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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Remaja 

1. Definisi Remaja 

Remaja dalam bahasa asli, biasanya disebut dengan 

adolescence, adolescence berasal dari bahasa latin yang dapat 

diartikan sebagai “ masa dimana remaja tumbuh untuk mencapai 

kematanga”. Umumnya pada saat masa ini terjadi akan berlangsung 

dari sekitar umur 13 tahun sampai 18 tahun, yaitu ketika masa duduk 

dibangku sekolah menengah. Saat remaja sampai pada masa ini 

dimana akan mengalami perkembangan meliputi kematangan fisik, 

emosional, mental dan juga sosial. Sedangkan menurut (Hurlock, 

1997 dalam Sada, 2012)  mengatakan bahwa ketika periode masa 

muda ataupun dewasa awal akan dimulai pada saat usia 18 dan 

berakhir ketika usia memasuki 40 tahun.  

Ada batasan usia remaja yang dikatakan menurut WHO tahun 

2007 (badan PBB kesehatan dunia), yatu usia 12 sampai dengan usia 

24 tahun, namun ketika remaja pada usia yang masih digolongkan 

sebagai remaja sudah menikah, maka akan tergolong dalam dewasa 

bukan lagi sebagai remaja. Apabila jika usia yang sudah bukan lagi 

tergolong sebagai remaja tetapi masih tergantung pada orang tua atau 

tidak mandiri, maka masih dimasukan dalam kelompok remaja.  

Menurut Sa’id (2015), ada pembagian pada usia remaja 

menjadi tiga fase sesuai dengan tingkatan umur yang dilalui oleh 
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remaja. Setiap fase akan memiliki keistimewannya tersendiri, ketiga 

fase menurut tingkatan umur remaja tersebut antara lain :  

1. Remaja Awal (early adolescence) 

Tingkatan pertama pada saat usia remaja adalah remaja awal, 

saat tahap ini remaja berada pada rentang usia 12 samapai dengan 

15 tahun. Biasanya remaja tengah berada di saat masa sekolah 

menengah pertama (SMP). Yang istimewa terjadi pada saat fase ini 

yaitu ketika remaja mengalami perubahan pada fisiknya dalam 

kurun waktu yang singkat. Remaja juga sudah mulai mengalami 

ketertarikan pada lawan jenis, dan sudah mudah terangsang secara 

erotis. 

2. Remaja Pertengahan (middle adolescence) 

Tingkatan selanjutnya pada usia remaja yaitu remaja 

pertengahan, atau bisa juga disebut dengan madya. Ketika berada 

pada tahap ini, remaja berada pada rentang usia 15 tahun hingga 18 

tahun. Keistimewan pada saat terjadi fase ini adalah sudah mulai 

terjadi perubahan fisik secara sempurna, sehingga perubahn 

fisiknya sudah seperti orang dewasa. Ketika remaja sudah mulai 

masuk pada tahap ini akan mementingkan dalam kehadiran teman, 

dan juga akan merasa senang jika bayak teman yang menyukainya. 

Umumnya pada remaja tengah biasanya terjadi ketika masa sekolah 

menengah atas (SMA).  

3. Remaja Akhir (late adolescence) 

Tingkatan usia terakhir pada remaja yaitu remaja akhir. Pada 

tahap ini, remaja sudah berusia sekitar 18 tahun sampai dengan 21 
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tahun. Remaja pada fase ini sudah berada pada usia pendidikan di 

perguruan tinggi, atau remaja yang tidak melanjutkan pendidikan 

keperguruan tinggi mereka pada fase ini sudah mulai bekerja untuk 

mencari uang dan membantu menafkahi anggota keluarganya. 

Yang istimewa ketika fase ini terjadi yaitu seorang remaja selain 

dari perubahan fisik sudah menjadi orang dawasa, ketika bersikap 

dan juga melakukan tindakan sudah mulai menganut nilai-nilai 

orang dewasa.  

Menurut Santrock (2002) juga memberitambahan bahwa kita 

dapat mengetahui kapan anak muda ketika akan mengawai pada 

masa pubertas, tetapi akan menentukan permulaan dan akhirnya 

secara tepat sulit. Terkecuali pada fase menarche, masa pubertas 

terjadi agak terlambar, tidak menunjukan tanda spesifik yang 

menggambarkan pada saat masa pubertas. Ketika pada tahun 1974, 

WHO (World Health Organization) mengatakan pengertian remaja 

yang lebih bersifat konseptual, ada 3 kriteria pengertian yang di 

berikan, yaitu berupa biologis, psikologis, dan serta sosial ekonomi, 

secara lebih lengkap pengertian tersebut meliputi Remaja adalah 

fase dimana : 

1. Suatu individu berkembang ketika pertama kali menunjukan 

tanda-tanda perubahan seksual sampai saat akan mencapai 

kematangan seksual. 

2. Indivitu akan mengalami perubahan pada psikologis nya dan 

juga pola berfikirnya dari masa kanak-kanak menjadi masa 

dewasa. 
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3. Akan terjadi perubahan yang sebelumnya ketergantungan pada 

orang lain dalam hal sosial-ekonomi, sekarang akan lebih 

mandiri. (Muangman, 2009 dalam Sarwono, 2010) 

2. Perubahan fisik pada remaja 

Ketika memasuki remaja akan terjdi perubahan yang sangat 

cepat,  terutama terjadi perubahan pada fisik serta organ-organ 

reproduksi (organ seksual) dalam mencapai kematangan, sehingga 

supaya dapat untuk melangsungkan fungsi dari reproduksi. Tumbuh 

kembang remaja adalah proses terjadinya perubahan dari transisi masa 

kanak-kanak menuju ke masa dewasa  yang di tandai dengan berbagai 

macam perubahan. Saat mengalami perubahan pertama kali pada 

remaja yang dirasakan berupa adanya perubahan pada fisiknya 

(Yunita, 2011). Dalam perubahan ini ditandai sebagai sebagai berikut: 

a. Pinggul sudah mulai terlihat semakin membesar dan membulat 

karena terjadinya pembesaran pada tulang pinggul serta 

berkembangnya lemak pada bawah kulit. 

b. Perubahan pada payudara yang semakin membesar dan puting susu 

semakin terlihat menonjol, serta berkembangnya kelenjar susu, 

maka payudara akan lebih bulat lagi. 

c. Akan terjadi perubahan tumbuhnya rambut pada area-area tertentu 

seperti di kemaluan, ketiak, lengan, kaki, serta kulit wajah. 

d. Pada perubahan selanjutnya kulit akan lebih kasar, lubang pori-pori 

bertambah besar, lebih tebal. Serta terjadi perubahan suara dari 

suara kanak-kanak akan menjadi lebih merdu atau besar 
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(melodious), maka yang suara yang serak dan juga pecah akan 

mulai jarang skali terjadi. 

e. Pada kelenjar keringat akan lebih aktif dan juga dibagian ketiak 

akan mengeluarkan kenjar keringat lebih banyak keringat serta 

baunya akan kurang sedap. 

f. Ketika pada masa pertengahan dan akan menjelang masa akhir 

puber otot akan semakin membesar sehingga bentuk pada bahu, 

lengan dan juga tungkai akan mulai membesar (Al-Mighwar, 

2006). 

Saat remaja mengalami perubahan emosi maka itu 

merupakan proses ataupun tahapan dari perubahan transisi pada masa 

kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Dari perubahan emosi yang 

terlihat adalah sikap dan tingkahlaku. Emosi dapat diartikan sebagai 

perasaan yang menadalam yang akan menimbulkan perbuatan ataupun 

perilaku. Ketika dalam masa remaja emosi akan menjadi semakin 

meningkat sehingga akan mudah mengekspresikan luapan emosi yang 

besar (Indriyani dan Asmuji, 2014). 

 

B. Obesitas Sentral  

Obesitas adalah terjadinya kelebihan pada kandungan lemak 

yang terdapat pada jaringan adiposa. Umumnya obesitas biasanya 

diartikan sebagai akumulasi lemak yang belebihan yang terdapat pada 

jaringan lemak subkutan serta pada lemak viseral perut atau keadaan 

tidak normal yang dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan 

(Sugondo, 2009). Obesitas dapat terjadi apabila banyaknya jumlah 
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makanan yang di konsumsi mengandung kalori tinggi dan rendahnya 

energi yang dikeluarkan oleh tubuh, maka terjadilah kelebihan energi, 

energi tersebut akan disimpan di trigliserida di jaringan lemak 

(Sherwood, 2012).  Pada obesitas dibagi menjadi dua yaitu obesitas 

umum dan juga obesitas sentral.  

Obesitas sentral merupakan terjadinya penumpukan lemak 

pada perut dalam tubuh, yang diakibatkan oleh terjadinya penumpukan 

lemak yang berlebih pada jaringn lemak subkutan dan lemak viceral 

perut. Yang akan mengakibatkan jika konsumsi lemak berlebih akan 

menyebabkan ketidak fungsiaan pada jaringan lemak subkutan untuk 

menghadapi saat kelebihan energi. Ketika seseorang memiliki kelebihan 

energi berarti tingkat aktivitas fisiknya yang dimilikinya rendah. Saat 

jaringan lemak subkutan tidak mampu sebagai penyangga energi yang 

berlebih maka akan terjadinya produksi lemak yang dapat menumpuk 

pada bagian tubuh tidak di inginkan, seperti jantung, gnjal, hati, kelenjar 

pankreas serta otot (Tchernof dan Despres, 2013). 

1. Faktor Yang Dapat Mempengaruhi 

Menurut Sugianti, el al., (2009, dalam Rahmawti 2015) 

Faktor dapat terjadinya Obesitas Sentral yaitu :  

a. Usia 

Saat terjadinya perubahan pada usia sangat berkaitan dengan 

peningkatan dalam distribusi jaringan lemak yang dapt ditandai 

dari semakin meningkatnya ukuran pada lingkar pinggang 

seseorang (Tchernof dan Despres, 2013). Usia juga dapat menjadi 

pengaruh terjadinya perubahan komposis tubuh seseorang, ketika 
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pada usia 20 sampai 30 tahun akan adanya penurunan masa lemak 

dan peningkatan pada masa lemak. (Rahmawati, 2015). 

b. Jenis Kelamin 

Pada laki-laki banyaknya lemak terdapat pada tubuh bagian 

atas, seperti pada bagian perut atau bisa disebut abdominal, 

sedangkaan pada wanita proporsi lemak akan lebih banyak di 

bagian bawah tubuh biasanya pada bagian pinggang dan juga 

panggul, (Pujiati, 2010 dalam Rahmawati, 2015)  

c. Status Ekonomi 

Status ekonomi sangat erat hungannya dengan obesitas 

sentral yaitu terletak pada kemampuan dalam membeli dan 

kemampuan dalam mengakses kesediaan pangan, traportasi, 

kecanggihan komunikasi dan juga pendidikan. Ketika seseorang 

mempunya status ekomoni yang tinggi maka akan memudahkannya 

dalam memesan makanan menggunakan kecanggihan teknologi 

internet zaman sekarang ini tanpa perlu keluar rumah, akhirnya 

akan mengakibatkan mereka untuk kurangnya dalam melakukan 

aktivitas fisik, (Sugianti et al, 2009 dalam Rahmawati, 2015). 

d. Konsumsi Minuman Berakohol 

Hasil penelitian dari Romanzini et al (2011) mengatakan jika 

seseorang mengonsusmsi alkohol akan mengalami resiko 2,12 kali 

mengalami obesitas sentral. Adanya hubungan antra obesitas 

sentral dengan konsumsi alkohol diperkirakan karena alkohol 

memberikan efek pada total energi dan berpengaruh pada 

metabolisme energi (Sugianti et al, 2009 dalam Rahmawati, 2015). 
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Alkohol mengandung etil (etanol) yang merupakan yang banyak 

dikonsumsi di dunia, sehingga dapat memberikan energi besar 

dalam kehidupan organisme. (Watson et al, 2013 dalam 

Rahmawati, 2015) 

e. Kurangnya Aktivitas fisik 

Jika seseorang mengalami kekurangan aktivitas gerak maka 

akan mengalami perubahan pada siklus yang hebat. Ketika 

seseorang mengalami obesitas jika melakukan kegiatan olahraga 

akan kesulitan dan merasa tidak nyaman, jika seseorang kurang 

melakukan olahraga maka akan mengalami penurunan metabolisme 

basal tubuh. Seseorang yang seharian pekerjaannya lebih banyak 

duduk akan mengalami penurunan dalam metabolisme basal tubuh. 

Maka terjadilah pembakaran kalori dalam tubuh yang kurang 

optimal (Salam, 2010) 

f. Rendahnya Konsumsi Serat  

Jika seseorang kekurangan dalam mengkonsumsi makanan 

rendah serat maka akan terjadi resiko obesitas sentral lebih tinggi. 

Ketika kurangnya dalam mengkonsumsi serat, maka dapat terjadi 

perubahan  pada jaringan adiposa dampaknya pada sensitivitas 

insulin, khususnya serat larut air. Seseorang jika mengalami 

kekurangan dalam serat larut air maka dapat mengganggu 

terjadinya respon post-pradial glikemik serta insulinemik pada usus 

kecil yang berkaitan dengan meningkatnya pengembalian rasa lapar 

dan asupan energi berikutnya (koh-banerjee et al, 2003 dalam 

Rahmawati, 2015) 
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g. Konsumsi Makanan Berlemak  

Penyimpanan lemak dalam tubuh disebabkan karena adanya 

asupan lemak yang tinggi. Lemak akan disimpan dalam tubuh di 

beberapa tempat, yaitu sebesar 50% terdapat lemak di dalam 

jaringan bawah kulit (subkutan). 45% terdapat pada sekeliling 

organ yang berada dalam rongga perut, dan selanjutnya 5% di 

jaringan intramuskuler (Almatsier, 2015 dalam Rahmawati, 2015) 

2. Pengukuran Obesitas Sentral 

Obesitas sentral dapat dilakukan pengukuran dengan 

mengukur pada lingkar pinggang ataupun rasio lingkar pinngang-

pinggul. Menurut WHO, saat melakukan pengukuran pada lingkar 

pinggang dilakukan pengukuran dengan cara mengukur pada titik 

tengah antara bagian ataas pucuk tulang panggul dengan tulsng rusuk 

terakhir, selanjutnya pengukuran untuk lingkar pinggul dapat diukur 

pada lingkar pinggul terbesar (WHO, 2008). Saat melakukan 

pengukuran pada rasio lingkar pinggang-pinggul dapat dihitung 

dengan membagi lingkar pinggul (Sunarti & Maryani, 2013). Seorang 

laki-laki dapat dikatakan obesitas sentral jika mengalami ukuran 

lingkar perut >90 cm, sedangkan jika ukuran lingkar perut wanita 

memiliki ukuran >80 cm (WHO, 2008). Selain itu, rasio lingkar 

pinggang-pinggul (RLPP) yang dapat beresiko terjadinya obesitas 

sentral ialah RLPP >0,85 untuk perempuan sedangkan pada laki-laki > 

0,90 (WHO, 2008) 
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3. Dampak Obesitas Sentral 

Pada daerah perut akan terjadi akumulasi lipid jika terjadinya 

obesitas, akan terjadinya penumpukan pada lipid baik intraperitoneal 

maupun retroperitoreal. Akan terjadi faktor resiko lebih tinggi 

terjadinya penyakit pada seseorang yang menderita obesitas sental 

disebabkan karena lemak yang berada pada abdomen tersebut sewaktu 

waktu dapat dilepaskan ke pembuluh darah maka akan terjadinya 

hiperplasi lemak dan Waist-Hip Ratio (WHR) > 0,90. Pada penderita 

obesitas sentral lemak yang mendominasi adalah berupa lemak jenuh 

(Rangga, 2014) 

Ketika mengalami obesitas abdominal atau sentral akan 

mengalami beberapa gangguan pada metabolisme dan penyakir 

lainnya, dengan resiko terjadinya angka kesakitan dan kematian yang 

cukup tinggi, terjadinya bebrrapa jenis penyakit seperti resrstensi 

insulin,  diabetes mellitus, hiperlipidemia, aterosklerosis, hipertensi, 

seta penyakit hati dan juga kantung empedu, bahkan dapat pula 

terjadinya kanker. (Rokhmah, Handayani & Al-Ras, 2013). Ketika 

terjadinya peningkatan pada resistensi insulin akan bersamaan 

terjadinya penigkatan kadar lemak dalam tubuh, (Grudy et al, 2004 

dalam Rahmawati, 2015).  

Tchernof dan Depres (2013) memberi pendapat bahwa 

terjadinya obesitas akan meningkatkan resiko terjadinya kanker. 

Orang yang mengalami obesitas sentral lebih banyak akan mengalami 

kanke kolorektal ataupun kanker yang akan menyerang usus besr dan 

rektum, yang berada pada bagian kecil dari usus besar sebelum anus. 
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Selain itu, ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan obesitas 

sentral antara lain terjadinya obstruktif sleep apnea (OSA). OSA dapat 

terjadi ketika adanya penumpukan lemak pada daerah dada ataupun 

saluran pernafasan, sehingga akan mengakibatkan penderita 

mengalami berhentinya aliran udara pada hidung dan juga pada mulut. 

(Supriyatno et al, 2005 dalam Rahmawati, 2015). 

 

C. Lingkar Perut 

1. Definisi Lingkar Perut 

Lingkar Perut dapat diartikan sebagai garis horisontal perut 

yang dapat diukur mengunakan cara mengelilingi perut dengan 

menngunakan body tape measureement dan biasanya dinyatakan 

dalam satuan sentimeter (Dewintami, 2016). Menurut Tejoyowono A, 

et al (2010). Saat pola hidup yang dijalani oleh masyarakat buruk 

maka akan menyebabkan masalah kesehatan yang berhubungan pada 

lingkar perut, ketika mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak 

secara berlebihan dan tidak diimbangi oleh olahraga maka akan lebih 

memperburuk kesehatan, terjadinya lingkar perut berlebih sangat 

berhubungan dengan adanya lemak didalam perut.  

Hasriana et al (2014) mengatakan bahwa terjadinya perut 

buncit karena terdapat lemak yang bertumpuk pada daerah perut. Perut 

buncit merupakan tanda dari terjadinya obesitas sentral. Obesitas 

sental dimana terjadinya kelebihan lemak yang terpusat pada daerah 

perut (intraabdominal fat). Ada dua macam lemak yang dapat 

menyebabkan perut buncit dan juga lingkar perut berlebih pertama 
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yaitu lemak yang tersimpan pada tubuh di bawah kulit yang biasa 

disebut dengan lemak subkutan (subcutaneous fat), serta lemak 

visceral (viceral fat). Yang dapat diartikan sebagai lemak yang 

tersimpan pada daerah rongga perut menggelilingi organ-organ yang 

terdapat dalam perut. Kedua selanjutnya jenis lemak yang dapat 

menyebabkan tejadinya lingkar perut berlebih yaitu lemak yang 

terdapat pada daerah rongga perut yang biasanya disebut sebagai 

lemak visceral yang sangat berbahaya karena dianggap berhubungan 

erat dengan berbagai jenis penyakit terkait dengan metabolisme antara 

lain seperti resistensi insulin, diabetes melitus dan juga penyakit 

kardiovaskuler (Aminuddin, 2010) 

2.  Faktor yang Mepengaruhi Lingkar Peut 

Lemak merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi ukuran lingkar perut. Ukuran lingkar perut seseorang 

akan semakin besar ketika timbunan lemak semakin banyak. Selain itu 

ada juga faktor lain yang dapat mempengaruhi lingkar perut : 

a. Masalah Kelenjar 

Metabolisme sangat dipengaruhi oleh pengeluaran hormon 

yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin. Menurut Brian selama 

beberapa tahun didalam bukunya, terjadinya kelebihan berat badan 

dan juga kegemukan diakibatkan oleh kelenjar. Contohnya terjadi 

pada orang diabetes, dikarekan terjadinya kurangnya hormon 

insulin yang fungsinya untuk bembawa gula darah ke sel termasuk 

juga sel lemak, maka dari itu gula tidak dapat mencapai sel, 

sehingga mengakibatkan terjadi energi menjadi rendah dan tingkat 
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rasa lapar semakin tinggi mengakibatkan pada orang diabetes akan 

mengonsumsi makanan lebih banyak (Misnadiarly, 2007). 

b. Psikologis  

Ketika beberapa orang mengalami emosi yang kurang stabil 

mereka akan cenderung melampiaskan pada makanan. Ada 

beberapa gaganggun emosi salah satunya seperti presepsi diri yang 

negatif. Pada para yang menderita obesitas, jika mengalami 

gangguan emosi maka merupakan menjadi masalah yang serius, 

dan mereka akan mengalami kesadaran berlebih tentang 

kegemukannya menyebabkan merasa ketdak nyamanan dalam 

bergaul ataupun berinteraksi sosial (Proverawati, 2010). 

c. Usia  

Sebenarnya obesitas dapat terjadi pada semua umur tetapi, 

sering di anggap terjadi pada pertengahan umur. Semakin usia 

bertambah maka kemampuan dalam melakukan metabolik tubuh 

akan cepat menurun mengakibatkan kelebihan berat badan. 

Terdapat beberapa faktor salah satunya penimbuan lemak di dalam 

perut bisa disebabkan oleh terjadinya stres (Muchlisin, 2012). 

d. Aktivitas fisik 

Seseorang jika aktivitas fisiknya kurang akan menebabkan 

terjadinya obesitas semakin tinggi, orang yang sering melakukan 

aktivitas tinggi akan memerlukan jumlah kalori yang tinggi 

dibandingkan orang yang kurang melakukan aktivitas maka 

kebutuhan kalori yang dikeluarkan rendah. Seseorang jika aktifitas 

fisik nya rendah atau kurang seimbang dan seringnya 
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mengkonsumsi tinggi lemak, akan censerung mengalami terjadinya 

obesitas (Proverawati, 2010). 

e.  Hormonal  

Obesitas ataupun overweight dapat terjadi karena ketidak 

seimbangan asupan energi yang masuk dengan energi yang 

dikeluarkan. Ketika seseorang melakukan pemakaian energinya 

berkurang makan dapat terjadi kelainan pada beberapa hormon, 

antara lain hipotiroidisme dan defisiensi growth hormone (Richard, 

2009). 

f.  Lemak Perut 

Penelitian yang dilakukan oleh Lawson Health Research 

Institute mengatakan bahwa hormon yang dapat merangsang nafsu 

makan serta mengatur proporsi energi yang dapat tersimpan dalam 

bentuk lemak, lemak perut juga memproduksi neuropeptide-Y atau 

biasa disebut dengan NPY. Sel-sel perkusor sel lemak yang di 

hasilkan oleh NPY selanjutnya akan diubah menjadi sel lemak. 

Beberapa orang memiliki nafsu makan yang banyak karena hormon 

NPY yang didapatkan dari lemak perutnya. Selain itu NPY juga 

dapat menghasilkan sel-sel lemak yang lebih banyak untuk di 

tumpuk menjadi lemak perut (Kay, 2006).  

3. Indikator Lingkar Perut  

Lingkar perut dapat diukur pada bagian diameter terbesar 

pada perut. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa pengukuran 

lingkar perut yang dilakukan pada pertengahan antara batas terbawah 

tulang rusuk dan krista iliaka akan lebih praktis dilakuakan supaya 
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dapat melihat distribusi lemak yang berada pada lemak abdomen dan 

predisposisi penyakit (Sulistio, 2010). 

Lingkar perut sangat berhubungan dengan terjadinya obesitas 

sentral serta resiko kardiovaskuler semakin tinggi. Lingkar perut juga 

dapat terbukti untuk mendeteksi terjadinya obesitas sentral 

dibandingkan indeks massa tubuh (IMT). Secara umump pengukuran 

lingkar perut pada laki-laki >102 cm sedangkan pada perempuan >88 

cm. Pengukuran lingkar perut berbeda dengan di daerah asia yaitu 

lingar perut laki-laki >90, dan juga perempuan >80 cm.  Jika ukuran 

lingkar perut pada laki-laki melebihi 90 cm dan perempuan lebih dari 

80 cm maka dapat di katakan sebagai obesitas sentral. Prevelensi 

secara nasional obesitas sentral mencapai 26.6%, lebih tinggi 

prevelensi pada tahun 2007 yaitu sebesar 18.8% (Balitbangkes, 2008) 

Lingkar perut yang melebihi ukuran normal dapat dan dari 

hasil penelitian diketahui dapat meningkatkan berbagai faktor pemicu 

berbagai penyakit. Dari hasil kajian yang di ungkapkan oleh The New 

England Journal of Medicine dari sembilan negara yang berada 

dieropa terhadap 360.000 mengatakan, ukuran yang berlebih pada 

lingkar perut dapat dikatakan sebagai indikator yang kuat dalam 

mengukur terjadinya resiko kematian yang dini (Supriono, 2014). 

Dapat disimpulkan bahwa jika ada penambahan pada ukuran lingkar 

perut sebesar 5cm terjadinya resiko kematian dini akan meningkat 

sebanyak 13 hingga 17 persen.  
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4. Cara Mengukur Presentase Lingkar Perut 

Saat melakukan pengukuran pada lingkar perut dapat 

dijadikan sebagai parameter dalam mempengirakan jumlah ukuran 

pada lemak tubuh yang berapa di abdomen. Pengukuran lingkar perut 

juga menyediakan distribusi lemak yang penguruannya tidak dapat 

dilakukan menggunakan pengukuran IMT. Ketika dilakukannya 

pengukuran lingkar perut bertujuan untuk meengetahui ada tidaknya 

obesitas sentral ataupun overweight. Dari hasil rasio lingkar perut  

supaya dapat digunkan untuk melihat adanya distribusi lemak serta 

menilai adipositas (Septyningrum & Martini, 2014). Dari level 

kebugaran seseorang dapat terjadi hubungan lebih dekat dengan 

lingkar pinggang. Pengukuran ini dapat digunakan dengan mudah 

ketika dilkukan serta lebih cepat (Dagan et al, 2013). Pada Organisasi 

Kesehatan Dunia dan Federasi Diabetes Internasional (IDF) 

menyarankan bahwa ketika mengukur Waist Circumference scara 

antara tulang rusuj terendah dan pada pucuk illiaca, dilakukan 

pengukuran samapai nilai terdekat 0,1 cm (Ma et al, 2013).  

International Chair on Cardiometabolic Risk (2011) 

mengatahan bahwa panduan pengukuran lingkar perut sebagai berikut 

: 

1. Step 1 

a. Responden melakukan posis berdiri tegak, serta mengangkat baju 

saat akan dilakukannya pengukuran pada daerah perut  
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b. Posis kaki responden disusruh sedikit membuka sejajar dengan 

bahu dan tangan disuruh sedikit membuka (melakukan abduksi 

shoulder 30°) 

2. Step 2   

a. Ketika akan melakukan pengukuran peneliti disarankan duduk 

atau posisi lebih rendah dibandingkan dengan responden (posisi 

berlutut) 

b. Selanjutnya dilakukan palpasi pada daerah pinggul untuk 

mencari pucak iliaca 

c.  Setelah itu berikan tanda horizontal   

3. Step 3  

a. Pada step ini letakkan pita ukur pada tempat yang sudah ditamdai 

secara horizontal.  

b. Letakkan pita ukur secara sejajar pada titik awal yang sudah 

ditandai.  

4. Step 4 

a. Lalu selanjutnya kecangkan pita secara perlahan pada bagian 

perut responden yang telah ditandai, pengencangan pita ukur 

tidak boleh adanya penekanan.  

b. Pastikan saat melakukan pengukuran posisi pita ukur sudah tepat 

dan tidak membuat responden merasa tidak nyaman. 

5. Step 5 

a. Responden diminta untuk bernafas secara normal tidak boleh ada 

kontraksi pada otot dan harus rileks. 
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b. Selanjutnya responden diminta untuk mengambil nasfas normal 

sebanyak 2-3 kali.  

c. Tahap terakhir kemudian lakukan pengukuran dari garis nol dan 

di akhiri dengan nilai normal dalam satuan cm. 

Tabel 2.1 Klasifikasi lingkar perut 

(Sumber : National Heart Lung and Blood Intitute, 2012) 

 Waist 

Circumference 

  

  Low High Very 

High 

Body 

Mass 

Index  

 Women : < 80 

cm 

Men : < 90 cm 

Woman : 

80- 88 cm 

Men : 94-

102 cm 

Woman 

: > 88 

cm 

Men : > 

102 cm  

 Overweigh 

BMI : 25 – 

29,99  

No Increased 

risk 

Increased 

risk 

High 

risk 

Obese  

BMI : 30 – 

34,99 

Increased risk High risk Very 

high 

risk 

 

D. High Intensity Interval Training 

1. Definisi HIIT  

High Intensity Interval Training adalah latihan kardio yang 

menggunakan kombinasi latihaan yang terdiri dari beberapa siklus 

dalam durasi yang pendek atau sedang dan intenisitas yang tinggi, tiap 

siklusnya diselingi dengan waktu istiraht berupa latihan intensitas 

ringan. Dengan cara berlari sprint  30 detik dan diikuti dengan 

berjalan atau berlari kecil selama 60 detik. Dengan meningkatnya 

intensitas gerak tubuh maka jumlah oksigen yang akan masuk 

kedalam tubuh akan meningkat tetapi peningkatan jumlah tersebut 

akan adaa pada batas tertentu. Latihan ini dilakukan dalam selang 
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waktu tetentu yang dapat memicu kerja jantung dengan lebih keras 

sehingga dapt meningkatkan metabolisme tubuh. (Annisa, 2018). 

Saat seseorang memiliiki peningkatan aktivitas yang teratur 

maka akan meningkatkan metabolisme serta dapat memproses lemak 

yang tersimpan pada tubuh menjadi energi (Kwan, 2014). Yang dapat 

di observasi pada respon klasik penelitian interval intensitas tinggi, 

antara lain dapat menstimulasi ketahan tubuh, serta dapat 

meningkatkan oksidasi lemak setelah latihan, dapat meningkaatkan 

terjadinya konsumsi oksigen, dan dapat juga untuk meningkatkan 

terjadinya metabolisme tubuh. Yang terdapat efek pada terjadinya 

kehilangan lemak dari high intensity interval training ialah pada jenis 

latihan dapat meningkatkan ketakolamin secara lebih signifikan 

(Trapp, 2007). Setelah latihan yang dapat meningkatkan oksidasi 

lemak secara signifikan adalah katekolamin. Katekolamin yang tinggi 

dapat dihasilkan oleh pelatihan high intensity interval training yang 

mendasari untuk mengurangi lemak. Katekolamin membantu lipolisis 

serta mempunyai peran dalam mengurangi lemak dari cadangan lemak 

(Talanian, 2006). 

2. Efek Fisiologi HIIT 

High Intensity Interval Training dalam latihan sprint akan 

mempengaruhi terjadinya ambang anaerobic titik fisiologi selama 

latihan  belangsung, terjadinya produksi laktat didalam otot yang 

mulai melebihi laju oksidasi laktat, maka laktat akan muncul di dalam 

sirkulasi darah menyebabkan terjadinya pembakaran lemak (Roy, 

2014). Meningkatnya oksidasi lemak otot rangka setelah melakukan 
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pelatihan high intensity interval training merupkan dari hasil sejumlah 

adaptasi, termasuk juga meningkatnya volume mitokondria dan 

perubahan beberapa langkah regulasi lipolisis pada jaringan adiposa 

triacylglyceral (TG) menjadi asam lemak, pengangkutan asam lemak 

kedalam mitikondria hasil latihan High Intensity Interval Training 

yang berkontribusi lebih besar dalam mengeluarkan energi berasal 

dari asam lemak yang disimpan dalam adiposa perifer dan 

intramuscular triacylglycerol (Talanian, 2006). 

Kelebihan lingkar perut berhubungan dengan adanya lemak 

di dalam perut. Jaringan lemak adalah jenis jaring an ikat khusus 

terutama terisi atas sel lemak (adipose). Sel-sel ini terdapat satu 

persatu atau berkelompok kecil di dalam jaringan ikat itu sendiri, 

kebanyakan dalam kelompok besar, membentuk jaringan lemak yang 

tersebar diseluruh tubuh. Jaringan lemak merupakan salah satu organ 

terbesar dalam tubuh (Ramayulis, 2014). 

3.  Bentuk Latihan 

Menurut Dita, (2007). Pelatihan High Intensity Interval 

Training adalah pelatihan yang intensitasnya tinggi dengan diselingi 

fase pemulihan berupa intensitas latihan yang lebih tinggi. Dosis High 

Intensity Interval Training yang digunakan, Periode berlangsung 

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

rabu, jumat. Dalam setiap sesi latihan diawali dengan pemanasan 

(warming up) dan dilanjutkan dengan latihan HIIT, kemudian diakhiri 

dengan pendinginan (cooling down). Bentuk latihan lari HIIT sprint 

selama 28 menit pada hari senin dengan rincian, sprint 2 set + 4 menit 
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istirahat antar set. 1 set : 6 x (1 menit lari = 1 menit istirahat). Pada 

hari rabu selama 30,5 menit, sprint 3 set + 4 menit istirahar antar set. 1 

set : 5 x (0,5 menit lari = 1 menit istirahat). Pada hari jum’at selama 

28 menit, sprint 1 set : 4 x (4 menit lari = 3 menit istirahat).   

Frekuensi dapat dilihat pada tabel 2.2.  

Tabel 2.2 Program Latihan Fisik High Intensity Interval Training 

(Sprint) 

(Sumber: Sperlich et al, 2011) 

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 

   

 
Gambar 2.1 Sprint (Wikihow, 2018) 
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E.  Resistance Training 

1. Definisi Resistance Training 

Resistance Training adalah aktivitas fisik yang dapat 

dilakukan secara terencana, seseorang melakukan latihan fisik 

merupakan kegiatan yang dilakukan supaya dapat meningkatkan serta 

memelihara kebugaran tubuh (Matindas, 2017). Latihan fisik juga 

dapat mempercepat terjadinya mobilisasi asam lemak bebas dari 

adiposit putih untuk menyediakan bahan bakar untuk energi. Hal ini 

terjadi pada beberapa jaringan dan membantu mengatur keadan 

seluruh metabolisme tubuh. Dengan kondisi tersebut, hidrolisis 

triasilgliserol yang didapatkan didalam adiposit putih diketahui dapat 

ditambah melalui aktivitasi peristiwa lipolitik, yang disebut sebagai 

kaskade lipolitik (Ogasawara, 2015). 

2. Efek Fisiologis Resistance Training 

Resistance Training memberikan manfaat tambahan yang 

tidak ditemukan pada aktivitas aerobic. Manfaat latihan resistensi 

meliputi peningkatan kekuatan tulang dan kebugaraan otot. Latihan 

resistensi juga dapat membantu mempertahankan masa otot selama 

program penurunan berat badan (Pergola, 2013). Latihan fisik dapat 

mempercepat mobilisasi asam lemak bebas dari adiposit putih untuk 

menyediakan bahan bakar untuk energi. Hal ini terjadi di beberapa 

jaringan dan membantu mengatur keadaan seluruh metabolisme tubuh. 

Dengan kondisi tersebut, hidrolisis triasilgliserol yang ditemukan 

dalam adiposit putih diketahui dapat ditambah melalui aktivitasi 

peristiwa lipolitik, yang disebut sebagai kaskade lipolitik. Bukti 
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menunjukkan bahwa respon lipolitik di adiposit putih diregulasi oleh 

latihan olahraga terus menerus melalui perubahan adaptif dalam 

molekul yang merupakan kaskade lipolitik (Ogasawara, 2015). 

3. Bentuk Latihan  

Sit-up adalah gerakan yang dilakukan dalam posisi setengah 

badan  terlentang dengan kaki dilipat, posisi lipatan kaki dan 

rentangan punggung membentuk sudut 90, tangan di belakang  kepala 

dan kemudian mengkat setengah badan sampai siku menyentuh lutut. 

Setiap sample diminta untuk melakukan sit-up sebanyak 30 kali, 

menarik nafas saat berbaring, mengencangkat perut, kemudian 

menghembuskan nafas saat mengangkat badan, setelah melakukan sit-

up sample diberikan istirahat dan diberikan minum. Intensitas yang 

diberikan dalam melakukan latihan sit-up sebanyak 3 set 10x repitisi 

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

berlangsung selama 4 minggu (Munawwarah, 2011)  

 
Gambar 2.2 Sit-up  (Kinxlearnin, 2019) 

  


