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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kelebihan berat badan yang termasuk juga didalamnya otot, tulang, lemak, dan 

air disebut juga overweight. Pada overweight disebut juga sebagai akumulasi lemak 

abnormal atau berlebihan yang berkemungkinan dapat mengganggu kesehatan (WHO, 

2013). Overweight merupakan factor utama terjadinya berbagai penyakit degenerative 

seperti penyakit kardiovaskular, terutama jantung coroner dan stroke, kelainan 

musculoskeletal seperti osteoarthritis, diabetes mellitus, dan kanker (WHO, 2016). 

Menurut WHO ketidak aktifan fisik merupakan penyebab utama terjadinya kegemukan 

dan hal ini meningkat diseluruh dunia (WHO, 2010). 

Pada saat ini WHO menyebutkan bahwa kurang lebih 1 milyar penduduk di 

dunia mengalami masalah serupa yaitu kelebihan berat badan (overweight) (WHO, 

2013). Pada tahun 2008, 35% orang dewasa dengan umur >20 tahun banyak mengalami 

masalah pada  berat badan (IMT >25 Kg/m2) (34% laki-laki dan 35% perempuan). 

Menurut Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes berdasarkan data yang didapat tahun 

1997, di Indonesia 12,8% pria dewasa mengalami overweight sedangkan pada wanita 

sebanyak 20%. 

Overweight dinilai berpengaruh terhadap meningkatnya berat badan (IMT 

meningkat), hal ini menyebabkan terdapat lemak cadangan di jaringan adipose yang 

nantinya akan menghasilkan lemak jahat yang bisa mengganggu system metabolic 

tubuh dan menyebabkan tubuh menjadi tidak ideal dan jauh dari proporsional yang 

dapat menyebabkan berkurangnya rasa percaya diri pada kaum wanita (Gottera, 2006). 
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Indeks Massa Tubuh adalah kalkulasi angka dari perhitungan antara tinggi 

badan dan berat badan seseorang. Perhitungan nilai IMT didapatkan dari perhitungan 

antara berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter 

(kg/m2). Nilai dari IMT pada orang dewasa tidak tergantung pada usia maupun jenis 

kelamin (WHO, 2000). Menurut Kriteria Asia Pasifik seseorang disebut overweight 

apabila mempunyai IMT lebih dari 23.  

Indikator yang paling sering digunakan untuk menentukan status gizi 

seseorang adalah indeks massa tubuh (IMT). Penelitian mengenai intervensi latihan 

berat dan sedang dilakukan oleh Araujo (2012). Studi ini memperlihatkan bahwa 

terjadi penurunan IMT yang cukup tinggi pada kedua kelompok yang diteliti. Pada 

latihan lain juga menunjukkan bahwa adanya penurunan IMT yang cukup tinggi setelah 

dilakukannya latihan yang sedang dan berat (Buchan, 2011).  

High Intensity Interval Training adalah salah satu metode aktivitas fisik yang 

dapat meningkatkan kebugaran kardiorespirasi. Pada metode ini terdapat beberapa 

kelebihan diantaranya waktu latihan yang relatif singkat, fleksibel, dan efek cederanya 

tidak begitu banyak sehingga latihan ini baik dilakukan pada orang dengan obesitas, 

overweight, dan dewasa muda (Fisher, 2015). Latihan ini merupakan latihan yang 

ditiap sesinya adalah intensitas yang tinggi, dengan kecepatan dan beban latihan dalam 

waktu yang singkat sehingga disebut juga sebagai latihan aerobic dan diselingi dengan 

periode pemulihan aktif (Dalleck, 2009). 

High Intensity Interval Training adalah latihan sistem jantung yang 

menggunakan kombinasi latihan intensitas rendah dan tinggi dalam selang waktu 

tertentu. HIIT ini adalah latihan yang berfungsi untuk membakar kalori, meningkatkan 
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kekuatan, kebugaran fisik serta daya tahan. Dalam melakukan latihan ini diusahakan 

rentang waktu sama antara intensitas latihan yang tinggi dan intensitas latihan yang 

rendah (Allen, 2012). 

Salah satu latihan pada High Intensity Interval Training adalah sprint yang 

salah satu fungsinya dapat meningkatkan jumlah kalori yang dibakar saat pembakaran 

lemak ketika latihan berlangsung. Pada latihan ini terjadi proses metabolism berupa 

pemecahan glukosa dan trigliserida untuk menghasilkan energi. Pada awal latihan 

energi diambil dari cadangan glukosa, setelah glukosa terpakai maka energi berikutnya 

diambil dari hasil pemecahan trigeliserida (salah satu lemak didalam tubuh), sehingga 

dapat berpengaruh pada Indeks Massa Tubuh (Munawwarah, 2011). 

Aktivitas fisik memiliki beragam jenis salah satunya adalah sit up yang juga 

termasuk latihan resistensi. Banyak manfaat yang tidak ditemukan pada aktivitas 

aerobic tapi dapat ditemukan pada latihan resistensi. Beberapa manfaatnya antara lain 

peningkatan kekuatan tulang dan kebugaran otot. Untuk mempertahankan massa otot 

saat proses penurunan berat badan latihan resistensi ini juga dapat membantu 

(Department of Health and Human Services, 2008).  

Melalui hasil studi pendahuluan dengan sistem berupa wawancara dan 

mengukur tinggi badan serta berat badan pada mahasiswi digontor putri kampus lima 

Kediri terdapat beberapa mahasiswi yang bisa dikategorikan sebagai berat badan 

berlebih, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Kombinasi High 

Intensity Interval Training dan Resistance Training terhadap Indeks Massa Tubuh pada 

Mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 
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B. Rumusan Masalah 

  Apakah ada pengaruh kombinasi High Intensity Interval Training dan Resistance 

Training terhadap Indeks Massa Tubuh pada Mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima 

Kediri?      

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh Kombinasi High Intensity Interval Training dan 

Resistance Training terhadap Indeks Massa Tubuh pada Mahasiswi di Gontor 

Putri Kampus Lima Kediri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi Indeks Massa Tubuh sebelum intervensi Kombinasi High 

Intensity Interval Training dan Resistance Training pada Mahasiswi di Gontor 

Putri Kampus Lima Kediri. 

b. Mengidentifikasi Indeks Massa Tubuh sesudah intervensi Kombinasi High 

Intensity Interval Training dan Resistance Training pada Mahasiswi di Gontor 

Putri Kampus Lima Kediri. 

c. Mengidentifikasi pengaruh pemberian intervensi Kombinasi High Intensity 

Interval Training dan Resistance Training terhadap Indeks Massa Tubuh pada 

Mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh Kombinasi 

High Intensity Interval Training dan Resistance Training terhadap Indeks 

Massa Tubuh yang mana berguna sebagai bahan edukasi untuk para wanita 

bagaimana mendapatkan IMT yang normal. 

b. Menjadi sebuah pengalaman berharga bagi peneliti dalam 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis lapangan dibidang 

kesehatan sesuai dengan materi kuliah yang pernah didapatkan. 

2. Lokasi Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun edukasi 

kepada para mahasiswi yang ingin melakukan kombinasi High Intensity 

Interval Training dan Resistance Training untuk memperoleh Indeks Massa 

Tubuh yang normal. 

3. Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta masukan 

bagi mahasiswa prodi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang serta 

dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya teori yang menyangkut 

kesehatan wanita. 
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E. Keaslian Penelitian 

 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terkait 

NO Nama Penelitian Judul Penelitian Yang Diteliti Perbedaan dengan 

Penelitian yang akan 

dilakukan 

1 Andika Ridwan 

Nugraha, Khairun 

Nisa Berawi 2017 

Pengaruh High 

Intensity Interval 

Training Terhadap 

Kebugaran 

Kardiorespirasi  

-Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas: 

High Intensity 

Interval Training 

b.Variabel Terikat: 

Kebugaran 

Kardiorespirasi 

 

Pada penelitian ini 

peneliti melihat 

pengaruh HIIT terhadap 

kebugaran 

kardiorespirasi 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan adalah melihat 

pengaruh kombinasi 

HIIT dan resistance 

training terhadap Indeks 

Massa Tubuh. 

2 Indira Vidiari J, 

2017 

High Intensity 

Interval Training 

lebih meningkatkan 

ambang anaerobic 

daripada Steady 

State Training pada 

siswa anggota 

kelompok 

ekstrakurikuler 

atletik lari jarak 

pendek 

-Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas: 

High Intensity 

Interval Training  

b.Variabel terikat: 

Ambang anaerobic 

 

-Instrumen 

Penelitian: 

Heart Rate 

Deflection Point 

(HRDP) 

 

-Desain Penelitian: 

Penelitian 

Eksperimental 

dengan post-test and 

pre-test group 

design 

Pada penelitian ini 

peneliti melihat 

perbandingan antara 

HIIT dan Steady State 

Training untuk melihat 

peningkatan ambang 

anaerobic, sedangkan 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah 

melihat pengaruh 

kombinasi HIIT dan 

resistance terhadap 

Indeks Massa Tubuh. 

3  Raden Ayu 

Tanzila, 2016 

Pengaruh Latihan 

Interval Intensitas 

Tinggi terhadap 

Danyut Nadi 

Mahasiswa 

Kedokteran  

-Variabel Penelitian: 

a. Variabel bebas: 

Latihan Interval 

Intensitas Tinggi 

b.Variabel terikat:  

Denyut Nadi  

Pada penelitian ini 

peneliti melihat 

pengaruh Latihan 

Interval Intensitas 

Tinggi terhadap denyut 

nadi sedangkan 
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Instrumen 

Penelitian: 

Pengukuran denyut 

nadi secara langsung 

Desain Penelitian: 

Quasi Eksperimental 

dengan pre-test and 

post-test design 

penelitian yang akan 

dilakukan peneliti 

adalah melihat 

pengaruh kombinasi 

High Intensity Interval 

Training dan Resistance 

Training terhadap 

Indeks Massa Tubuh 

4 Suryana, 2017 Hubungan Aktivitas 

Fisik dengan IMT 

dan Komposisi 

Lemak Tubuh 

-Variabel Penelitian

a. Variabel bebas:

Aktivitas Fisik

b. Variabel Terikat:

Komposisi Lemak

Tubuh dan Indeks

Massa Tubuh

Instrumen

Penelitian: PAL

(Physical Activity

Level)

Desain Penelitian:

Uji korelasi

Spearmen

Pada penelitian ini 

peneliti melihat 

hubungan aktivitas fisik 

dengan IMT dan 

Komposisi Lemak 

Tubuh sedangkan pada 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah 

melihat pengaruh High 

Intensity Interval 

Training dan Resistance 

Training terhadap 

Indeks Massa Tubuh.  

5 Yulia Fitri, 2016 Pengaruh 

pemberian aktifitas 

fisik (aerobic 

exercise) terhadap 

tekanan darah, 

IMT, dan RLPP 

pada wanita 

obesitas 

-Variabel Penelitian

a. Variabel bebas:

aktifitas fisik

(aerobic exercise)

b.Variabel Terikat:

Tekanan darah,

IMT, RLPP

Instrumen 

Penelitian: 

Tensimeter, 

Microtoise, 

timbangan berat 

badan, dan midline. 

Desain Penelitian: 

Quasi Eksperimen 

dengan pendekatan 

pre-test post-test 

observasional 

Pada penelitian ini 

peneliti melihat 

pengaruh pemberian 

aktivitas fiosik terhadap 

tekanan darah, IMT, 

RLPP, sedangkan pada 

penelitian yang peneliti 

lakukan adalah melihat 

pengaruh kombinasi 

High Intensity Interval 

Training dan resistance 

training terhadap 

Indeks Massa Tubuh  

6 Irma Darmawati, 

2015 

Menurunkan Indeks 

Massa Tubuh 

Wanita Dewasa 

-Variabel Penelitian
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dengan Overweight 

dan Obesitas 

melalui latihan fisik 

Interval Training.. 

a. Variabel bebas: 

Latihan Fisik 

Interval Training 

b. Variabel Terikat: 

Indeks Massa Tubuh 

Instrumen 

Penelitian: 

Microtoise dan 

timbangan berat 

badan 

Desain Penelitian: 

Eksperimental semu 

 

 

 

 

 

 

 




