
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Obesitas 

2.1.1   Pengertian  

Menurut WHO, obesitas diartikan sebagai suatu kondisi akumulasi lemak 

abnormal atau berlebihan di jaringan adiposa yang dapat menggangu kesehatan, di 

mana indeks massa tubuh (IMT) lebih dari atau sama dengan 30 kg/m². IMT 

merupakan ukuran standar yang sering digunakan untuk menilai kelebihan berat 

badan dan obesitas baik untuk semua usia dan jenis kelamin. Dimana cara 

pengukuran IMT adalah membagi berat badan seseorang dalam kilogram dengan  

tinggi orang tersebut dalam meter dipangkatkan dua (kg/m²).
1,2

 

Pada orang dewasa dengan IMT antara 25 dan 30 dianggap kelebihan berat 

badan sedangkan mereka dengan IMT ≥ 30 kg/m
2
 dianggap obesitas. Berbeda  

dengan anak, anak-anak masih mengalami pertumbuhan tinggi serta berat badan 

sehingga sulit dalam menentukan kriteria obesitas.
1,2 

Menurut Centers for Disease Control (CDC), obesitas pada anak 

didefinisikan suatu kondisi dimana IMT ≥ 95 persentil untuk anak dan remaja  

spesifik terhadap usia dan jenis kelamin. Status berat badan seorang anak 

ditentukan dengan menggunakan persentil khusus bukan menggunakan kategori 

IMT orang dewasa. Ini karena komposisi tubuh anak beragam berdasarkan usia 

dan jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan. IMT pada anak perlu perlakuan 

khusus dalam penentuannya. Pada tahun 2000, National Center for Health Care 

6 



Statistics dan Centers for Disease Control (CDC) mengeluarkan standar acuan 

IMT untuk anak-anak antara usia 2 dan 20 tahun.
14,15

 

Berikut ini adalah beberapa kategori IMT        
 

Tabel 1 Kategori IMT Remaja Usia 2 - 18 Tahun 

Kategori Nilai IMT 

Berat badan kurang IMT  < persentil 5 untuk usia 

Berat badan normal IMT antara persentil 5 dan 85 

Berat badan lebih IMT antara persentil 85 dan 95 

Obesitas IMT ≥ persentil 95 

 

2.1.2   Prevalensi 

Sejak tahun 1980, jumlah obesitas di dunia terjadi peningkatan lebih dari 

dua kali lipat.  Pada tahun 2014 lebih dari 1,9 miliar orang dewasa berada dalam 

kriteria overweight dan lebih dari 600 juta mengalami obesitas.  Sedangkan untuk 

anak usia di bawah 5 tahun diperkirakan terdapat 42 juta anak yang mengalami 

overweight maupun obesitas.
3,14

  

Berdasarkan hasil RISKESDA tahun 2013, di Indonesia secara nasional 

masalah gemuk pada anak umur 5-12 tahun masih tinggi yaitu 18,8 persen, terdiri 

dari overweight  10,8 persen dan obesitas 8,8 persen. Prevalensi gemuk terendah 

di Nusa Tenggara Timur (8,7%) dan tertinggi di DKI Jakarta (30,1%). Sebanyak 

15 provinsi dengan prevalensi overweight diatas nasional, yaitu Kalimantan 

Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Bali, Kalimantan Barat, 

Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, 

Lampung dan DKI Jakarta.
3
  



2.1.3   Faktor resiko 

2.1.3.1  Genetik 

Faktor genetik merupakan salah satu penyebab obesitas  pada anak. 

Masalah genetik yang menyebabkan obesitas diantaranya adalah Sindrom Turner, 

Sindrom Laurence-Moon-Biedl, Sindrom Alstom-Hallgren, Sindrom Cohen dan 

Sindrom Carpenter. Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratu Ayu 

Dewi Sartika menunjukkan bahwa anak yang memiliki ayah obesitas memiliki 

peluang obesitas sebesar 1,2 kali dibandingkan dengan anak yang memiliki ayah 

tidak obesitas. Riwayat obesitas pada orangtua berhubungan dengan 

genetik/hereditas anak dalam mengalami obesitas.
1,16  

Faktor genetik berhubungan dengan pertambahan berat badan, IMT, 

lingkar pinggang dan aktivitas fisik. Jika ayah dan/atau ibu menderita overweight 

maka kemungkinan anaknya memiliki kelebihan berat badan sebesar 40-50%. 

Apabila kedua orang tua menderita obesitas, kemungkinan anaknya menjadi 

obesitas sebesar 70-80%.
16 

2.1.3.2  Nutrisi 

Nutrisi yang dikonsumsi oleh anak ikut menyumbang terhadap 

peningkatan angka obesitas, meliputi tidak cukupnya pemberian air susu ibu saat 

bayi, berkurangnya masukan serat, buah, sayur dan konsumsi makanan cepat saji 

dan soda yang berlebih yang dipengaruhi kemudahan dalam mendapatkan  

makanan cepat saji dan minuman dengan kandungan gula di lingkungan tempat 

tinggal dan sekolah anak.
1,16

 



 Kandungan gizi dalam makanan yang dikonsumsi berpengaruh besar 

dalam menimbulkan obesitas. Pengkonsumsian makanan dengan tinggi lemak, 

karbohidrat sederhana, gula tambahan dalam minuman, pengkonsumsian alkohol 

yang memudahkan pembentukan lemak meningkatkan kejadian obesitas.
15

 

Tingginya asupan energi kemungkinan disebabkan oleh konsumsi makanan cepat 

saji yang menjadi kebiasaan umum baik di kota besar maupun kecil di wilayah 

Indonesia. Secara umum, komposisi makanan jenis makanan cepat saji adalah 

tinggi energi, lemak, garam dan rendah serat. Protein berperan penting dalam 

pertumbuhan dan kekuatan otot. Setiap harinya, seorang remaja membutuhkan 45-

60 g protein yang bersumber dari makanan seperti daging, ayam, telur, susu dan 

produknya, kacang, tahu dan kedelai. Rerata asupan protein per kapita per hari 

responden sebesar 56,7 g. Asupan tinggi protein dapat memberikan kontribusi 

jumlah kalori dalam sehari. Pada umumnya, anak usia 5-15 tahun cenderung 

masih tergantung dari makanan yang disediakan oleh orang tua di rumah 

walaupun akhir-akhir ini kecenderungan anak dalam memilih makanan lebih 

disebabkan oleh pengaruh lingkungan di luar rumah yang dapat menggeser 

kebiasaan pola makan anak.
16 

2.1.3.3  Faktor perilaku 

Faktor perilaku mempunyai kontribusi terhadap obesitas,  banyaknya 

iklan di televisi yang menawarkan makanan mempengaruhi anak untuk 

mengkonsumsi lebih banyak makanan dan cemilan. Demikian juga kebiasaan 

makan secara cepat dengan sejumlah besar makanan di dalam mulut dan sedikit 

mengunyah makanan akan meningkatkan resiko obesitas.
17,18

  



Banyaknya kendaraan bermotor yang mengakibatkan anak malas 

bergerak. Kebiasaan menonton tv dengan durasi waktu yang lama juga ikut andil 

dalam peningkatan obesitas yang terjadi pada anak.
18 

Kebiasaan makan di restoran 

peningkatan frekuensi makan dan jumlah porsi makanan yang diambil juga 

meningkatkan angka kejadian obesitas.
17 

Berdasarkan hasil penelitian Ratu Ayu 

Dewi Sartika didapatkan hasil bahwa anak yang tidak memiliki kebiasaan 

merokok mempunyai resiko mengalami obesitas sebesar 2,07 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan anak yang memiliki kebiasaan merokok. Jika seseorang 

berhenti merokok maka berat badan dapat meningkat karena asupan makanan 

menjadi lebih banyak.
16

 

2.1.3.4   Faktor sosial ekonomi 

Hubungan sosial ekonomi dengan obesitas sangatlah komplek. Di negara 

maju, anak pada sosial ekonomi rendah mudah terkena obeseitas karena diet yang 

buruk dan rendahnya aktifitas fisik. Selain itu mungkin juga karena adanya 

komponen etnik, contohnya di USA prevalensi overweight pada anak usia 4-12 

tahun kelompok Hispanik dan Afrika Amerika  meningkat 2 kali lipat 

dibandingkan  kelompok kulit putih pada periode tahun 1986-1998. Di negara 

berkembang, obesitas pada anak muncul pada sosial ekonomi menengah ke atas. 

Obesitas pada anak juga muncul pada perkotaan di negara berkembang akibat 

adanya pengaruh gaya makan yang mengikuti budaya barat.
1,18

 Pengaruh sosial 

ekonomi pada wanita terhadap obesitas jauh lebih komplek dibandingkan dengan 

pria dan anak, dikatakan bahwa tingkat sosial ekonomi rendah merupakan faktor 



resiko obesitas pada wanita yang dikaitkan dengan sulitnya pemilihan makanan 

yang sehat dan aktifitas yang dilakukan.
17  

Di semua negara maju dan beberapa negara sedang berkembang, obesitas 

terjadi karena pengaruh asupan diet tinggi kalori, lemak dan gula tambahan pada 

makanan, berkurangnya asupan dari karbohidrat kompleks, serat pada diet, buah-

buahan dan sayuran.
17,18  

2.1.3.5   Aktivitas fisik  

Aktivitas fisik didefinisikan sebagai pergerakan tubuh khususnya otot 

yang membutuhkan energi dan olahraga adalah salah satu bentuk aktivitas fisik. 

Rekomendasi dari Physical Activity and Health menyatakan bahwa aktifitas fisik 

sedang seperti  berjalan, jogging, berenang, dan bersepeda sebaiknya dilakukan 

sekitar 30 menit atau lebih dalam seminggu.
19

 Aktivitas fisik yang dilakukan 

setiap hari bermanfaat bukan hanya untuk mendapatkan kondisi tubuh yang sehat 

tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan mental, hiburan dalam mencegah stres. 

Rendahnya aktivitas fisik merupakan faktor utama yang mempengaruhi obesitas. 

Kebiasaan olahraga dalam penelitian ini didasarkan atas aktivitas fisik anak dalam 

kesehariannya antara lain kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda.
15,16 

Aktivitas fisik terbukti berhubungan langsung dengan status berat badan 

berlebih pada remaja. Penurunan aktivitas fisik dan penurunan pergerakan tubuh 

ikut berpengaruh dalam timbulnya obesitas. Akibat dari  energi berlebih yang ada 

di dalam tubuh yang tidak terpakai dalam aktivitas akan ditimbun sebagai 

cadangan lemak yang akan mengakibatkan terjadinya obesitas.  Peningkatan gaya 



hidup sedentari seperti menonton televisi yang juga biasanya didampingi dengan 

cemilan juga meningkatkan kejadian obesitas.
17,18  

Penelitian yang dilakukan oleh Mustelin menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan bermakna antara aktivitas fisik dengan obesitas pada anak.
19

 Hasil 

analisis bivariat menunjukkan bahwa responden yang tidak rutin berolahraga 

memiliki resiko obesitas sebesar 1,35 kali dibandingkan dengan responden yang 

rutin berolahraga. Selain itu ternyata anak yang tidak rutin berolah raga justru 

cenderung memiliki asupan energi yang lebih tinggi dibandingkan anak yang rutin 

berolah raga. Makanan dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi timbulnya obesitas 

baik secara bersama maupun masing-masing.
17 

2.2  Arus puncak ekspirasi 

2.2.1   Pengertian  

APE adalah aliran udara maksimal yang dicapai selama ekspirasi dengan 

kekuatan maksimal. Nilai arus puncak ekspirasi dinyatakan dalam liter per menit 

(L/menit). Seseorang dikatakan masih dalam batas skala normal jika nilai prediksi 

APE-nya antara 80 - 120%. Nilai prediksi adalah hasil bagi nilai aktual APE 

subjek penelitian dengan nilai normal APE standar, lalu dikalikan 100.
20,21 

Nilai APE pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa penyakit seperti 

asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Pada penyakit paru tersebut 

aliran udara pada saat pengeluaran akan mengalami penurunan karena 

penyempitan atau obstruksi jalan napas. APE ini memiliki harga skala yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tinggi badan, umur dan jenis kelamin.
20,21

  

 



Tabel 2 Nilai Normal Arus Puncak Ekspirasi Pada Anak 

Tinggi 

(Meter) 

Tinggi 

(Kaki) 

Nilai Prediksi 

APE (L/min) 

0,85 2’9” 87 

0,90 2’11” 95 

0,95 3’1” 104 

1,00 3’3” 115 

1,05 3’5” 127 

1,10 3’7” 141 

1,15 3,9” 157 

1,20 3’11” 157 

1,25 4’1” 174 

1,30 4’3” 192 

1,35 4’5” 212 

1,40 4’7” 233 

1,45 4’9” 254 

1,50 4’11” 276 

1,55 5’1” 323 

1,60 5’3” 346 

1,65 5’5” 370 

1,70 5’7” 393 

Sumber : www.peakflow.com/paediatric_normal_values.pdf 

Tabel 4 Zona Persentase Arus Puncak Ekspirasi 

Zona Persentase (100) 

Hijau 80-100 

Kuning 50-79 

Merah <50 

Sumber : www.frankshospitalworkshop.com 

Pemeriksaan APE bertujuan  untuk mengukur secara obyektif arus udara 

pada saluran napas besar. Berbeda dengan volume ekspirasi paksa satu detik 

(VEP1) yang dipengaruhi oleh perubahan dalam pengukuran pada saluran napas 

besar dan saluran nafas medium. APE yang menurun berarti adanya obstruksi 

pada aliran udara di saluran pernapasan.
20,21

  



2.2.2 Mekanisme pernafasan 

2.2.2.1 Inspirasi dan ekspirasi 

Paru dan dinding dada merupakan struktur yang elastis. Pada keadaan 

normal, hanya ditemukan selapis tipis cairan di antara paru dan dinding dada 

(ruang intrapleura).
4
  

Inspirasi merupakan proses aktif. Kontraksi otot inspirasi akan 

meningkatkan volume intratoraks. Tekanan intrapleura di bagian basis paru akan 

turun dari sekitar -2,5 mmHg (relatif terhadap tekanan atmosfer) pada awal 

inspirasi, menjadi -6 mmHg. Jaringan paru akan semakin teregang. Tekanan di 

dalam saluran udara menjadi sedikit lebih negatif dan udara akan mengalir ke 

dalam paru. Pada akhir inspirasi, daya recoil paru mulai menarik dinding dada 

kembali ke kedudukan ekspirasi sampai tercapai keseimbangan kembali antara 

daya recoil jaringan paru dan dinding dada. Tekanan di saluran udara menjadi 

lebih positif dan udara mengalir meninggalkan paru. Ekspirasi selama pernapasan 

tenang merupakan proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot untuk 

menurunkan volume intratoraks. Namun, pada awal ekspirasi, sedikit kontraksi 

otot inspirasi masih terjadi. Kontraksi ini bertujuan untuk meredam daya recoil 

paru dan memperlambat ekspirasi.
 4

   

Pada inspirasi kuat, tekanan intrapleura turun menjadi -30 mmHg sehingga 

pengembangan jaringan paru menjadi lebih besar. Bila ventilasi meningkat, 

derajat pengempisan jaringan paru juga ditingkatkan oleh kontraksi aktif otot 

ekspirasi yang menurunkan volume intratoraks.
 4

   



2.2.2.2 Otot Pernapasan 

Gerakan diafragma menyebabkan perubahan volume intratoraks sebesar 

75% selama inspirasi tenang. Otot diafragma melekat di sekeliling bagian dasar 

rongga toraks, yang membentuk kubah diatas hepar dan bergerak ke arah bawah 

seperti piston pada saat berkontraksi. Jarak pergerakan diafragma berkisar antara 

1,5 cm sampai 7 cm saat inspirasi dalam.
 4
 

Otot inspirasi utama lainnya adalah musculus interkostalis eksternus, 

yang berjalan dari iga ke iga secara miring ke arah bawah dan ke depan. Poros iga 

bersendi pada vertebra sehingga ketika musculus intercostalis eksternus 

berkontraksi, iga-iga dibawahnya akan terangkat. Gerakan ini akan mendorong 

sternum ke luar dan memperbesar diameter anteroposterior rongga dada. Diameter 

transversal juga meningkat, tetapi dengan derajat yang lebih kecil. Musculus 

interkostalis eksternus dan diafragma dapat mempertahankan ventilasi yang 

adekuat pada keadaan istirahat. Musculus scalenus dan musculus 

sternocleidomastoideus merupakan otot inspirasi tambahan yang ikut membantu 

mengangkat rongga dada pada pernapasan yang sukar dan dalam.
 4
 

Otot ekspirasi akan berkontraksi jika terjadi ekspirasi kuat dan 

menyebabkan volume intratoraks berkurang. Musculus intercostalis internus 

bertugas untuk melakukan hal tersebut karena otot-otot ini berjalan miring ke arah 

bawah dan belakang dari iga ke iga sehingga ketika berkontraksi, otot-otot ini 

akan menarik rongga dada ke bawah. Musculus rectus abdominus juga membantu 

proses ekspirasi dengan cara menarik iga-iga ke bawah dan ke dalam serta dengan 

meningkatkan tekanan intra-abdomen yang akan mendorong diafragma ke atas.
 4
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Otot otot sistem respirasi 

Sumber : www.pearsoned.com 

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi arus puncak ekspirasi 

Faktor yang mempengaruhi nilai APE  adalah :
  

1) Ukuran lebar saluran pernapasan ekstratoraks dan intratoraks yang 

dipengaruhi oleh fungsi tekanan transbronkial, volume, elastisitas 

jaringan paru, dan waktu pengisian saluran pernapasan 

2) Kecepatan dimana tekanan alveolar maksimum dapat dicapai, yang 

tergantung pada usaha dan kecepatan dari otot-otot ekspirasi 

3) Kekuatan otot-otot ekspirasi, terutama otot-otot abdominal 

 

 

 

 



Ukuran normal APE dipengaruhi oleh :
  

1) Faktor Host  

a. Usia  

Usia berbanding lurus terhadap peningkatan nilai APE, nilainya akan 

meningkat seiring bertambahnya usia namun akan mencapai maksimal 

pada usia 30 tahun pada wanita dan 35 tahun pada pria dan kemudian 

akan berkurang seiring bertambahnya usia.
21,22 

b. Jenis Kelamin 

 Tidak terdapat perbedaan yang mencolok sampai masa pubertas. 

Setelah masa pubertas, laki-laki memiliki nilai APE yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan wanita. Hal ini disebabkan, antara lain volume 

dan kapasitas paru laki-laki sekitar 20-25% diatas perempuan, 

perbedaan biologis dan faktor sosial budaya dimana sesudah pubertas 

anak perempuan cenderung menghindari aktivitas fisik.
21,22 

c. Tinggi Badan dan Berat Badan 

 Tinggi badan berbanding lurus dengan nilai APE, dimana semakin 

tinggi  tinggi badan individu maka nilai APE semakin tinggi.  Berat 

badan juga berbanding lurus dengan nilai APE walaupun tidak 

sesignifikan dibandingkan tinggi badan. Berat badan yang dimaksusud 

adalah berat massa otot .
21,22 

2) Faktor Lingkungan 

a. Paparan Asap 



Asap yang dihirup oleh seseorang akan mempengaruhi APE baik itu 

berasal dari asap kendaraan maupun asap yang ditimbulkan oleh 

rokok. Asap kendaraan dan asap rokok dapat meningkatkan 

variabilitas saluran napas sehingga mempengaruhi tes fungsi paru 

seperti APE.
22,23

  

b. Status Gizi 

 Pada seseorang yang malnutrisi dapat menurunkan APE dan 

malnutrisi yang terjadi secara kronik dikaitkan dengan penurunan 

APE, mungkin karena pertumbuhan yang lambat dari saluran 

pernapasan.
22,23

 

c. Saluran Pernapasan 

 APE terjadi pada awal ekspirasi dan tergantung pada usaha individu, 

resistensi saluran napas besar dan kemungkinan adanya efek 

penekanan dari manuver pada saluran napas di dalam rongga dada. 

Kondisi patologis yang mempengaruhi APE sejauh ini yang paling 

umum adalah gangguan struktur atau fungsi dari saluran udara 

intratoraks, yang meningkatkan resistensi terhadap aliran udara di 

dalamnya. APE juga dapat dipengaruhi oleh obstruksi pada saluran 

napas ekstratoraks, kondisi yang membatasi ekspansi rongga dada 

atau yang mempengaruhi fungsi otot-otot pernapasan dan integritas 

dari sistem saraf.
22,23

 



2.3 Circuit training 

Menurut Morgan dan Adamson, circuit training adalah  suatu latihan fisik 

yang memerlukan serangkaian gerakan yang dilakukan satu per satu. Ketika 

selesai melakukan gerakan terakhir, gerakan diulang dari awal lagi hingga 

rangkaian latihan tersebut dilakukan berulang kali. Sebelumnya dilakukan tes 

awal untuk menentukan jumlah maksimal yang dapat dilakukan dari masing-

masing kegiatan.
24,25 

Circuit training digunakan pada berbagai jenis latihan untuk hampir semua 

jenis olahraga. Keuntungan dari circuit training adalah latihan ini dapat 

menyesuaikan kebugaran setiap individu yang melakukan. Individu tersebut juga 

dapat mengikuti peningkatan kemampuannya dengan melihat waktu yang 

dibutuhkan dalam melakukan serangkaian latihan.
24,25 

Kelemahan dari circuit training adalah orang yang tidak terlatih diberikan 

latihan yang membutuhkan tenaga yang maksimal. Circuit training bertentangan 

dengan prinsip latihan sendiri yang bersifat bertahap. Latihan ini juga mempunyai 

gerakan yang memerlukan peralatan khusus, membutuhkan banyak ruang untuk 

gerakan latihan dan peralatan, hanya dapat dilakukan di fasilitas atau dengan 

peralatan yang sesuai dan penggunaan peralatan tambahan yang memerlukan 

pengawasan kesehatan dan keselamatan.
24,25 

Manfaat circuit training adalah sebagai berikut :
24–26 

1. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler 

2. Meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot 

3. Pembakaran kalori yang signifikan 



4. Meningkatkan komposisi tubuh dan menaikan metabolisme 

Pemberian latihan hendaknya meliputi periode pemanasan (sekitar 5-10 

menit), latihan inti (20 hingga 60 menit) dan periode pendinginan (5 hingga 10 

menit). Semua program latihan sebaiknya diresepkan secara spesifik dalam 

intensitas, durasi dan frekuensi serta jenis aktivitas.
25,26 

Pemanasan memfasilitasi transisi dari istirahat ke latihan, meregangkan 

otot-otot postural, meningkatkan aliran darah, meningkatkan suhu tubuh, 

mendisosiasi oksigen lebih banyak dan meningkatkan metabolisme untuk 

ketahanan latihan. Pemanasan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya cedera 

otot dengan meningkatkan ekstensibiltas jaringan ikat, meningkatkan fungsi dan 

lingkup gerak sendi dan meningkatkan performa otot. Sesi latihan sebaiknya 

dimulai dengan 5 hingga 10 menit aktivitas otot besar dengan intensitas rendah 

dan meningkat hingga batas bawah yang diresepkan untuk latihan ketahanan. 

Pada sesi pemanasan terjadi kenaikan denyut nadi yang perlahan hingga mencapai 

zona latihan.
25,26 

Pada sesi latihan inti, denyut nadi dipertahankan dalam zona latihan 

hingga tercapai waktu latihan. Pada sesi ini denyut nadi selalu diukur dan 

disesuaikan dengan intensitas latihan. Pada sesi ini dilakukan serangkaian gerakan 

yang sudah ditetapkan pada tiap posnya sesuai (lampiran ).
25,26 

Periode pendinginan merupakan periode pengembalian bertahap dari 

kondisi pada latihan inti dan melibatkan latihan dengan pengurangan intensitas. 

Periode pendinginan berfungsi untuk mengembalikan denyut jantung dan tekanan 

darah mendekati keadaan saat istirahat; mempertahankan venous return yang 



adekuat sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya hipotensi setelah latihan 

dan rasa pusing, memfasilitasi berkurangnya panas tubuh, serta meningkatkan 

penghilangan asam laktat lebih cepat.
25,26

 

Berikut ini adalah gerakan inti yang dilakukan dalam pos – pos saat 

melakukan  circuit training : 

1. Melempar tangkap bola  

Merupakan gerakan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 

aerobik. Gerakan ini dilakukan dengan cara melemparkan bola setinggi 

dada ke arah rekan latihan.
27 

2. Rowing 

Merupakan gerakan yang berfungsi untuk menguatkan musculus 

pectoralis mayor. Gerakan ini dilakukan dengan cara mendayung 

dengan mengunakan alat gymnastic atau dengan resistance band.
28,29 

3. Going up-down 

Merupakan gerakan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 

aerobik. Gerakan ini dilakukan dengan cara menaiki tangga naik 

turun.
27 

4. Triceps extension 

Merupakan gerakan yang berfungsi untuk menguatkan musculus 

triceps brachii. Gerakan ini dilakukan dengan mengangkat tangan 

lurus ke atas kemudian dengan memegang beban, tangan digerakan ke 

belakang dengan posisi  lengan atas tetap lurus.
28,29 

 



5. Biceps curl 

Merupakan gerakan yang berfungsi untuk menguatkan musculus 

biceps brachii. Gerakan ini dilakukan dengan meletakan tangan 

disamping badan kemudian memegang beban dan mengerakan lengan 

bawah secara flexi ekstemsi dengan posisi lengan atas tetap menempel 

badan.
 28,29

 

6. Skipping 

Merupakan gerakan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 

aerobik. Gerakan ini dilakukan dengan cara melompat dengan 

menggunakan tali.
27 

7. Crunches 

Merupakan gerakan yang berfungsi untuk menguatkan musculus rectus 

abdominis. Gerakan ini dilakukan dengan cara hampir mirip seperti sit 

up namun hanya dilakukan sampai setengah saja.
 28,29

 

8. Bridging 

Merupakan gerakan yang berfungsi untuk menguatkan musculus rectus 

abdominis. Gerakan ini dilakukan dengan posisi tidur kemudian 

mengakat tubuh ke atas dengan tumpuan telapak kaki dan bahu sebagai 

tumpuan.
 28,29

 

2.4  Faktor yang mempengaruhi latihan 

2.4.1   Usia  

Usia berpengaruh besar terhadap komponen kesegaran jasmani. Daya 

tahan kardiovaskuler menunjukkan suatu kecenderungan meningkat pada masa 



anak-anak sampai sekitar 20 tahun dan mencapai maksimal di usia 20 sampai 30 

tahun kemudian setelah itu akan mengalami penurunan. Peningkatan efek 

pemberian latihan juga lebih besar di anak dibandingkan dengan orang 

dewasa.
26,30  

2.4.2   Jenis kelamin 

Pada wanita presentasi lemak tubuh lebih tinggi dibanding pria dan masa 

otot pria lebih besar dibandingkan dengan masa otot wanita. Pria mempunyai 

kadar testosteron yang lebih tinggi dan hemoglobin lebih tinggi dimana akan 

mempengaruhi performa dalam latihan. Pada beberapa penelitian juga didapatkan 

hasil bahwa peningkatan APE pria lebih besar dibandingkan wanita.
26,31 

2.4.3   Komposisi tubuh  

Persentase relatif massa tubuh berupa jaringan lemak dan jaringan tanpa 

lemak merupakan gambaran dari komposisi tubuh. Komposisi tubuh ini 

berpengaruh besar terhadap latihan yang ingin diberikan. Salah satu metode 

pengukuran komposisi tubuh dapat dilakukan dengan mengukur berat badan, 

tinggi badan, lingkar pinggang dan ketebalan lipatan kulit. Perbedaan dalam 

komposisi tubuh dapat menyebabkan perbedaan APE antar individu. Terdapat 

penelitian yang menyatakan bahwa obesitas memiliki efek langsung pada fungsi 

sistem respirasi dengan merubah volume paru, saluran jalan nafas dan kekuatan 

otot pernafasan.
8,9 



2.4.4   Riwayat kesehatan
 

Performa latihan seseorang tergantung pada komponen yang disebut 

health-related fitness. Health-related fitness terdiri dari daya tahan 

kardiorespirasi, kekuatan otot, ketahanan otot, fleksibilitas dan komposisi tubuh.
 

Daya tahan kardiorespirasi berhubungan dengan pembuluh darah, jantung dan 

paru. Seseorang dengan gangguan kardiovaskuler akan mengalami penurunan 

kebugaran. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa anak dengan asma 

mengalami penurunan dalam fungsi paru dan kapasitas aerobiknya.
32,33  

Seseorang dengan obesitas juga akan menyebabkan penurunan 

fleksibilitas. Sedangkan pada orang dengan penyakit-penyakit atau kondisi-

kondisi tertentu yang menyebabkan berkurangnya kekuatan otot akan terjadi 

penurunan kebugaran.
34,35  

2.4.5   Kondisi kesehatan saat latihan 

Kondisi kesehatan juga mempengaruhi hasil latihan selain faktor-faktor di 

atas. Pada keadaan demam performa kebugaran seseorang akan dipengaruhi. 

Beberapa penelitian menyebutkan anak-anak dan remaja yang sedang demam 

sebaiknya dilarang untuk berpartisipasi dalam latihan karena demam mungkin 

diikuti oleh suatu keadaan infeksi yang dapat menjadikan latihan tidak efektif.
30,33 

  



2.5   Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Teori 
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2.6 Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep 

 

2.7 Hipotesis 

 

Hipotesis dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan nilai arus puncak 

ekspirasi setelah pemberian circuit training pada anak obesitas. 

 

Circuit training  Nilai Arus Puncak 

Ekspirasi 


