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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Dewasa Muda 

1. Definisi Dewasa Muda 

Masa dewasa muda dimulai dari usia 18 sampai 22 tahun dan berakhir 

saat usia 35 sampai 40 tahun (Lemme, 1995). Masa dewasa merupakan masa 

yang ditandai dengan adanya ketidaktergantungan secara finansial dari 

orangtua serta adanya rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. 

Dalam penelitian yang dilakukan Hurlock menegaskan kembali mengenai 

tanggung jawab tersebut, bahwa individu dewasa adalah individu yang siap 

bermasyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Hurlock mengatakan 

bahwa masa dewasa merupakan periode penyesuaian terhadap pola kehidupan 

(Lemme, 1995).  

B. Overweight  

1. Definisi Overweight  

Overweight adalah kelebihan berat badan yang mana meliputi otot, 

tulang, lemak dan air. Dan pengertian obesitas adalah keadaan dimana 

seseorang memiliki berat badan yang lebih berat dibandingkan batas normal 

berat badannya yang disebabkan penumpukan lemak di tubuhnya 

(Proverawati, 2010). Overweight adalah keadaan yang hampir mendekati 

obesitas, seseorang dapat dikatakan overweight apabila orang tersebut 

memiliki IMT antara 25 sampai 29,9. Overweight sendiri dibagi menjadi dua 
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bagian, yaitu individu dengan IMT 25-27,49 dan individu dengan IMT 27,50-

29,99 (WHO, 1996). 

2. Parameter Overweight  

Parameter untuk menentukan overweight ialah dengan melakukan 

pemeriksaan yang meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan. 

Penentuan kelebihan berat badan pada orang dewasa berbeda dengan 

penentuan pada anak dan remaja. Pada orang dewasa dapat ditentukan 

berdasarkan hitungan IMT (Indeks Massa Tubuh) yaitu berat badan (kg) 

dibagi dengan tinggi badan kuadrat (m2). Disebut overweight apabila hasil 

perhitungan IMT berkisar antara 25 – 29,9 dan disebut obesitas apabila IMT 

lebih dari 30 (Arisman, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh WHO 

(1999) mengusulkan pembedaan ambang batas nilai, baik IMT maupun 

lingkar pinggang orang Asia dan non-Asia. Untuk kriteria Menurut Asia-

Pasifik dikatakan overweight jika IMT ≥ 23,0 dan obesitas jika IMT 25,0-29,9 

(Arisman, 2009).  

3. Tipe-tipe Overweight berdasarkan usia 

Menurut Wirakusumah (2000) penggolongan timbulnya kegemukan 

berdasarkan usia, yaitu: 

a. Kegemukan pada masa bayi 

Kegemukan yang terjadi pada anak bayi harus dihindari karena 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa dari jumlah bayi yang mengalami 

kegemukan pada usia enam bulan pertama ternyata lebih dari sepertiga 

menjadi jauh lebih gemuk saat usia dewasa. 
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b. Kegemukan yang timbul pada masa kanak-kanak 

Kegemukan pada masa kanak-kanak biasanya disebabkan karena pola 

makan dan aktifitas fisik. Kelebihan lemak yang terjadi pada seseorang 

biasanya dialami sejak umur dua tahun hingga remaja. 

c. Kegemukan pada usia dewasa 

Kegemukan pada masa dewasa ini paling umum terjadi dibandingkan 

pada masa kanak-kanak. Lemak tubuh yang berlebih seringnya terjadi pada 

usia 20-30 tahun, yang umumnya disebabkan karena kurangnya waktu 

untuk melaksanakan aktifitas fisik diluar aktifitas yang biasa mereka 

lakukan. 

4. Faktor Overweight 

Penyebab yang paling mendasar dari overweight adalah asupan energi 

makanan yang berlebih dibandingkan pengeluaran energi. Jika suatu individu 

sedang dalam proses diet biasanya konsumsi kalori berada pada jumlah tetap, 

sebagian individu tetap akan mengalami peningkatan pada berat badannya, dan 

bisa mengalami penaikan berat badan yang lambat jika mengeluarkan energi 

melalui aktivitas yang lebih sedikit (Ganong, 2008). 

Secara umum, Overweight terjadi karena beberapa faktor yaitu: 

a. Genetik  

Overweight sebaiknya diturunkan menjadi normal sekalipun 

penyebabnya adalah faktor genetik. Bila kedua orangtua mengalami 

overweight, kemungkinan 80% keturunannya akan mengalami hal yang 

sama. Bila salah satu orang tua mengalami overweight, kemungkinan anak 

mengalami overweight sebesar 40% dan apabila kedua orang tua tidak ada 
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yang mengalami overweight maka kemungkinan anak mengalami hal yang 

sama hanya sebesar 14% (Mustofa, 2010).  

Sel penyebab kegemukan telah ada pada manusia, dan hal itu akan 

terus bertambah dan bereaksi sampai pada usia lanjut. Orangtua yang 

memiliki bobot badan berlebih akan mewariskan pada anaknya 

metabolisme yang rendah dan memiliki resiko kegemukan yang lebih 

tinggi dibandingkan remaja yang mempunyai orangtua dengan bobot 

normal (Sitorus, 2008).  

b. Lingkungan  

Salah satu yang memegang peranan penting terhadap overweight 

adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud akan berdampak pada pola 

gaya hidup. Pola gaya hidup seperti apa yang dimakan sehari-hari, berapa 

kali makan dan apa saja aktivitas yang dilakukan. Pola genetik seseorang 

tidak dapat berubah namun gaya hidup bisa berubah (Proverawati, 2009).   

c. Aktivitas Fisik 

Berat badan berlebih dapat disebabkan karena berkurangnya 

pemakaian energi untuk beraktivitas yang mana menyebabkan 

ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang dikeluarkan. 

Resiko overweight berkaitan dengan sedikitnya aktivitas fisik yang 

dikerjakan ditambah pula sebagian besar waktu dihabiskan hanya untuk 

melakukan aktivitas yang tidak memerlukan banyak energi seperti 

menonton televisi dan bermain game (Hillsdon, 2007). Seorang remaja 5,5 

kali lebih beresiko terkena overweight jika menonton televisi lebih dari 5 
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jam per hari dibandingkan dengan remaja yang menonton televisi kurang 

dari waktu tersebut (Bowman, 2001). 

d. Diet 

Salah satu yang juga menyebabkan overweight adalah melakukan diet. 

Diet yang biasanya dilakukan remaja seperti melewatkan sarapan pagi, 

banyak mengkonsumsi fastfood yang merupakan kebiasaan makan diluar 

rumah pada remaja.Fast food merupakan makanan yang mudah kita temui 

di zaman modern seperti sekarang ini yang termasuk makanan tinggi lemak 

dan nutrisi rendah. Fast food adalah makanan yang banyak disukai oleh 

semua kalangan terutama remaja dan usia produktif. Konsumsi fast food 

memberikan masukan energi yang tinggi namun tidak mengenyangkan 

sehingga sangat dapat menjadi resiko overweight. (Bowman, 2001). 

e. Faktor Kesehatan 

Faktor kesehatan juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan 

menjadi resiko overweight karena ada beberapa penyakit yang 

menyebabkan overweight seperti hipertiroidisme, syndrome chusing dan 

beberapa penyakit saraf yang membuat seseorang memiliki nafsu makan 

yang tinggi daripada biasanya. Tidak hanya penyakit, mengkonsumsi obat-

obatan tertentu juga dapat menjadi penyebab seperti jenis steroid dan anti 

depresi (Proverawati, 2009). 

C. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

1. Definisi Indeks Massa Tubuh 

Pembagian kategori pada seseorang yang didapatkan melalui perhitungan 

antara berat badan dan tinggi badan seseorang disebut sebagai Indeks Massa 
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Tubuh (IMT). IMT menjadi patokan untuk melihat kadar adipositas pada tubuh 

seseorang. IMT tidak termasuk dalam pengukuran lemak secara langsung 

seperti underwater weighing dan dual energy x-ray absorbtiometry (Grummer, 

2002). Untuk menghitung nilai IMT ini, dapat dihitung dengan rumus seperti 

dibawah ini: 

Menurut rumus metrik: 

 

𝐼𝑀𝑇 =
Berat Badan (Kg)

[𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)] 2
 

Gambar 2.1 Rumus perhitungan IMT (Kemenkes, 2010) 

IMT diinterpretasikan dengan menggunakan status berat badan dan tinggi 

badan yang sesuai antar pria dan wanita secara umum. Standar baru untuk IMT 

telah beredar dimulai pada tahun 2010 oleh Kemenkes RI. Adapun 

klasifikasinya dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 2.1 Kategori Ambang Batas IMT Indonesia  

(Kemenkes, 2010) 

 

Kategori IMT 

Berat badan kurang <18,5 

Berat badan normal 18,5 – 22,9 

Kelebihan berat badan >23,0 

Beresiko menjadi obes 23,0 – 24,9 

Obesitas I 25,0- 29,9 

Obesitas II >30,0 
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2. Komponen Indeks Massa Tubuh 

a. Tinggi Badan 

Cara mengukur tinggi badan yaitu dengan berdiri tegak lurus, tidak 

menggunakan sepatu atau alas kaki apapun, kedua tangan dirapatkan ke 

badan, punggung dan bokong menempel pada dinding serta pandangan di 

arahkan ke depan. Kedua lengan tergantung relaks di samping badan. Untuk 

pengukur, alat ukur bisa disejajarkan dengan bagian paling atas dari kepala 

(Ganong, 2008). 

b. Berat Badan 

Dalam mengukur berat badan terdapat waktu yang baik yaitu pada pagi 

hari sebelum sarapan, atau 10-12 jam setelah makan saat lambung sudah 

dikosongkan. Timbangan badan harus dikalibrasi pada angka nol sebagai 

permulaan dan memiliki ketelitian 0,1 kg. berat badan dapat menjadi ukuran 

yang akurat dengan mengkombinasikan terhadap parameter lain seperti tinggi 

badan, dimensi kerangka tubuh, proprsi lemak, otot, tulang dan komponen 

berat patologis (seperti edema dan splenomegali) (Proverawati, 2009). 

3. Faktor yang mempengaruhi Indeks Massa Tubuh 

a. Usia 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tungtrochitr dan Lotrakul 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia yang lebih 

tua dengan IMT diatas normal. Hal ini disebabkan karena pada seseorang yang 

memiliki usia 40-49 dan 50-59 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk 

memiliki IMT diatas normal jika dibandingkan dengan orang dengan usia 

dibawah 40 tahun. Keadaan ini disebabkan karena lambatnya proses 
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metabolism dan aktivitas fisik yang tidak sebanyak saat usia muda juga 

frekuensi makan yang lebih sering (Hidayati, 2017).  

b. Jenis Kelamin 

IMT dengan kategori diatas normal lebih banyak ditemukan pada laki-laki. 

Namun, untuk kategori obesitas lebih banyak ditemukan pada perempuan. 

Data dari National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 

periode 1999-2000 menunjukkan pada laki-laki mengalami obesitas sebesar 

27,3% dan pada perempuan sebesar 30,1% di Amerika (Kumalasari et al, 

2009). 

c. Pola Makan 

Kegiatan makan yang dilakukan secara berulang ulang disebut pola makan. 

Pola makan seseorang tergantung dari jenis, proporsi dan kombinasi makanan 

yang dimakan. Seperti makanan cepat saji termasuk makanan yang sangat 

berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Massa Tubuh sehingga menjadi 

obesitas. Kandungan yang terdapat dalam makanan cepat saji seperti 

kandungan lemak dan gula yang tinggi. Selain kandungannya, banyaknya 

porsi dan seringnya makan juga menjadi pengaruh dalam peningkatan 

obesitas. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi lemak maka semakin 

cepat berat badannya meningkat dibanding seseorang yang banyak 

mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dengan jumlah kalori yang sama 

(Kumalasari, 2009).  
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d. Aktifitas fisik 

Suatu gerakan tubuh yang disebabkan karena kontraksi otot dan dapat 

menghasilkan energi ekspenditur disebut dengan aktifitas fisik. Agar tubuh 

terjaga kesehatannya, tubuh selalu butuh untuk terus beraktifitas dan bergerak, 

sekurang-kurangnya aktifitas selama 30 menit. Beda halnya jika ingin 

menurunkan berat badan, maka aktifitas fisik yang dibutuhkan adalah kurang 

lebih 60 menit dalam sehari (Kurdanti, 2015). 

4. Kekurangan dan kelebihan Indeks Massa Tubuh 

Indeks Massa Tubuh merupakan salah satu cara yang tepat untuk 

menentukan kategori pengukuran lemak tubuh seseorang. Walau 

bagaimanapun, terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam 

menggunakan IMT sebagai salah satu indicator pengukuran lemak tubuh 

(Hidayati, 2017). Kekurangan Indeks Massa Tubuh adalah: 

a. Pada olahragawan: tidak akurat jika dilakukan pada olahragawan 

dikarenakan mereka cenderung memiliki massa otot yang berat 

walaupun kadar lemak dalam tubuh rendah. Sedangkan dalam 

pengukuran berdasarkan berat badan dan tinggi badan, kenaikan nilai 

IMT disebabkan karena lemak tubuh (Bowman, 2001). 

b. Pada anak-anak: jika dilakukan pada anak-anak akan beresiko tidak 

akurat karena jumlah lemak tubuh akan berubah seiring pertumbuhan 

dan perkembangan seseorang. Untuk anak-anak sebaiknya mengukur 

berat badan menurut nilai persentil yang dibedakan atas jenis kelamin 

dan usia (Bowman, 2001). 
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Kelebihan Indeks Massa Tubuh adalah:  

1. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran ini tidaklah 

mahal 

2. Mudah dalam pengukuran karena hanya dibutuhkan berat badan dan 

tinggi badan 

3. Mudah dalam perhitungannya karena kategori sudah sesuai. 

D. High Intensity Interval Training (HIIT) 

1. Definisi High Intensity Interval Training (HIIT) 

Latihan interval intensitas tinggi adalah bentuk latihan pada system jantung 

yang berbasis kombinasi antara latihan dengan intensitas tinggi dengan 

intensitas yang sedang atau rendah dalam selang waktu tertentu yang sudah 

disesuaikan dengan dosis yang ada. Latihan ini bertujuan untuk membakar 

kalori, meningkatkan kekuatan, daya tahan, serta kebugaran fisik. Dalam 

melakukan latihan intensitas tinggi dan intensitas rendah harus dilakukan 

dengan rentang waktu yang sama (Astorino, 2011). 

HIIT adalah salah satu latihan yang mampu menginduksi adaptasi pusat 

(kardiovaskular) maupun adaptasi perifer (otot rangka) yang beradaptasi 

terkait dengan peningkatan kesehatan. Mayoritas penelitian tentang HIIT 

memakai waktu yang sebentar dan singkat hanya berkisar beberapa minggu 

latihan (Gibala, 2012). 

2. Bentuk latihan High Intensity Interval Training (HIIT) 

High intensity interval training adalah latihan yang intensitasnya tinggi 

dan diselingi dengan pemulihan berupa latihan dengan intensitas yang lebih 

rendah. Pelatihan interval intensitas tinggi memiliki dosis tertentu yang mana 
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tujuannya adalah untuk memberikan efek penurunan lemak pada latihan 

interval intensitas tinggi yaitu oksidasi lemak. Seusai latihan dengan intensitas 

tinggi maka respon oksigen akan berlebih dan menyebabkan peningkatan 

katekolamin secara signifikan dan mampu meningkatkan oksidasi lemak 

setelah latihan. Tingginya katekolamin yang dihasilkan setelah HIIT menjadi 

dasar dari penurunan lemak. Katekolamin membantu lipolisis dan 

bertanggung jawab untuk mengurangi lemak dari cadangan lemak (Talanian, 

2006).  

Latihan intensitas tinggi ini merupakan latihan yang juga diselingi dengan 

fase pemulihan yang diisi dengan latihan intensitas rendah. Periode latihan 

selama 4 minggu, dilakukan selama tiga kali seminggu yaitu pada hari senin, 

rabu dan jumat. Dalam setiap sesi latihan diawali dengan (warmout) dan 

dilanjutkan dengan latihan HIIT, kemudian diakhiri dengan pendinginan 

(coolingdown). Frekuensi dapat dilihat pada table 2.2. 
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Tabel 2.2 Program Latihan Fisik High Intensity Interval Training (Sprint) 

1 Minggu Latihan 

(diulangi selama 

4 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 

Sesi3 (Jumat) Sprint 

1 set: 4 x (4 menit lari + 

3 menit istirahat) 

28 menit 

Sumber: Sperlich, 2011 

 

 

Gambar 2.1 Sprint (Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Mekanisme latihan lari HIIT sprint selama 28 menit pada hari senin 

dengan rincian, Sprint 2 set + 4 menit istirahat antar set. 1 set: 6 x (1 menit 



21 
 

 

lari + 1 menit istirahat). Pada hari rabu selama 30,5 menit, Sprint 3 set + 4 

menit istirahat antar set. 1 set: 5 x (0,5 menit lari + 1 menit istirahat). Pada 

hari jumat selama 28 menit, Sprint 1 set: 4 x (4 menit lari + 3 menit istirahat). 

Salah satu jenis High Intensity Interval Training adalah sprint yang dapat 

meningkatkan jumlah kalori pada proses pembakaran lemak saat latihan 

berlangsung. Sehingga dapat mempengaruhi kategori dalam Indeks Massa 

Tubuh (Munawwarah, 2011). 

3. Efek fisiologis High Intensity Interval Training (HIIT) 

Latihan intensitas tnggi mampu meningkatkan kebugaran aerobik dan 

anaerobik, meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki tekanan darah, 

meningkatkan sensitivitas insulin yang berfungsi untuk membantu otot setelah 

aktifitas agar lebih mudah menggunakan glukosa sebagai bahan bakar untuk 

membuat energi, menghindari diri dari kolesterol, mengurangi lemak perut 

dan berat badan, mempertahankan massa otot (ACSM, 2016). 

Sumber energi utama yang digunakan untuk latihan tergantung 

dari bagaimana intensitas, dosis, dan durasi yang diperlukan pada latihan 

tersebut. Energi yang digunakan saat latihan terdiri dari PCr (Phospor 

creatine), karbohidrat, dan lemak. PCr digunakan oleh tubuh saat melakukan 

latihan yang singkat sekitar 1-10 detik. Semakin suatu latihan meningkat maka 

energi yang dibutuhkan semakin tinggi dan energi akan diambil dari cadangan 

lemak. Ini terjadi karena perubahan hormonal yang juga menyebabkan 

perubahan penggunaan karbohidrat menjadi lemak sebagai sumber energi 

utama. Perubahan ini umumnya terjadi saat latihan berada pada durasi lebih 
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dari 20 menit. Dibandingkan olahraga aerobik, pemecahan lemak sebagai 

sumber energi selama latihan lebih efektif (MacLaren, 2012). 

E. Resistance Training 

1. Definisi Resistance Training 

Salah satu cara untuk menghindari diri dari kematian dini adalah dengan 

menjaga kesehatan yang dapat dilakukan dengan terus berolahraga atau melakukan 

aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Didukung dengan banyak 

penelitian yang menunjukkan bahwa manfaat dari latihan fisik sangatlah banyak, 

maka seorang tenaga medis diharapkan dapat memberi motivasi atau bahkan 

memberikan latihan fisik kepada para pasiennya agar kesehatan tubuh tetap terjaga 

(Lange, 2012). 

Aktivitas sit up adalah salah satu bentuk latihan fisik yang mana termasuk 

dalam latihan resistensi. Latihan resistensi mampu memberikan manfaat yang 

tidak bisa ditemukan pad latihan lain. Terdapat banyak manfaat dari latihan 

resistensi yang meliputi peningkatan kebugaran tubuh dan peningkatan kekuatan 

otot. Selain itu latihan ini juga mampu membantu tubuh untuk mempertahankan 

massa otot selama program penurunan berat badan (Human Services, 2008). 

Latihan fisik dengan resistensi dapat memberikan efek untuk meningkatkan 

kekuatan otot dan mengurangi presentase lemak tubuh pada anak-anak dan remaja 

yang memiliki indeks massa tubuh diatas normal. Aktifitas fisik yang teratur juga 

dapat menjaga berat badan tetap normal, regulasi hormon gonad, insulin, dan 

prostaglandin, juga beragam efek menguntungkan pada sistem imun (Ku, 2016). 
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2. Bentuk latihan Resistance Training

Sit-up termasuk dalam latihan resistensi. Gerakan sit-up berfokus pada 

bagian perut yang mana dapat dilakukan dalam posisi setengah badan terlentang 

dengan kaki ditekuk hingga membentuk sudut 90°, tangan diletakkan dibelakang 

kepala, kemudian mengangkat setengah badan sampai siku menyentuh lutut 

(Meirawati, 2012). Latihan sit-up tidak hanya mengurangi lemak dibagian perut 

btapi juga didaerah lemak lainnya (Effects of Sit up Exercise Training, 2015). 

Intensitas yang digunakan dalam latihan sit-up sebanyak 30 kali sit-up 

dalam sehari, durasi 5-10 menit dengan 1-2 interval antar sit-up, penelitian 

berlangsung selama 4 minggu. (Raja Todingan et al, 2016). Mekanisme latihan 

HIIT sprint selama 28 menit pada hari senin ditambah sit-up 30 kali selama 10 

menit dengan total waktu latihan 38 menit. Pada hari rabu elama 30,5 menit 

ditambah sit-up 30 kali selama 10 menit dengan total waktu latihan 40,5 menit. 

Pada hari jumat selama 28 menit ditambah sit-up 30 kali selama 10 menit dengan 

total waktu latihan 38 menit.  

Gambar 2.2 Sit-Up (Departmen of Health and Human Services, 2008) 




