
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komposisi tubuh 

 Tubuh memiliki komposisi yang meliputi massa lemak dan massa bebas 

lemak. Massa bebas lemak biasa disebut Fat Free Mass (FFM), terdiri dari massa 

protein (otot rangka dan otot non rangka) sebesar 19,4%, mineral 6,8%, dan cairan 

tubuh 73,8% serta mempunyai densitas 1,1 g/cm.
3,8,9 

 Komposisi tubuh wanita berbeda dengan pria. Persentase lemak pada 

tubuh wanita lebih banyak daripada pria, sedangkan komposisi otot pada tubuh 

wanita lebih sedikit daripada pria. Jumlah lemak pada pria usia 30 tahun rata- rata 

18% dan sedangkan pada wanita yang berusia sama memiliki jumlah lemak 29%. 

Pada usia 50-an jumlah lemak menjadi 24% pada pria dan 34% pada wanita.
10

 

 Pada tahun 2000, WHO telah membuat klasifikasi Indeks Massa Tubuh 

(IMT) yang dianggap cocok untuk orang Asia. Kelebihan berat badan dapat juga 

menggunakan ukuran komposisi lemak tubuh. Wanita dikatakan obesitas bila 

komposisi lemak tubuhnya lebih dari 25% berat badan, sedangkan laki- laki 

dikatakan obesitas bila komposisi lemak tubuhnya lebih dari 20% berat badan.
11
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2.2 Lemak tubuh 

2.2.1 Definisi lemak tubuh 

 Massa lemak tubuh adalah massa lemak yang berada dalam jaringan 

adiposa dan jaringan lainnya dalam tubuh yang menurut fungsinya terdiri dari: 
8, 12

 

a. Lemak esensial, yaitu lemak yang dibutuhkan untuk fungsi jaringan organ 

tubuh seperti pada jaringan otak, sistem saraf pusat, sumsum tulang, 

jantung dan membran sel. 

b. Lemak non esensial atau cadangan, yaitu simpanan lemak yang berasal 

dari kelebihan energi dalam tubuh. Lemak non esensial dapat ditemukan 

pada beberapa organ internal yang berfungsi sebagai pelindung. Lebih dari 

50% lemak tersimpan dalam jaringan subkutan, dan sebagian diantaranya 

tersimpan dalam rongga abdomen atau biasa disebut lemak viseral yang 

menurut beberapa penelitian sering dihubungkan dengan resiko penyakit 

degeneratif. 

2.2.2 Cara mengukur lemak tubuh 

 Satu pengukuran lemak tubuh yang tepat adalah ketebalan lipatan kulit, 

yang telah semakin dianjurkan sebagai pengukuran rutin. Ketebalan lipatan kulit 

diukur dengan kaliper khusus, seperti kaliper Lange. Tempat yang paling sering 

digunakan untuk mengukur ketebalan lipatan kulit adalah daerah trisep (paling 

praktis untuk penggunaan klinis secara rutin), subskapula, suprailiaka, abdomen, 

dan paha atas. Agar reabilitasnya sangat penting, prosedur pengukuran yang tepat 

harus dilakukan dan rata- rata dua kali pengukuran pada satu tempat yang sama 

harus dicatat.
13 
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Pengukuran skinfold-thickness dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

namun pada anthropometri olah raga biasanya pengukuran dilakukan pada sisi 

kanan badan dengan prosedur yang telah ditetapkan.
14  

Pengukuran pada penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan Bioelectric Impedance Analysis dengan 

satuan persen. Pengukuran dilakukan pada subyek dalam keadaan relaksasi pada 

posisi berdiri tegak. 

2.2.3 Lemak tubuh dan obesitas 

 Obesitas/ kegemukan mengandung arti jaringan lemak yang berlebihan. 

Penelitian Framingham menunjukkan bahwa 20% kelebihan berat badan yang 

diinginkan dengan jelas memberikan resiko kesehatan. Resiko kesehatan yang 

bermakna pada kadar obesitas rendah dapat terjadi pada keadaan diabetes 

mellitus, hipertensi, penyakit jantung atau faktor resiko lain yang berhubungan.
15

 

 Jika asupan energi melebihi pengeluaran, kelebihan kalori disimpan dalam 

jaringan lemak, dan jika keseimbangan positif ini diperlama, timbul kegemukan, 

yaitu, ada dua komponen terhadap keseimbangan berat badan, dan kelainan salah 

satu sisi (asupan atau pengeluaran) dapat menyebabkan obesitas.
15 

 Pencegahan overweight menjadi obesitas seharusnya lebih mudah dan 

lebih efektif daripada mengatasi seseorang yang sudah terlanjur obesitas. 

Seseorang yang berat badannya hanya sedikit berlebih, terkadang tidak 

mempunyai motivasi dalam menurunkan berat badannya. Salah satu cara untuk 

mencegah obesitas dapat dilakukan dengan cara melakukan lebih banyak aktivitas 

fisik, dan mengurangi sedentary time. Berolahraga setidaknya 30 menit setiap 

hari, atau paling tidak dua kali dalam seminggu.
16
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2.2.4 Faktor- faktor yang mempengaruhi massa lemak tubuh 

Massa lemak tubuh sangat bervariasi antar individu dan tergantung dari 

beberapa hal yaitu usia, jenis kelamin, suku bangsa, dan keturunan.
8
 

2.2.4.1 Usia 

Pada umumnya lemak tubuh akan meningkat pada usia lebih dari 20 

hingga 40 tahun, atau dari dewasa awal hingga usia pertengahan pada laki- laki 

dan usia tua pada perempuan. Peningkatan lemak tubuh yang dimaksud karena 

terkait aktivitas fisik yang menurun seiring dengan bertambahnya usia.
8, 17

 

2.2.4.2 Jenis kelamin 

Berdasarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), persentase lemak tubuh yang 

normal adalah untuk laki-laki 15-25%, untuk perempuan 20-25% dari total berat 

badan.
8, 18

  Sedangkan menurut Gibson, rata-rata persen lemak tubuh laki-laki 

dewasa adalah 14,7% dan pada perempuan 26,9%.
8, 9

 

2.2.4.3 Suku bangsa 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, pada subjek dengan  IMT 

dapat dijumpai persentase lemak tubuh yang berbeda. Perbedaan persentase lemak 

tubuh tersebut dipengaruhi oleh etnik grup/ suku dan usia.
8, 19 

2.2.4.4 Keturunan 

Hubungan antara faktor keturunan dan kejadian obesitas telah banyak 

diteliti, meski tidak semuanya dipengaruhi oleh faktor genetik, namun kebiasaan 

atau pola makan dan aktivitas fisik orangtua tersebut akan turut berperan. Apabila 

sedikitnya memiliki satu orang tua (ayah atau ibu dengan obesitas) akan 

meningkatkan risiko seseorang menjadi obesitas pada usia dewasa.
8, 19
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2.3 Zumba  

2.3.1 Definisi Zumba 

 Zumba berasal dari kata zum-zum, yang dalam bahasa Kolumbia berarti 

gerakan cepat, olahraga ini diperkenalkan oleh Alberto ‘Beto’ Perez pada tahun 

1990. Zumba adalah olahraga yang menggabungkan antara tarian salsa dan 

gerakan tari Latin. Zumba yang berkembang sejak tahun 2001 ini sekarang bukan 

sekadar alternatif olahraga, tapi juga sudah menjadi bagian gaya hidup.
20

 

Gerakan Zumba terkesan santai, namun tetap dilakukan secara sungguh- 

sungguh. Porsi gerakan yang diadopsi oleh olahraga ini, 70% dansa dan 30% 

fitness. Gerakan-gerakan Zumba terfokus pada pinggul, pinggang, dan kaki, 

sehingga bagus untuk pembentukan postur dan lekukan tubuh.
20

 

Olahraga Zumba dirancang untuk membakar banyak kalori lewat aktivitas 

aerobik dengan training interval yang ada di dalamnya. Jumlah kalori yang 

dibakar tergantung dari berat tubuh, jenis kelamin, tingkat kebugaran dan faktor 

fisik lainnya.
5
 

Beragam gerakan dipadukan menjadi satu saat latihan Zumba. Gerakannya 

berasal dari berbagai gaya dansa, seperti Salsa, Flamenco, Reggaeto, Saco, dan 

masih banyak lainnya. Gerakan setiap kategori pun berbeda-beda agar 

meminimalkan risiko yang bisa saja terjadi bila latihan Zumba tidak sesuai 

dengan kondisi fisik seseorang. Latihan dilakukan selama satu jam dengan sekitar 

12 lagu yang telah disiapkan. Dalam kelas Zumba juga menggunakan berbagai 

peralatan untuk kategori khusus seperti dumble yang terdapat dalam Zumba 

Toning atau kursi yang dipakai sebagai alat Zumba Sentao.
21
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Selain dapat membakar kalori,  Zumba juga membuat jantung terpacu lebih 

cepat dan peredaran darah  menjadi lancar sehingga semua kebutuhan tubuh 

terpenuhi dengan baik. Imunitas pun jadi meningkat. Zumba juga dapat 

merangsang hormon endorfin yang membuat peserta merasa lebih bahagia. 

Antioksidan dalam tubuh menjadi terpacu. Alhasil, secara tidak langsung, Zumba 

baik untuk anti penuaan.
21

 

2.3.2 Jenis- jenis Zumba 

 Di Indonesia, Zumba dibagi menjadi enam kategori. Tari kebugaran ini 

bisa dilakukan oleh semua umur. Gerakannya pun disesuaikan dengan kelompok 

usia masing-masing, mulai dari Zumbatomik, Gold, Fitness, Toning, Sentao, dan 

Aqua. Keenam kategori tersebut mencakup Zumba untuk anak kecil dan remaja, 

wanita dan pria dewasa, hingga para lansia. Berikut penjelasan detailnya: 
22

 

a. Zumba fitness 

Zumba fitness memiliki kombinasi gerakan tempo cepat, maju mundur dan 

energik yang terinspirasi dari tarian asli latin yaitu “ tarian mengambil 

dunia oleh badai (that took the world by storm)”. 

b. Zumba Gold 

Zumba Gold adalah program Zumba yang khusus disesuaikan dengan 

generasi yang lebih tua. Zumba Gold memiliki gerakan yang tidak cepat, 

Low- impact dan lembut. 
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c. Aqua Zumba 

Aqua Zumba adalah program kebugaran yang dilakukan di dalam air. 

Latihan ini adalah latihan cardio yang menggabungkan  Zumba dengan 

olahraga di dalam air. 

d. Zumba Toning 

Zumba Toning adalah program tarian energik yang berfokus pada tonus 

otot dan pembentukan tubuh. Latihan ini bagus untuk membentuk 

kekuatan tubuh dan otot tertentu. 

e. Zumbatomic 

Zumbatomik adalah program Zumba khusus untuk anak-anak, dan 

merupakan salah satu cara yang menyenangkan untuk 

memperkenalkan minat anak – anak berolahraga.  

f. Zumba in the Circuit 

Zumba in the circuit  ini menggabungkan fun dan semangat Zumba dengan 

power sirkuit training menggunakan interval waktu yaitu latihan yang 

sangat intens 30 menit yang bertujuan untuk membakar kalori dan 

meremajakan peserta. 

2.3.3 Manfaat Zumba 

 Manfaat Zumba antara lain
23

:
 

a. Menurunkan berat badan 

Zumba yang merupakan kombinasi dari beberapa jenis tarian dengan 

gerakan senam aerobik, sangat bermanfaat untuk menurunkan berat badan 

secara efektif. Gerakan tarian dan senam yang teratur dan dinamis 

http://artikelkesehatanwanita.com/olahraga-ajarkan-anak-anak-pelajaran-kunci-developmental.html
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membuat seluruh anggota tubuh bergerak. Hal ini memungkinkan 

pembakaran lemak menjadi lebih efektif.  Latihan Zumba tetap mengikuti 

kaidah-kaidah dasar senam aerobik diawali dengan pemanasan dan 

diakhiri dengan pendinginan sehingga risiko terjadinya cedera dapat 

dikatakan sangat kecil.
 

b. Memperlancar aliran darah  

Selain bermanfaat untuk menurunkan berat badan, manfaat latihan Zumba 

yang lain adalah lancarnya peredaran darah di dalam tubuh. Latihan ini 

dapat membuat aliran darah dari dan menuju jantung akan semakin lancar 

sehingga resiko penyakit yang disebabkan oleh kurang lancarnya aliran 

darah dapat diminimalisir. 

c. Mengencangkan payudara  

Latihan Zumba terbukti mampu mengencangkan payudara wanita. Latihan 

ini akan membuat payudara wanita tidak terlihat kendur.  

d. Memperbaiki saluran pernapasan  

Latihan Zumba secara teratur dalam jangka waktu panjang akan membantu 

memperbaiki fungsi saluran pernapasan. Gerakan tarian yang digabungkan 

dengan gerakan-gerakan senam dapat membatu mengatur ritme napas 

sehingga fungsi saluran pernapasan akan semakin membaik. 

e. Mengatasi insomnia  

Latihan Zumba dilakukan biasanya pada sore hari sehingga peserta akan 

merasa cukup capek pada malam harinya, sehingga tidur di malam hari 

akan menjadi lelap dan ketika bangun akan merasa segar. 
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f. Menghilangkan stress  

Latihan Zumba  bermanfaat untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan 

stress akibat pekerjaan ataupun hal lainnya. Latihan Zumba membuat 

peserta sejenak melupakan rutinitas sehari-hari sehingga level stress dapat 

ditekan. 

g. Mengembalikan mood yang baik  

Prinsip dasar dari latihan atau senam Zumba adalah melakukan latihan 

dengan mayoritas gerakan tari. Artinya, latihan ini tidak akan 

membosankan. Sebaliknya, peserta akan merasa senang dalam 

melakukannya sehingga mood akan kembali pada level yang lebih baik.  

h. Mengencangkan otot 

Selama melakukan gerakan Zumba, peserta akan menggerakkan lebih 

banyak otot. Saat bergerak, ada banyak gabungan gerakan kebugaran 

tradisional seperti squat dan lunge ke dalam gerakan senam Zumba. 

Gerakan inilah yang akan mengencangkan otot. 

i. Memperbesar interaksi sosial 

Menghadiri kelas Zumba secara teratur akan membuat intensitas bertemu 

dengan banyak orang pun meningkat sehingga terjadi interaksi sosial. 

2.3.4 Gerakan Zumba 

 Gerakan dasar Zumba terdiri dari:
24

 

a. Cumbia 

Salah satu gaya dansa dalam variasi gerakan Zumba adalah Cumbia. 

Gerakan ini memiliki ritme yang pelan. 
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b. Reggaeton 

Reggaeton memiliki ritme sendiri yang spesifik dan semakin cepat. Dalam 

latihan, gerakan ini dilakukan secara perlahan diawal kemudian semakin 

lama temponya semakin cepat. 

c. Beto Shuffle 

Gerakan Beto Shuffle dilakukan dengan kaki dibuka selebar bahu, tangan 

kiri ke samping dan tangan kanan ke atas. Lalu gerakkan tubuh ke kiri dan 

kanan secara berirama dengan kedua tangan yang juga bergantian. 

d. Merengue 

Hampir semua Zumba bisa dipadukan dengan gaya Merengue. Namun 

untuk Zumba Gold atau Zumba para lansia gerakannya menjadi lebih 

pelan. 

e. Reggaeton Destroza 

Gerakan yang satu ini sama dengan Reggaeton namun mempunyai variasi 

gerakan sendiri yang semakin cepat. 

f. Salsa 

Biasanya banyak improvisasi dalam gerakan Salsa saat latihan Zumba. 

Gerakan ini selalu ada dalam setiap kategori Zumba, mulai dari anak kecil 

hingga lansia. Bahkan duduk di atas kursi roda tetap bisa melakukan 

Salsa.
 

g. Soca                             

Gerakan Soca dengan dua telapak tangan membuka lebar di depan dada. 

Kaki bergerak ke kiri dan kanan. 
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1.  2.  3.  4.  

5.    6.     7.    

     Gambar 1-7. Gerakan- gerakan Zumba 


