaruh 

crunch 

exercise dan 

sit-up 
exercise 

dalam 

menurunkan 
lingkar 

perut pada 

wanita  

 

Lingkar perut 
diukur 

menggunakan 

pita ukur yang 

diletakkan 
dititik 

pertengahan 

antara garis T12 
dan bagian atas 

puncak crista 

iliaca yang 

dilakukan pada 
akhir masa 

ekspirasi 

Hasil uji Paired 
Sample T Test, 

didapatkan hasil p 

< 0,05 artinya 

didapatkan 
kesimpulan bahwa 

terdapat efektifitas 

perlakuan crunch 
exercise untuk 

menurunkan 

lingkar perut. 

Dan diketahui p < 
0,05 artinya 

pernyataan Ho 

ditolak maka 
didapatkan 

kesimpulan bahwa 

terdapat efektifitas 
perlakuan sit-up 

exercise untuk 

menurunkan 

lingkar perut. 

Perbedaan dengan 
penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah , pada 

penelitian ini 
sampel yang akan 

digunakan adalah 

mahasiswa, dan 
latihan yang 

digunakan pada 

penelitian kali ini 

meliputi tiga 
yaitu, sit-up, plank 

dan crunch 

excercise. 

4. Ramdani 

Berry 

Makara, 
2018 

Perbandinga

n 

Efektivitas 
Antara 

Latihan Sit-

Up Dan 

Latihan 
Plank 

Terhadap 

Kekuatan 
Daya Tahan 

Otot Perut 

Dan 

Penurunan 
Lingkar 

Perut 

Kekuatan otot 

perut diukur 

menggunakan  
curl-up test. Dan 

lingkar perut 

diukur 

menggunakan 
pita ukur yang  

sudah 

dikalibrasi 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

latihan plank dan 
sit-up terhadap 

kekuatan daya 

tahan otot perut 

dan tidak terdapat 
pengaruh yang 

signifikan 

terhadap  
penurunan lingkar 

perut. 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 
adalah, pada 

penelitian ini yang 

akan di teliti 

adalah penurunan 
lingkar perut saja, 

dan latihan yang 

diberikan meliputi 
tiga yaitu, sit-up, 

plank dan crunch 

excercise. Dan 

pada penelitian ini 
tidak membagi 

sampel menjadi 

beberapa 
kelompok. 

5.  Made 

Meiriawati, 

2014 

Pengaruh 

pelatihan 

sit-up besar 

sudut 45°, 
90° dan 

120° 

Teknik analisis 

uji  

normalitas data 
menggunakan 

instrumen  

Pelatihan sit-up 

besar sudut 45°, 
90° dan 120° 
memiliki 
perbedaan 

pengaruh  

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 
adalah, pada 

penelitian ini yang 

akan di teliti 
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terhadap 

kekuatan 

otot perut 

uji Lilliefors 

Kolmogorov-

Smirnov. 

Untuk uji  
homogenitas 

data 

menggunakan 
analisis  

uji Levene. Uji 

hipotesis dengan 
Anava. 

Peningkatan 

terhadap  

kekuatan otot 

perut, kelompok 
perlakuan dengan 

besar sudut 120°  
memiliki pengaruh 

peningkatan yang  
paling besar 

terhadap kekuatan 

otot perut. 

adalah penurunan 

lingkar perut, dan 

jenis latihan yang 

diberikan meliputi 
tiga yaitu, sit-up, 

plank dan crunch 

excercise. 


