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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Visi pembangunan bidang kesehatan yaitu Indonesia Sehat 2010, 

diharapkan akan menjadikan masyarakat Indonesia untuk dapat hidup dalam 

lingkungan sehat dan berperilaku hidup sehat. Indonesia Sehat 2010 

dimaksudkan juga untuk mendorong agar masyarakat dapat menjangkau 

pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata guna mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. Manusia yang sehat tidak hanya sehat jasmani, tetapi 

juga sehat rohani. Sehingga tubuh sehat dan ideal dari segi kesehatan meliputi 

aspek fisik, mental dan sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit (Definisi Sehat 

WHO Tahun 1950). Semua aspek tersebut akan mempengaruhi penampilan atau 

performance setiap individu, dalam melakukan aktifitas sehari hari seperti 

bekerja, berkarya, berkreasi dan melakukan hal-hal yang produktif serta 

bermanfaat. 

Kesehatan, pendidikan dan pendapatan individu merupakan tiga faktor 

utama yang sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu 

setiap individu berhak dan harus selalu menjaga kesehatan, yang merupakan 

modal utama agar dapat hidup produktif, bahagia dan sejahtera. Di dalam era 

globalisasi sekarang di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan, 

Indonesia menghadapi masalah gizi ganda. Di satu pihak masalah kurang gizi 

yaitu : gizi buruk, anemia, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) dan 
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Kurang Vitamin A (KVA) masih merupakan kendala yang harus ditanggulangi, 

namun masalah gizi lebih cenderung meningkat terutama di kota-kota besar. 

Hasil surfei Indeks Massa Tubuh (IMT) tahun 2000, dari perkiraan 210 juta 

Penduduk Indonesia yang overweight diperkirakan mencapai 76,7 juta (17,5 %) 

dan pasien obesitas berjumlah lebih dari 9,8 juta (4,7 %). (Tapan, 2002) 

Kegemukan merupakan salah satu resiko terjadinya penyakit 

kardiovaskuler. Dari hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1972, 

1986 dan 1992 diketahui bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah 

merupakan salah satu dari penyakit degeneratif yang sekarang sudah menduduki 

tempat nomor satu penyebab kematian di Indonesia. Dari berbagai penelitian 

menunjukkan adanya hubungan antara dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensi, 

obesitas dengan penyakit jantung koroner. Kegemukan dapat menimbulkan 

banyak masalah. Menderita obesitas berarti memperbesar resiko timbulnya 

penyakit. Kenyataan menunjukkan bahwa orang yang gemuk lebih mudah 

terserang penyakit dan angka kematian yang tinggi dibandingkan dengan orang 

yang tidak gemuk. 

Melihat banyak hal atau kondisi yang bisa diakibatkan oleh obesitas, 

maka tubuh sehat secara fisik sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Tubuh sehat 

ideal secara fisik dapat dilihat dan dinilai dari penampilan luar. Penilaian setiap 

orang tentunya berbeda, antara orang awam dengan orang yang mempunyai latar 

belakang medis sangat berbeda. Namun secara umum orang biasanya menilai 

tubuh sehat ideal, dilihat dari postur tubuh, sikap dan tutur kata serta interaksi 

orang tersebut dengan orang lain. Namun pengertian tubuh sehat ideal dari segi 

kesehatan mencakup hal yang lebih luas, yang tidak cukup hanya penilaian 
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secara lahiriah, tetapi memerlukan pemeriksaan medis meliputi pemeriksaan 

antropometri, fisiologi, biokimia dan patologi anatomi. Bila mengacu dari 

definisi WHO di atas, untuk menyatakan seseorang mempunyai tubuh sehat 

ideal, memerlukan juga penilaian secara psikologi dan psikiatri, apakah orang 

tersebut mengalami kelainan kepribadian dan penyimpangan perilaku. Meskipun 

secara fisik orang tersebut sehat, namun bila ada kelainan jiwa yang dapat 

mengganggu kehidupan orang di lingkungannya, orang tersebut tidak sehat. 

Pada mahasiswa sekitar usia 15-23 tahun adalah usia awal produktif. 

Sehingga dibutuhkan kesehatan fisik yang ideal, karena sering dijumpai pada saat 

perkuliahan, banyak mahasiswa yang tidak masuk karena sakit, ada yang 

mengantuk dan malas saat perkuliahan berlangsung. Hal itu berpengaruh 

terhadap prestasi yang akan datang. 

Salah satu pemeriksaan medis dalam menilai postur tubuh ideal adalah 

pengukuran antropometri. Pengukuran ini dapat menilai apakah komponen tubuh 

tersebut sesuai dengan standart normal atau ideal. Pengukuran antropometri yang 

paling sering digunakan adalah rasio antara berat badan (kg) dan tinggi badan 

(m) kuadrat, yang disebut IMT. (Azwar, 2004) 

Tubuh sehat ideal tidak hanya dilihat dari fisik saja, tetapi juga perlu 

dilihat dari daya tahan kardiorespirasi juga. Cara mengetahui daya tahan 

kardiorespirasi seseorang adalah penentuan volume ambilan O2 (VO2 maks) per 

menit yang mampu dipakai oleh seseorang untuk mengoksidasi molekul-molekul 

nutrient untuk menghasilkan energi. VO2 maks adalah jumlah maksimal oksigen 

yang dapat dikonsumsi selama aktifitas fisik yang intens sampai akhirnya terjadi 
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kelelahan. Nilai VO2 maks bergantung pada keadaan kardiovaskuler, respirasi, 

hematologi, dan kemampuan oksidatif otot. Pengukuran nilai VO2 maks ini 

rupanya dapat digunakan untuk menganalisis efek dari suatu program latihan 

fisik. Semakin tinggi nilai VO2 maks seseorang semakin baik daya tahan 

kardiorespirasi dan semakin baik pula kebugaran jasmani orang tersebut. Oleh 

karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui profil IMT 

dan VO2 maks pada mahasiswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Kondisi fisik adalah salah satu indikator kesehatan, misalnya kurus atau 

gemuknya seseorang. Jika tubuh seseorang terlampau kurus, besar kemungkinan 

ia kekurangan gizi. Sebaliknya, jika tubuh seseorang terlampau gemuk maka ia 

akan lebih beresiko terserang berbagai macam penyakit, yang bagus tentu saja 

seseorang memiliki ukuran tubuh normal atau ideal. 

Penanda pertama kondisi fisik adalah IMT, yang didefinisikan sebagai 

berat badan (dalam kg) dibagi kuadrat tinggi badan (dalam meter). IMT 

merupakan cara yang banyak digunakan untuk menggambarkan perbandingan 

bagian tubuh yang secara metabolisme aktif terutama otot dibandingkan dengan 

bagian yang kurang aktif terutama lemak. Baik otot maupun lemak mempunyai 

berat / massa, yang jika dibandingkan dengan tinggi badan akan menggambarkan 

komposisi tubuh secara tidak langsung. Selain penanda kondisi fisik tersebut, 

masih ada lagi yang lain, yaitu VO2 maks yang didefinisikan sebagai kemampuan 
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maksimal tubuh untuk mengabsorbsi oksigen. VO2 maks yang semakin besar 

menunjukkan semakin kuat dan fitnya tubuh seseorang. 

IMT dengan nilai rendah akan menimbulkan masalah seperti gangguan 

kekurangan gizi, sehingga semakin rendah nilai IMT semakin tinggi nilai VO2 

maks. IMT dengan nilai tinggi akan menyebabkan beberapa komplikasi atau 

penyakit, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, gagal jantung, stroke, gagal 

nafas, nyeri sendi, batu empedu, psikososial, kanker, dan angka kematian 

meningkat, sehingga semakin tinggi nilai IMT semakin rendah nilai VO2 maks. 

Berdasarkan paparan tersebut maka peneliti ingin mengetahui profil IMT dan 

VO2 maks pada mahasiswa Program Studi D IV Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini memfokuskan pada profil atau deskripsi IMT dan VO2 

maks pada mahasiswa Program Studi D IV Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

  

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas maka dapat dirumuskan inti 

permasalahan penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah profil IMT mahasiswa Program Studi D IV Fisioterapi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Bagaimanakah profil VO2 maks mahasiswa Program Studi D IV Fisioterapi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil IMT dan 

VO2 maks pada mahasiswa Program Studi D IV Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain : 

1. Bagi peneliti 

 Memberikan pengalaman mengenai cara dan proses berpikir ilmiah 

serta praktis sebagai penerapan pengetahuan dan keterampilan serta 

menambah pengetahuan tentang profil IMT dan VO2 maks pada mahasiswa 

Program Studi D IV Fisioterapi  Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi fisioterapi 

 Sebagai masukan dalam rangka meningkatkan daya tahan 

kardiorespirasi. 

3. Bagi institusi 

 Memberikan masukan untuk langkah-langkah strategi dalam 

mencegah terjadinya penurunan daya tahan kardiorespirasi pada mahasiswa 

Program Studi D IV Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 


