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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komposisi Tubuh 

Tubuh manusia dapat terbagi menjadi beberapa komponen penyusun. Ada 

beberapa tingkatan yang mendasari pembagian komposisi tubuh diantaranya 

pembagian berdasarkan atom, molekul, sel, dan jaringan. Menurut tingkatan atom, 

komposisi tubuh manusia tersusun dari oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, 

kalsium, dan atom lainnya. Menurut tingkatan molekul, komposisi tubuh manusia 

tersusun dari lemak dan non lemak. Berdasarkan tingkatan sel, komposisi tubuh 

manusia tersusun dari intraseluler dan ekstraseluler. Sedangkan berdasarkan 

tingkatan jaringan, tubuh manusia tersusun dari beberapa jaringan seperti jaringan 

otot, lemak, dan tulang. Pembagian komponen penyusun tubuh manusia 

berdasarkan tingkatan molekuler yang meliputi lemak dan non lemak terdapat 

pembagian lebih lanjut yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya.9,24 

 

Gambar 1. Komposisi tubuh manusia berdasarkan berbagai tingkatan.9
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2.1.1 Komposisi Tubuh Berdasarkan Tingkatan Molekuler  

Pembagian komposisi tubuh di tingkat molekuler merupakan hal penting 

dalam aspek penelitian seperti metabolisme lipid, protein, dan energi, homeostasis 

mineral, dan keseimbangan air. Terdapat lebih dari 100.000 komponen kimia yang 

terdapat dalam tubuh sehingga sulit dilakukan pengukuran terhadap semua 

komponen tersebut. Oleh karena itu, terdapat pengkategorian yang lebih sederhana 

yaitu tingkat molekuler. Berdasarkan pembagian di tingkat molekuler, tubuh 

manusia tersusun atas dua komponen utama yaitu lemak dan non lemak. Masing-

masing komponen utama tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sub komponen 

seperti yang terdapat pada tabel.25,26 

 

Gambar 2. Komposisi tubuh tingkat molekuler pada individu dengan berat badan 70 kg.9 

2.1.1.1. Lemak 

Lemak dapat didefinisikan sebagai komponen kimia yang tidak larut dalam 

air namun larut dalam pelarut organik seperti dietil ether, benzene, dan kloroform. 

Lemak tubuh dapat dibagi menjadi dua yaitu lemak esensial dan lemak non 

esensial.27 
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Lemak esensial terdapat sekitar 10% dari total lemak tubuh. Lemak esensial 

terdistribusi di berbagai lokasi seperti jantung, paru-paru, empedu, sumsum tulang, 

usus halus, usus besar, dan otot. Lemak esensial sangat berperan penting dalam 

berbagai fungsi tubuh dan jumlahnya tergantung pada jenis kelamin. Pada 

perempuan, jumlah lemak esensial lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Hal 

ini disebabkan karena lemak esensial pada perempuan diperlukan untuk melindungi 

organ reproduksi. Terdapat penelitian yang menunjukan bahwa persentase lemak 

tubuh normal pada perempuan sebesar 27% sedangkan pada laki-laki hanya 15%.28 

Lemak non esensial yaitu lemak yang disimpan sebagai cadangan energi di 

jaringan adiposa. Sembilan puluh persen dari total lemak pada tubuh manusia 

merupakan lemak non esensial. Tidak seperti lemak esensial, jumlah lemak non 

esensial tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Lemak non esensial dapat 

dikategorikan lebih lanjut menjadi lemak coklat dan lemak putih. Kedua jenis 

lemak ini memiliki metabolisme yang sama dan secara histologi tidak ditemukan 

perbedaan pada bayi baru lahir. Lemak coklat dan lemak putih berbeda dalam hal 

fungsi atau perannya. Lemak coklat berfungsi untuk membangkitkan energi panas 

atau bersifat thermogenesis. Sedangkan lemak putih digunakan sebagai cadangan 

energi untuk metabolisme. Hingga seseorang berusia 10 tahun, lemak coklat masih 

terdistribusi di seluruh tubuh, namun seiring dengan bertambahnya usia, lemak 

coklat mulai berkurang dan digantikan oleh lemak putih.29,30 
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2.1.1.2. Non Lemak 

Komponen non lemak penyusun tubuh terdiri dari air, protein, mineral, dan 

glikogen. Air adalah komponen penyusun tubuh yang jumlahnya paling banyak 

berkisar 60% dari total massa tubuh. Dalam tubuh manusia, air terdistribusi menjadi 

kompartemen intraseluler dan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler terdistribusi 

menjadi lima subkompartemen yang meliputi intersisial, plasma, jaringan ikat, 

tulang, dan traktus gastrointestinal.31 

Protein meliputi senyawa yang mengandung nitrogen, berkisar dari 

senyawa yang paling sederhana yaitu asam amino hingga senyawa yang kompleks 

seperti nukleoprotein. Glikogen adalah bentuk simpanan karbohidrat yang massa 

nya berkisar 2,2% pada tubuh orang dewasa sehat. Sehingga komponen ini 

terkadang diabaikan dan ada beberapa referensi yang tidak menyebutkan glikogen 

sebagai salah satu komponen penyusun tubuh manusia dalam tingkat molekuler. 

Distribusi utama glikogen terdapat pada otot skeletal dan liver.32 

Mineral merupakan suatu senyawa anorganik yang terdiri dari unsur metal 

dan non metal. Unsur metal meliputi kalsium, natrium, dan kalium. Sedangkan 

unsur non metal meliputi oksigen, fosfor, dan klorin. Mineral terdapat sebanyak 5% 

dari total massa tubuh pada orang dewasa sehat dan terbagi menjadi dua komponen 

utama yaitu mineral tulang dan mineral jaringan ikat. Mineral tulang yang paling 

banyak adalah kalsium hidroksiapatit sedangkan natrium, kalium, magnesium, dan 

klorin terdapat dalam jumlah sedikit.33 
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Gambar 3. Komposisi tubuh berdasarkan pembagian tingkat molekuler.33 

2.2 Pengukuran Komposisi Lemak Tubuh 

Dalam kedokteran klinis, pengukuran komposisi tubuh seperti lemak tubuh 

merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu upaya dalam pencegahan 

dan tata laksana komplikasi akibat sindrom metabolik yang berhubungan dengan 

obesitas dan penyakit kardiovaskuler.34 Pengukuran lemak tubuh dapat dilakukan 

dengan metode langsung maupun tidak langsung. Pengukuran secara langsung 

menggunakan teknik analisis kadaver merupakan metode yang pertama kali 

ditemukan sejak era 1900. Saat itu teknik ini merupakan metode baku emas yang 

paling akurat dan valid dalam pengukuran lemak tubuh. Meskipun demikian, teknik 

ini dianggap tidak etis karena dilakukan dengan cara pemotongan bagian-bagian 

tubuh kadaver dan tidak dapat dilakukan pada manusia yang masih hidup. Oleh 

karena itu seiring perkembangan teknologi, para peneliti berusaha menemukan 

teknik pengukuran lemak tubuh secara tidak langsung yang dapat dilakukan secara 
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in vivo pada manusia.1 Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan teknik 

pengukuran lemak tubuh seperti Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA), 

densitometri, Magnetic Resonance Imaging (MRI), dilusi isotop, dan Bioelectrical 

Impendance Analyze (BIA). Namun bebrapa teknik tersebut membutuhkan 

peralatan yang canggih dan biaya yang mahal. Sehingga para peneliti mencoba 

menemukan teknik yang tidak membutuhkan biaya mahal dan tidak invasif, yaitu 

dengan metode antropometri. Beberapa metode antropometri tersebut diantaranya 

Body Mass Index (BMI), skinfold thickness, lingkar pinggang, dan lingkar 

panggul.35 

2.2.1 Pengukuran Secara Langsung 

Pada awalnya pengukuran komposisi tubuh menggunakan teknik 

pengukuran secara langsung yaitu dengan metode analisis kadaver. Metode analisis 

kadaver merupakan metode baku emas yang paling akurat sejak tahun 1990. 

Kadaver dipotong dan dibedah kemudian dianalisis secara kimia dan anatomi. 

Analisis secara kimia bertujuan untuk mengukur lemak, protein, dan mineral. 

Sedangkan analisis secara anatomi bertujuan untuk mengukur massa total jaringan 

dari berbagai bagian tubuh yang berbeda. Meskipun analisis kadaver merupakan 

metode yang paling akurat, namun metode ini tidak mungkin dilakukan pada 

makhluk hidup. Sehingga para peneliti berusaha menemukan teknik baru yang tidak 

invasif dan dapat diterapkan pada manusia hidup. Metode analisis kadaver ini 

menjadi dasar pertimbangan dan acuan untuk memvalidasi teknik-teknik baru yang 

dikembangkan untuk pengukuran lemak tubuh.1,36 
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2.2.2 Pengukuran Secara Tidak Langsung 

Pengukuran lemak tubuh secara tidak langsung dapat menggunakan 

berbagai metode yang telah dikembangkan hingga saat ini seperti metode Dual 

Energy X-Ray Absorptiometry (DXA), densitometri, Magnetic Resonance Imaging 

(MRI), Bioelectrical Impendance Analyze (BIA), dan juga terdapat metode 

antropometri yang bersifat tidak invasif dan biayanya relatif rendah.36,37 

2.2.2.1 Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) 

DXA atau yang sebelumnya dikenal dengan sebutan DEXA merupakan 

teknik pengukuran komposisi tubuh yang terutama ditujukan untuk mengukur 

densitas mineral tulang. Namun DXA juga dapat digunakan untuk mengukur massa 

lemak tubuh dan massa non lemak tubuh. Prinsip kerja DXA menggunakan sinar X 

yang dipancarkan ke jaringan dan diukur kadar penyerapannya. Ketika sinar X atau 

foton diarahkan ke satu sisi objek maka intensitas sinar pada sisi yang berlawanan 

tergantung dari ketebalan, massa jenis, dan komposisi kimia objek tersebut. 

Fenomena ini dinamakan penyerapan sinar yang mana dapat menggambarkan 

komposisi tubuh dari bagian tubuh yang disinari DXA. Proses penyerapan sinar 

berbeda-beda tergantung jaringan yang ditembus. Semakin tinggi energi foton yang 

dipancarkan maka penyerapan sinar akan semakin berkurang. Penyerapan sinar X 

tergantung dari massa atom masing-masing unsur yang dilewati sinar X. Dengan 

DXA, komponen tubuh dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu tulang, lemak, dan 

jaringan ikat non lemak.1,38 
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DXA aman digunakan untuk anak-anak bahkan bayi karena DXA 

menggunakan dosis efektif yang di bawah standar sehingga tidak merusak jaringan. 

Namun beberapa penelitian sebelumnya mengenai DXA menunjukan bahwa 

keakuratan pengukuran lemak tubuh ditentukan oleh status kehamilan, tinggi 

badan, berat badan, pakaian, perhiasan, implan, dan pergerakan tubuh. Terdapat 

penelitian yang menyatakan bahwa DXA kurang akurat untuk mengukur massa 

lemak seseorang yang terlalu kurus maupun terlalu gemuk.36 

 

Gambar 4. Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA).1 

(Pengukuran komposisi tubuh menggunakan DXA dengan prinsip penyerapan sinar X) 

2.2.2.2 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

MRI adalah teknik pencitraan yang tidak memperkirakan massa lemak, 

melainkan volume lemak. Dengan menganalisis penyerapan dan emisi energi dalam 

spektrum elektromagnetik, maka pencitraan yang dihasilkan berasal dari jeda antara 

energi yang diserap dan diemisikan. Hidrogen adalah unsur yang banyak 

terkandung dalam tubuh manusia dan memiliki afinitas yang paling tinggi terhadap 

gelombang elektromagnetik dibandingkan unsur lainnya dalam tubuh. Oleh karena 

itu, target gelombang elektromagnetik terutama adalah atom hidrogen yang terdapat 
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pada air atau lemak yang kemudian dihitung untuk menentukan volume jaringan 

setempat.1,39 

Meskipun hasil pencitraan MRI memiliki kualitas yang cukup tinggi, namun 

terdapat kesulitan dalam membandingkan hasil yang diperoleh dengan teknik 

pengukuran lemak tubuh lainnya. Pertama, untuk mengetahui massa lemak tubuh, 

diperlukan perkiraan kandungan lemak dalam jaringan adiposa dan massa jenis 

lemak. Permasalahan kedua adalah bahwa lemak tubuh yang diukur dengan MRI 

hanya yang terdapat dalam jaringan adiposa. Teknik lainnya seperti densitometri, 

hidrometri, dan multikomponen mengukur hal yang berbeda yaitu total massa 

lemak dibandingkan dengan massa jaringan adiposa. Selain itu MRI membutuhkan 

biaya yang relatif tinggi dan ketersediaan nya terbatas.37,40 

Salah satu kelebihan MRI dibandingkan teknik lainnya adalah kemampuan 

untuk memperkirakan komposisi tubuh regional, yang saat ini merupakan satu-

satunya pendekatan yang akurat dan layak untuk memperkirakan jaringan adiposa 

intra abdominal.1 

2.2.2.3 Densitometri 

Pengukuran densitometri adalah mengukur total massa tubuh dan 

memperkirakan komposisi tubuh dengan massa jenis tubuh. Pengukuran 

densitometri telah lama digunakan sebagai metode pengukuran komposisi tubuh. 

Massa jenis merupakan rasio massa tubuh terhadap volume tubuh berdasarkan 

asumsi kepadatan lemak adalah konstan. Pengukuran dengan densitometri dapat 

memprediksi persen lemak tubuh, massa lemak, dan massa bebas lemak.41 
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Dahulu, pengukuran volume tubuh menggunakan teknik underwater 

weighing (hidrodensitometri), namun teknik ini tidak sesuai untuk anak-anak 

terlebih pasien. Oleh karena itu terdapat alternatif teknik baru yaitu air 

displacement plethysmography (Bod Pod) yang menggunakan prinsip pengukuran 

udara yang dipindahkan oleh subjek. Metode ini merupakan metode alternatif 

penimbangan dalam air. Kesalahan yang sering terjadi adalah formula untuk 

konversi persen lemak tubuh dari massa jenis tubuh. Metode ini cukup akurat untuk 

mengukur massa jenis tubuh dengan ketelitian 2,8% lemak tubuh untuk 

memperkirakan persen lemak tubuh pada individu dengan umur, jenis kelamin, dan 

etnis yang sama. Teknik ini memiliki ketepatan yang lebih baik dibandingkan 

hidrodensitometri dan dapat diaplikasikan pada anak-anak bahkan bayi.36,42 

Secara umum, pengukuran densitometri tidak sesuai jika komposisi 

komponen non lemak tubuh abnormal. Beberapa gangguan seperti retensi cairan 

dan kekurangan mineral akan menyebabkan berkurangnya massa jenis komponen 

non lemak sehingga dapat terjadi kesalahan prediksi yaitu estimasi massa lemak 

tubuh yang berlebihan. Namun kekurangan densitometri dapat lebih kecil pada 

individu yang overweight atau obesitas, sehingga dapat digunakan untuk 

mengkontrol tiap waktu.1,43 
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Gambar 5. Teknik air displacement plethysmography.1 

(Pengukuran dilakukan dalam suatu ruang tertutup yang terdiri dari mesin khusus untuk 

mengukur komposisi tubuh) 

 

 

2.2.2.4 Bioelectrical Impendance Analyze (BIA) 

Kemampuan tubuh dalam menghangantarkan arus listrik telah diketahui 

sejak ratusan tahun yang lalu. Jaringan tubuh yang mengandung air dan elektrolit 

adalah konduktor utama arus listrik, sedangkan lemak tubuh dan tulang memiliki 

sifat konduktivitas yang rendah. Pengukuran BIA dilakukan dengan menggunakan 

empat elektroda, dua di pergelangan tangan dan dua di pergelangan kaki. 

Pengukuran menggunakan frekuensi tunggal 50 kHz, di mana arus listrik lemah 

dialirkan melalui elektroda bagian luar sedangkan tegangan diukur melalui bagian 

dalam elektroda. Untuk mengkonversi informasi arus listrik yang didapat, 

diperlukan dua prinsip utama. Pertama, tubuh manusia dapat diasumsikan sebagai 
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konduktor silindris isotropik yang panjangnya sebanding dengan tinggi subjek. 

Resistensi dapat diasumsikan setara dengan impendansi tubuh. Semakin banyak 

otot, semakin banyak simpanan air maka semakin kecil hambatan yang mengalir 

melalui tubuh. Apabila hambatan semakin besar berarti massa bebas lemak semakin 

sedikit dan persen lemak tubuh lebih banyak. Perhitungan lemak tubuh dan massa 

bebas lemak menggunakan BIA membutuhkan data tinggi badan, berat badan, umur 

dan jenis kelamin.1,44 

BIA adalah metode tidak langsung untuk mengukur Total Body Water. BIA 

melepaskan gelombang listrik rendah ke tubuh dan mengukur hambatan aliran arus 

listrik. Elektrolit pada cairan tubuh adalah konduktor listrik. Bila jumlah arus listrik 

yang tertangkap BIA lebih sedikit, artinya jumlah cairan dalam tubuh rendah dan 

jumlah lemak lebih tinggi.45 

Sejak tahun 1980, BIA mulai dikembangkan untuk menganalisis komposisi 

tubuh manusia. Hingga saat ini, BIA merupakan teknik yang paling sering 

digunakan karena harganya yang relatif rendah, mudah dioperasikan dan dibawa. 

Hingga saat ini, BIA merupakan metode baku emas yang dianggap paling valid 

untuk mengukur massa lemak tubuh. Namun terdapat beberapa penelitian yang 

menyatakan bahwa akurasi dan validitas BIA masih diragukan karena dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Peningkatan air dalam tubuh baik ekstraseluler maupun total 

serta perbedaan geometri tubuh dapat mempengaruhi validitas BIA. Reliabilitas 

metode tergantung jenis alat yang digunakan, level hidrasi, postur, suhu 

lingkungan, dan atau suhu kulit, umur, jenis kelamin. Status atletik, status 

komposisi tubuh dan etnis menentukan pengukuran BIA.36,46 
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2.2.2.5 Antropometri 

Pengukuran lemak relatif dengan antropometri diantaranya berat badan, 

berat badan per tinggi badan, lingkar pinggang dan panggul, skinfold thickness, dan 

BMI yaitu berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter, 

yang sering digunakan dalam penelitian.45 

Beberapa studi menunjukkan bahwa lingkar pinggang memiliki korelasi 

yang lebih kuat dengan jumlah lemak pada perut bila diukur menggunakan DXA 

dibandingkan rasio lingkar pinggang dan pinggul. Sebagai pengukuran tunggal, 

lingkar pinggang memiliki hubungan yang kuat dengan simpanan lemak sentral 

pada orang dewasa. Pengukuran ini juga makin banyak digunakan untuk populasi 

anak dan remaja. Pengukuran lingkar pinggang dapat diambil dengan 3 pendekatan 

pengukuran sesuai definisi International Society for Advancement 

Kinanthropometry (ISAK) yaitu diukur pada perut dengan titik terdekat antara 

tulang rusuk bawah dan di atas tulang panggul kemudian di ukur melingkar.47 

Lingkar pinggul digunakan untuk melihat profil ukuran dan bentuk tubuh 

individu. Distribusi lemak perut merupakan pertimbangan penting untuk obesitas 

baik pada kelompok umur muda dan pada orang dewasa. Lemak perut lebih 

beresiko terhadap timbulnya faktor resiko obesitas daripada total lemak tubuh dan 

merupakan faktor independen PJK.48 

Rasio lingkar pinggang pinggul (RLPP) merupakan metode untuk 

membedakan lemak tubuh bagian perut bawah dan pada bagian perut atas atau 

pinggang. Bila lemak banyak terdapat di bagian bawah disebut obesitas “gynoid” 
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yang banyak terjadi pada wanita. Sebaliknya bila lemak lebih banyak terdapat di 

bagian perut maka disebut obesitas “android “ dan lebih banyak terjadi pada laki-

laki.49 Sebuah penelitian oleh Deurenberg pada anak dan remaja umur 7-20 tahun 

menujukkan bahwa RLPP pada anak laki-laki lebih tinggi daripada pada anak 

perempuan, begitu juga dengan lingkar pinggang laki-laki juga lebih besar daripada 

anak perempuan. Pada anak perempuan, RLPP berkurang menurut umur, semakin 

bertambah, RLPP semakin kecil karena lingkar pinggul semakin besar. Pada 

penelitian ini ukuran tubuh anak laki-laki yaitu berat badan dan tinggi badan lebih 

tinggi namun pengukuran persen lemak tubuh dan skinfold thickness lebih rendah 

daripada anak perempuan.50 

Pengukuran skinfold thickness dilakukan menggunakan caliper. Teknik 

skinfold thickness dapat digunakan di mana saja karena murah dan alatnya mudah 

digunakan. Namun demikian, pengukuran ini sangat bergantung pada ketrampilan 

mengukur dari enumerator. Supaya data yang dihasilkan akurat, dapat diadakan 

pelatihan dalam penggunaan alat. Konversi data skinfold thickness dimasukkan 

dalam rumus dan valid untuk kelompok umur muda.51 

BMI merupakan pengukuran yang paling banyak digunakan untuk 

memprediksi overweight. BMI tidak dapat mengukur lemak tubuh dan perubahan 

komposisi tubuh yang dipengaruhi oleh etnis. Prediksi komposisi tubuh menurut 

BMI lebih reliabel pada individu dengan BMI normal, namun untuk yang lemak 

tubuhnya rendah atau tinggi, dapat menimbulkan bias.52 
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Keuntungan metode antropometri adalah karena faktor kemudahan, 

terjangkau, non-invasif, yaitu tidak memasukkan bahan ke dalam tubuh, dan cocok 

untuk pemakaian dalam lingkup luas. Namun demikian, dalam pengukuran 

antropometri diperlukan pengalaman dan reliabilitas pengukur.53 

2.3 Body Mass Index (BMI) 

2.3.1 Definisi BMI 

Body mass index (BMI) adalah cara sederhana untuk memantau status gizi 

orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat 

badan. Berat badan yang berlebih meningkatkan risiko seseorang mengalami 

sindrom metabolik yang akibat terburuknya adalah kematian. Oleh karena itu, 

mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang mencapai usia 

harapan hidup lebih panjang.54 

 

 

2.3.2 Pengukuran BMI 

Pengukuran BMI membutuhkan dua komponen yaitu tinggi badan dan berat 

badan. Keduanya dapat dilakukan secara akurat oleh seseorang dengan sedikit 

latihan. Namun keterbatasannya adalah membutuhkan indikator penilaian lain jika 

dipergunakan secara individual. Body mass index dapat menjadi indikator atau 

menggambarkan kadar adiposit dalam tubuh seseorang. Body mass index banyak 
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diterapkan di masyarakat karena mudah dilakukan. Untuk mengetahui nilai BMI, 

dapat dihitung dengan rumus :55 

𝐵𝑀𝐼 =  
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑘𝑔)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)2
 

2.3.3 Kriteria BMI 

Kriteria pengelompokan BMI dapat berbeda-beda menurut berbagai sudut 

pandang. Menurut WHO, kriteria status gizi yang ditunjukan dengan BMI pada 

orang dewasa di kawasan Asia dibagi dalam beberapa kelompok. BMI di bawah 

18,5 kg/m2 dikategorikan underweight, sedangkan BMI lebih dari 23 kg/m2 

dikategorikan overweight, dan BMI melebihi 25 kg/m2 dikategorikan obesitas. BMI 

yang ideal bagi orang dewasa adalah di antara 18,5 kg/m2 sampai 22,9 kg/m2. 

Obesitas dikategorikan pada dua tingkat yaitu tingkat I (25-29,9 kg/m2) dan tingkat 

II (lebih dari atau sama dengan 30 kg/m2).54 

Tabel 2. Kategori BMI menurut WHO dan Asia Pasifik.54 

Klasifikasi WHO (kg/m2) Asia Pasifik (kg/m2) 

Underweight <18,5 <18,5 

Normal 18,5-24,9 18,5-22,9 

Overweight 25-29,9 23-24,9 

Obese kelas I 30-34,9 25-29,9 

Obese kelas II 35-39,9 >30 

 

2.3.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi BMI 
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Body mass index adalah salah satu indikator yang dapat mengukur dan 

menggambarkan komposisi lemak tubuh seseorang. Ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi nilai BMI seseorang, diantaranya :  

1) Faktor genetik 

Obesitas cenderung berlaku secara turun-temurun dalam keluarga. Hal ini 

disebabkan karena faktor genetik, pola makan keluarga, dan kebiasaan gaya hidup 

dalam keluarga. Meskipun demikian, mempunyai anggota keluarga yang obesitas 

tidak menjamin seseorang juga mangalami obesitas di kemudian hari.56 

2) Faktor lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud adalah faktor dari luar yang meliputi perilaku atau 

pola hidup, kualitas dan kuantitas makanan, serta bagaimana pola aktivitas 

seseorang misalnya berolahraga. Pola hidup sedentary dapat meningkatkan risiko 

seseorang mengalami obesitas. Namun, pola makan dan aktivitas sehari-hari dapat 

diubah jika ada kemauan dari seseorang untuk memperbaiki hidupnya.56 

3) Faktor jenis kelamin 

Pada umumnya laki-laki memiliki massa otot yang lebih banyak, sedangkan 

perempuan memiliki massa lemak yang lebih banyak. Laki-laki menggunakan 

kalori lebh banyak. Dengan demikian, perempuan lebih mudah bertambah berat 

badan dibandingkan laki-laki dengan asupan kalori yang sama.56 

4) Faktor usia 
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Semakin bertambah usia seseorang maka cenderung kehilangan massa otot dan 

mudah terjadi akumulasi lemak tubuh. Metabolisme tubuh juga menurun seiring 

pertambahan usia sehingga kebutuhan kalori yang diperlukan lebih rendah.57 

5) Kehamilan 

Berat badan cenderung bertambah 4-6 kilogram setelah kehamilan 

dibandingkan dengan berat badan sebelum kehamilan. Hal ini dapat terjadi pada 

setiap kehamilan dan kenaikan berat badan ini kemungkinan akan menyebabkan 

obesitas pada wanita.57 Penambahan berat badan disebabkan karena 

ketidakseimbangan antara jumlah kalori yang dikonsumsi dengan kebutuhan kalori 

tubuh. Jika makanan yang dikonsumsi memberikan kalori yang berlebih dari 

kebutuhan tubuh tanpa diimbangi oleh aktivitas fisik yang seimbang, maka kalori 

tersebut akan disimpan sebagai lemak. Pada awalnya, hanya ukuran sel-sel lemak 

yang meningkat. Tetapi jika ukuran sel tersebut tidak dapat mengalami peningkatan 

lagi, maka sel lemak akan bertambah banyak.56 

Obesitas atau yang biasa disebut dengan kelebihan berat badan merupakan 

faktor risiko utama untuk sejumlah penyakit kronis seperti sindrom metabolik, 

penyakit kardiovaskuler, diabetes, dan kanker. Jumlah penderita obesitas semakin 

meningkat di negara berkembang yang berpenghasilan rendah dan menengah 

khususnya perkotaan.58 

2.3.5 Hubungan BMI dengan Lemak Tubuh 

Beberapa studi, salah satunya penelitian oleh Gurrici et al pada tahun 1999 

menunjukkan hubungan kuat antara BMI dan persentase lemak tubuh. Hubungan 
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tersebut berbeda menurut umur, jenis kelamin dan kelompok etnis karena terdapat 

perbedaan aktivitas pada tiap etnis. BMI berhubungan kuat dengan lemak tubuh. 

Sebuah penelitian oleh Gallagher et al pada tahun 2000 menunjukan bahwa 

seseorang dengan berat badan atau BMI tinggi belum tentu kelebihan lemak, 

contohya atlet binaraga, namun ada juga yang memiliki BMI normal tetapi lemak 

tubuhnya tinggi.59 

2.4 Skinfold Thickness 

2.4.1 Definisi Skinfold Thickness 

Metode antropometri dengan teknik skinfold thickness merupakan salah satu 

alternatif yang sering digunakan untuk memprediksi persentase lemak tubuh karena 

relatif murah dan mudah pelaksanaannya serta tidak berdampak negatif terhadap 

subyek yang diperiksanya. Pengukuran skinfold thickness didasarkan pada prinsip 

bahwa terdapat hubungan antara tebal lemak sub kutan dengan total lemak tubuh. 

Pengukuran tebal lemak subkutan pada lokasi antropometri yang standar digunakan 

untuk memprediksikan massa jenis tubuh, di mana massa non lemak dan persentase 

lemak tubuh dapat dihitung dengan persamaan tertentu.60 

2.4.2 Pengukuran Skinfold Thickness 

Pengukuran skinfold thickness menggunakan alat caliper dengan satuan 

milimeter. Pengukuran dapat dilakukan di beberapa bagian tubuh, namun yang 

paling sering adalah di tiga sampai dua belas lokasi, di mana lokasi yang tersering 

menjadi tempat pengukuran adalah triceps, supraspinale, subscapular, anterior 

thigh.36 
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Beberapa lokasi pengukuran skinfold thickness yang biasanya dilakukan : 

1) Subscapular 

Subyek dalam posisi berdiri tegak dengan kedua lengan disamping badan. 

Ibu jari meraba bagian bawah angulus inferior scapula untuk mengetahui tepi 

bagian tersebut. Cubitan dilakukan dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri 

diambil tepat di inferior angulus inferior scapula. Cubitan pada kulit dilakukan 

dengan arah cubitan miring ke lateral bawah membentuk sudut 45° terhadap garis 

horizontal. 

2) Abdomen 

Cubitan dilakukan dengan arah vertikal, kurang lebih 5 cm di lateral 

umbilikus (setinggi umbilikus). 

3) Suprailiaca atau supraspinale 

Cubitan dilakukan pada daerah (titik) perpotongan antara garis yang 

terbentang dari spina iliaca anterior superior (SIAS) ke batas anterior axilla dan 

garis horizontal yang melalui tepi atas crista illiaca. Titik ini terletak sekitar 5 – 7 

cm di atas SIAS tergantung pada ukuran subyek dewasa, dan lebih kecil pada anak-

anak atau sekitar 2 cm. Arah cubitan membentuk sudut 45° terhadap garis 

horizontal. 

 

 

4) Crista iliaca 
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Cubitan dilakukan diatas crista iliaca pada garis ilio-axilla. Subyek abduksi 

pada lengan kanan seluas 90o atau menyilang dada dengan meletakkan tangan di 

bahu kiri. Jari-jari tangan kiri meraba crista iliaca dan menekannya sehingga jari-

jari tersebut dapat meraba seluruh permukaan crista iliaca. Posisi jari-jari tersebut 

kemudian digantikan dengan ibu jari tangan yang sama, kemudian jari telunjuk 

ditempatkan kembali tepat di superior dari ibu jari dan akhirnya cubitan dilakukan 

dengan jari telunjuk dan ibu jari. Lipatan dilakukan pada pososi miring ke depan 

dengan sudut kurang lebih 45° terhadap garis horizontal. 

5) Mid-axilla 

Cubitan dilakukan dengan arah vertikal setinggi sendi xiphosternal 

sepanjang garis ilio-axilla. Pengukuran dilakukan dengan posisi lengan kanan 

diabduksikan 90o ke samping. 

6) Medial-calf 

Subyek dalam posisi duduk di kursi dengan sendi lutut dalam keadaan fleksi 

90o dan otot-otot betis dalam keadaan relaksasi. Cubitan dilakukan dengan arah 

vertikal pada aspek medial betis yang mempunyai lingkar paling besar. Untuk 

menentukan lingkar terbesar pada betis dilakukan pengamatan dari sisi depan. 

 

 

7) Anterior thigh 
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Pengukur berdiri menghadap sisi kanan subyek. Subyek dalam posisi duduk 

di kursi dengan lutut fleksi 90o. Cubitan dilakukan dengan arah vertikal pada garis 

tengah aspek anterior paha di pertengahan antara lipat paha dengan tepi atas patella. 

8) Triceps 

Cubitan dilakukan dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri pada sisi 

posterior pertengahan garis acromiale-radiale. Cubitan dilakukan pada permukaan 

paling posterior dari lengan atas pada daerah m. triceps brachii pada penampakan 

dari samping. Saat pengukuran lengan dalam keadaan relaksasi dengan sendi bahu 

sedikit eksorotasi dan sendi siku ekstensi di samping badan. 

9) Biceps 

Cubitan dilakukan dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri pada 

pertengahan garis acromiale-radiale sehingga arah cubitan vertikal dan paralel 

dengan aksis lengan atas. Subyek berdiri dengan lengan relaksasi serta sendi siku 

ekstensi dan sendi bahu sedikit eksorotasi. Cubitan dilakukan pada aspek paling 

anterior dari permukaan depan lengan atas pada penampakan dari samping. 

10) Chest 

Cubitan dilakukan sedikit miring sesuai dengan lipatan ketiak depan di linea 

axillaris anterior. 

Cara pengukurannya yaitu sebagai berikut :  

Bagian tubuh yang akan diukur dijepit dengan caliper di bagian kulitnya 

sehingga didapatkan dua lapisan kulit dan jaringan adiposa di bawah lapisan kulit 

tersebut saling bertemu. Hal yang perlu diingat adalah tidak boleh menjepit otot 
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karena pengukuran bisa menjadi tidak valid dan tidak akurat. Proses pengukuran 

yang salah ditandai dengan responden merasa kesakitan ketika kulitnya dijepit. 

Pengukuran dilakukan sebanyak dua kali di tempat yang sama. Jika kedua hasil 

yang didapat selisihnya melebihi 0,5 mm maka dilakukan pengukuran yang ketiga 

kalinya di tempat yang sama dan diambil rata-rata hasil pengukuran.36,60,61 

Pengukuran dilakukan pada subyek dalam keadaan relaksasi pada posisi berdiri 

tegak dengan lengan tergantung bebas di sisi kanan kiri badan. Namun tidak 

menutup kemungkinan dilakukannya perubahan posisi subyek untuk 

mempermudah pelaksanaan pengukuran.36 

2.4.3 Keterbatasan Skinfold Thickness 

Dari beberapa persamaan yang telah ada, tingkat ketelitian dalam 

memprediksi persentase lemak tubuh sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak data 

lokasi skinfold yang digunakan dalam rumus tersebut. Ada persamaan yang hanya 

menggunakan satu atau dua data skinfold saja tetapi ada pula yang menggunakan 

data skinfold pada tujuh lokasi pengambilan skinfold. Pada dasarnya semakin 

banyak data lokasi skinfold yang digunakan dalam rumus maka ketepatan 

persamaan tersebut dalam memprediksi persentase lemak badan akan semakin 

besar pula. Ketidakakuratan skinfold thickness dalam mengukur persentase lemak 

tubuh dapat disebabkan karena simpanan lemak tubuh terdistribusi tidak hanya di 

lemak subkutan tetapi juga terdapat di bagian dalam tubuh yang mana tidak dapat 

dijangkau oleh caliper. Sebuah studi menyatakan bahwa tingkat kesalahan skinfold 

thickness dalam mengukur persentase lemak tubuh 3% - 11%. Selain itu faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran adalah usia, jenis kelamin, ras, dan 
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lokasi pengukuran. Selain itu keakuratan dalam pengukuran skinfold thickness juga 

tergantung dari ketrampilan pemeriksa.36 

2.4.4 Hubungan Skinfold Thickness dengan Lemak Tubuh 

Daniels et al., 2000, menyimpulkan bahwa skinfold thickness merupakan 

variabel bebas yang berhubungan terhadap lemak tubuh secara signifikan. Korelasi 

rasio skinfold terhadap pengukuran lemak tubuh menggunakan DXA yaitu r = 0.66 

dengan korelasi paling kuat terdapat pada variabel subscapular skinfold yaitu r = 

0.80.62 

Skinfold thickness bervariasi menurut jenis kelamin dan etnis. Pada orang 

Asia, lemak tubuh subkutan lebih banyak meskipun dengan BMI lebih rendah. 

Penelitian oleh Yusnita (2005) menunjukkan bahwa korelasi skinfold thickness 

pada trisep cukup tinggi yaitu dengan r = 0. 895 pada laki-laki dan r = 0.975 pada 

wanita.63 

2.5 Tingkat Kebugaran Kardiorespirasi 

2.5.1 Definisi Tingkat Kebugaran Kardiorespirasi 

Kebugaran kardiorespirasi merupakan komponen yang penting dalam 

penilaian status kesehatan seseorang. Kebugaran kardiorespirasi menggambarkan 

kapasitas sistem kardiovaskuler dalam mengedarkan O2 dan kapasitas jaringan 

tubuh dalam menggunakan O2 selama latihan terus-menerus. Kebugaran 

kardiorespirasi dapat menggambarkan kemampuan paru-paru, darah, jantung, otot, 

serta organ lain yang berperan dalam transportasi dan penggunaan O2 melalui jalur 

metabolisme aerob.64–66 
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Kebugaran kardiorespirasi merupakan indikator yang cukup akurat dalam 

menilai status kebugaran dan kesehatan individu. Pentingnya pengukuran 

kebugaran kardiorespirasi telah diteliti secara internasional dengan studi meta 

analisis. Hasil penelitian membuktikan bahwa tiap peningkatan  kebugaran 

kardiorespirasi sebesar 12% akan mengurangi 13% - 15% faktor risiko kematian 

terutama yang berkaitan dengan gangguan vaskuler dan penyakit jantung koroner.15 

Tingkat kebugaran kardiovaskuler yang rendah merupakan faktor risiko berbagai 

penyakit misalnya gangguan kardiovaskuler, diabetes melitus tipe 2, kanker, 

gangguan kesehatan mental, yang bahkan dapat berujung pada kematian.67 

2.5.2 Pengukuran Tingkat Kebugaran Kardiorespirasi 

Penentuan tingkat kebugaran kardiorespirasi paling baik menggunakan 

pengukuran VO2 maks ketika seseorang melakukan tes latihan maksimal. Volume 

oksigen maksimal menggambarkan kemampuan tubuh untuk mengedarkan dan 

memanfaatkan O2 dengan perubahan ventilasi, perfusi, denyut nadi, isi sekuncup, 

dan/atau pemanfaatan O2 di perifer. Meskipun tes latihan maksimal merupakan 

metode yang paling akurat untuk menilai kebugaran kardiorespirasi, namun tes 

tersebut membutuhkan usaha maksimal yang dapat menimbulkan efek samping 

yang tidak diinginkan pada individu dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskuler. 

Estimasi VO2 maks selama tes latihan submaksimal merupakan alternatif terbaik 

untuk menilai tingkat kebugaran kardiorespirasi.68 

 

2.6 Volume Oksigen Maksimal (VO2 maks) 
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2.6.1 Definisi VO2 maks 

Volume oksigen maksimal (VO2 maks) adalah jumlah oksigen maksimal 

yang dapat digunakan oleh tubuh selama latihan. Volume oksigen maksimal 

menggambarkan kebugaran aerobik seseorang dan merupakan faktor penentu yang 

penting dari daya tahan kardiorespirasi saat melakukan olahraga yang memerlukan 

waktu lama. Volume oksigen maksimal mengukur kapasitas jantung, paru, dan 

darah dalam mengangkut oksigen ke otot yang bekerja dan mengukur penggunaan 

oksigen oleh otot selama latihan. Volume oksigen maksimal dinyatakan dalam 

satuan mililiter oksigen per kilogram berat badan per menit (ml/kg/menit). Volume 

oksigen maksimal sering digunakan sebagai pembanding kemampuan daya tahan 

para atlet olahraga.68,69 

Jika seseorang melakukan kerja, semakin berat beban kerja yang dilakukan 

maka semakin tinggi konsumsi oksigen. Pada awalnya, beban latihan yang 

ditambah akan diikuti dengan kenaikan konsumsi oksigen. Pada suatu saat ketika 

beban kerja ditambah terus, tidak akan diikuti lagi oleh penambahan konsumsi 

oksigen dan konsumsi oksigen mulai konstan (steady state). Jika hal ini 

digambarkan pada  suatu kurva, konsumsi oksigen akan memperlihatkan garis yang 

mendatar. Pada keadaan ini dikatakan ambilan oksigen sudah maksimal (VO2 

maks).69,70 

Volume oksigen maksimal merupakan salah satu pengukuran yang sering 

digunakan dalam ilmu keolahragaan. Prinsipnya adalah sejumlah oksigen yang 

ditranspor dengan kecepatan tertentu ke mitokondria untuk mendukung fosforilasi 
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oksidatif yang akan menghasilkan adenosine tri fosfat (ATP) untuk melakukan 

aktivitas fisik. Seseorang yang memiliki nilai VO2 maks besar dalam melakukan 

suatu aktivitas akan terasa lebih ringan daripada orang dengan nilai VO2 maks 

rendah.71 

2.6.2 Pengukuran VO2 maks 

Ada beberapa jenis tes untuk menilai VO2 maks seseorang, diantaranya : 

1) Ergometer sepeda 

Dilakukan dengan menggunakan sepeda statis yang dikayuh untuk 

mendapatkan beban kerja. Ada 2 jenis ergometer sepeda yaitu mekanik dan elektrik. 

Cara kerjanya yaitu dipasang EKG untuk merekam kerja jantung serta dilakukan 

pengukuran tekanan darah subjek di awal dan akhir percobaan. Nilai VO2 maks bisa 

didapat dengan menggunakan nomogram Astrand, khususnya menggunakan skala 

beban kerja. Beban kerja memiliki unit standar tertentu sehingga hasil tes dapat 

dibandingkan satu sama lain.72 

2) Treadmill 

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pemeriksaan menggunakan 

treadmill adalah metode mitchell, sproule, dan chapman. Metode saltin-astrand, 

dan metode OSU. Keuntungan menggunakan treadmill meliputi nilai beban kerja 

yang konstan, kemudahan mengatur beban kerja pada level yang diinginkan, serta 

mudah dilakukan karena hampir semua orang terbiasa dengan berjalan dan berlari. 

Namun alat untuk tes treadmill mahal dan berat sehingga tidak praktis untuk 

dilakukan.73 
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3) Field Test 

Tes ini sangat mudah dilakukan karena tidak membutuhkan alat khusus. Subjek 

diminta berlari berdasarkan jarak atau waktu tertentu. Beberapa variasi dari tes ini 

adalah minute run, mile run, dan 2,4 km run test.74 

4) Step Test 

Terdapat banyak variasi dari tes ini yang berhubungan dengan jumlah langkah 

per menit dan tinggi bangku atau balok yang digunakan untuk menghasilkan beban 

kerja. Subjek melakukan gerakan naik turun bangku bergantian kaki dengan irama 

yang sudah diatur dengan metronome. Nilai VO2 maks didapat dari nomogram 

Astrand berdasarkan denyut nadi dan berat badan atau dengan perhitungan rumus. 

Data yang dibutuhkan untuk menghitung VO2 maks adalah denyut jantung 

pemulihan. Beberapa variasi dari tes ini adalah Harvard Step Test, Tecumseh Step 

Test, Tuttle Step Test, Ohio Step Test, dan Queen’s College Step Test.75 

5) Multistage Fitness Test 

Metode multistage fitness test merupakan tes yang umum digunakan untuk 

mengukur kemampuan aerobik dengan memprediksi nilai VO2 maks dan dapat 

digunakan untuk anak-anak hingga dewasa. Multistage fitness test bersifat 

maksimal dan progresif, artinya cukup mudah pada masa permulaannya, tetapi 

semakin sulit menjelang saat-saat terakhir. Nilai VO2 maks dapat ditentukan dari 

tabel multistage fitness test berdasarkan level dan balikan lari yang dicapai. 

Multistage fitness test dipilih sebagai instrumen pengukuran VO2 maks karena 

merupakan tes yang sederhana, mudah dalam pelaksanaan, biaya relatif murah, 

dapat dilakukan secara serentak pada beberapa orang, dan dapat memprediksikan 



 

 

29 

 

nilai VO2 maks yang cukup akurat. Tes ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar 

ruangan. 76 

2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi VO2 maks 

Faktor-faktor yang mempengaruhi VO2 maks diantaranya jenis kelamin, usia, 

latihan fisik, suhu tubuh, suhu lingkungan, kelembapan udara, fungsi 

kardiovaskuler, fungsi pulmonal, hemoglobin, komposisi tubuh, dan ketinggian 

tempat.  

1) Jenis Kelamin 

Adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan menyebabkan 

konsentrasi hemoglobin yang lebih rendah dan lemak tubuh yang lebih banyak pada 

perempuan. Hal ini berpengaruh terhadap rata-rata kapasitas aerobik perempuan 

sekitar 20% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama.17 

Terdapat suatu penelitian yang menunjukan bahwa mulai usia 10 tahun, VO2 

maks anak laki-laki menjadi lebih tinggi 12% dibandingkan anak perempuan dan 

pada usia 16 tahun VO2 maks anak laki-laki 37% lebih tinggi dibandingkan anak 

perempuan.77 

2) Usia 

Nilai VO2 maks mencapai puncak pada usia 18-20 tahun. Nilai ini akan 

berkurang secara bertahap (1% per tahun) setelah usia 25 tahun. Pada orang yang 

aktif secara fisik, penurunan terjadi 5% per dekade, sedangkan pada orang dengan 

gaya hidup sedentary, penurunan VO2 maks mencapai 10% per dekade.17,78,79 

3) Latihan fisik 
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Latihan merupakan kegiatan terstruktur yang direncanakan dan dirancang untuk 

meningkatkan kebugaran fisik secara keseluruhan. Latihan fisik dikatakan rutin jika 

dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu dengan durasi tiap latihan selama 20-60 menit. 

Latihan fisik rutin yang berkaitan dengan fungsi kardiorespirasi akan meningkatkan 

VO2 maks. Kebiasaan latihan pada seseorang memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap VO2 maks, hal ini bervariasi antara 5%-20% tergantung dari 

kebugaran pada saat penilaian VO2 maks.77 

4) Suhu tubuh 

Pada fase luteal menstruasi, kadar progesteron meningkat. Progesteron 

memiliki efek termogenik yang dapat meningkatkan suhu basal tubuh sehingga 

akan berpengaruh pada nilai VO2 maks. Peningkatan suhu inti tubuh akan 

mengurangi laju aliran darah permukaan dan dapat menyokong kemampuan 

aerobik dalam keadaan panas. Sebaliknya, suhu kulit atau permukaan tubuh yang 

panas (>35oC) akan meningkatkan aliran darah permukaan. VO2 maks akan 

menurun seiring dengan meningkatnya suhu permukaan tubuh.19,80 

5) Suhu lingkungan 

Ada beberapa kelainan patologi tubuh yang diakibatkan oleh suhu yang tinggi di 

antaranya pingsan panas, kejang panas, kelelahan panas, dan kegawatan panas. 

Kelainan yang diakibatkan oleh stres panas ini disebabkan karena naik turunnya 

suhu inti tubuh. Bila berubah naik turun 2o C dapat mengakibatkan gangguan pada 

fungsi tubuh. Pada saat olahraga temperatur tubuh dapat mencapai 40o C yang 

menyebabkan meningkatkan metabolisme pada otot. Akan tetapi suhu inti tubuh 
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yang tinggi, akan mempengaruhi sistem saraf oleh hipotalamus yang menghambat 

pelepasan panas tubuh.18 

6) Kelembapan ruangan 

Latihan fisik pada kelembapan udara yang relatif tinggi akan menyebabkan 

peningkatan tekanan darah, frekuensi denyut nadi, dan suhu tubuh. Selain itu juga 

dapat meningkatkan kadar asam laktat darah pada latihan yang berkepanjangan. 

Peningkatan kadar asam laktat darah sangat berkaitan dengan peningkatan 

viskositas darah setelah terjadinya pengeluaran keringat berlebih. Peningkatan 

viskositas darah ini menyebabkan pasokan oksigen ke bagian tubuh yang aktif 

berkurang, yang menyebabkan pasokan energi aerobik menurun dan pasokan energi 

anaerobik meningkat.18 

7) Fungsi Kardiovaskuler 

Salah satu faktor yang berpengaruh pada sistem kardiovaskuler adalah curah 

jantung. Curah jantung dipengaruhi oleh denyut jantung dan isi volume sekuncup. 

Sehingga dengan meningkatnya beban kerja, denyut jantung akan meningkat 

hingga mencapai maksimal. Isi volume sekuncup akan meningkat sdikit ketika 75% 

VO2 maks telah tercapai. Penyebab utama peningkatan isi volume sekuncup selama 

latihan fisik adalah kontraktilitas miokardium dan peningkatan arus balik vena. 

Pemakaian oksigen oleh tubuh tidak dapat melebihi kecepatan sistem 

kardiovaskuler dalam menghantarkan oksigen ke jaringan. Sehingga sistem 

kardiovaskuler berpengaruh terhadap nilai VO2 maks.81 

 

8) Fungsi Pulmonal 
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Ketika tubuh melakukan aktivitas fisik yang intens, terjadi peningkatan 

kebutuhan oksigen oleh otot yang sedang bekerja. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan oksigen yang adekuat, dibutuhkan paru-paru yang berfungsi dengan 

baik, termasuk juga kapiler dan pembuluh pulmonalnya. Pada seorang atlet yang 

terlatih dengan baik, konsumsi oksigen dan ventilasi paru total meningkat 20 kali 

pada saat melakukan latihan dengan intensitas maksimal.77 

9) Hemoglobin 

VO2 maks dipengaruhi oleh curah jantung dan perbedaan oksigen antara arteri 

dan vena. Kemampuan penggunaan oksigen oleh otot yang bekerja dan kapasitas 

transpor oksigen dalam darah merupakan faktor penentu perbedaan oksigen antara 

arteri dan vena. Kapasitas transpor oksigen ditentukan oleh jumlah hemoglobin 

total. Kadar hemoglobin tergantung pada massa hemoglobin total dan volume 

plasma. Proporsi oksigen dalam plasma hanya 0,3 ml/100 ml plasma dan tiap gram 

hemoglobin dalam eritrosit meningkat 1,39 ml oksigen. Hal ini menunjukan bahwa 

VO2 maks berkaitan erat dengan jumlah hemoglobin total.82,83 

10) Komposisi Tubuh 

Tubuh yang mengandung lemak dalam jumlah rendah atau sesuai dengan 

proporsinya akan memiliki nilai VO2 maks yang lebih tinggi dibandingkan tubuh 

yang memiliki kandungan lemak yang lebih banyak atau berlebih. Jaringan lemak 

akan menambah berat badan, namun tidak mendukung kemampuan dalam 

penggunaan oksigen selama olahraga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa obesitas 

dapat mengurangi VO2 maks.20,21,84 
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11) Ketinggian Tempat 

Volume oksigen maksimal menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian 

di atas 1600 m. Untuk setiap kenaikan 1000 m di atas 1600 m, volume oksigen 

maksimal akan menurun sekitar 8%-11%. Volume oksigen maksimal berkurang 

26% pada ketinggian 4000 m. Hal ini disebabkan karena berkurangnya cardiac 

output. Penurunan cardiac output disebabkan karena volume plasma yang menurun 

sehingga stroke volume juga menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi cardiac 

output. Volume plasma darah berkurang sebagai respon alami penyesuaian tubuh 

terhadap ketinggian dalam upaya meningkatkan hematokrit sehingga lebih efektif 

dalam menghantarkan oksigen ke jaringan.85 

2.7 Hubungan Lemak Tubuh dengan Tingkat Kebugaran Kardiorespirasi 

Lemak tubuh dan tingkat kebugaran kardiorespirasi saling berhubungan 

satu sama lain. Semakin tinggi komposisi lemak tubuh maka semakin rendah 

tingkat kebugaran kardiorespirasi dan oleh sebab itu akan semakin meningkatkan 

risiko seseorang menderita penyakit kardiovaskuler.86 Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Chatterjee dkk pada tahun 2005 berhasil membuktikan bahwa nilai 

VO2 maks akan semakin berkurang pada subjek penelitian yang obesitas. Mereka 

menyimpulkan bahwa selama fase latihan maksimal dan dalam kondisi kelelahan, 

organ-organ tubuh gagal mengangkut oksigen dalam jumlah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan yang disebabkan karena lemak tubuh yang berlebih. Setelah 

dilakukan intervensi penurunan berat badan, nilai VO2 maks terbukti semakin 

meningkat dari sebelumnya.21,84 
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Lemak tubuh secara umum dapat mempengaruhi tingkat kebugaran individu 

melalui beberapa mekanisme, diantaranya peningkatan asam lemak bebas dari sel-

sel adiposa akan menyebabkan resistensi insulin, pelepasan sitokin terutama IL-6 

akan memicu inflamasi, peningkatan protrombin aktivator inhibitor-1 dari sel-sel 

adiposa yang berperan penting dalam proses koagulasi dan disfungsi endotel 

sehingga akan meningkatkan faktor risiko hipertensi dan gangguan kardiovaskuler. 

Gabungan beberapa mekanisme tersebut berefek negatif terhadap tingkat 

kebugaran kardiorespirasi karena akan mengganggu fungsi jantung, pembuluh 

darah, dan paru-paru dalam hal pengambilan oksigen yang dibutuhkan tubuh.20,21 
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2.8 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka teori 
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2.9 Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 7. Kerangka konsep 

2.10 Hipotesis 

Semakin besar nilai BMI maka akan semakin kecil nilai VO2 maks. Semakin besar 

nilai persentase lemak tubuh maka akan semakin kecil nilai VO2 maks.  

 

VO2 maks 
- BMI 

- Persentase lemak tubuh 


