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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kelebihan berat badan merupakan akibat dari penimbunan lemak tubuh 

yang berlebihan. Kegemukan adalah ketidakseimbangan jumlah makanan 

yang masuk dibanding dengan pengeluaran energi oleh tubuh. Kelebihan 

berat badan dapat menimbulkan berbagai penyakit serius, antara lain DM, 

hipertensi dan jantung 

Selain kelebihan  berat badan, kegemukan ini juga disebabkan oleh 

beberapa aktor seperti pola makan yang salah, gaya hisup modern yang 

kurang gerak, stres yang dilarikan pada makanan, dan faktor keturunan. 

Kelebihan berat badan dikaitkan dengan banyaknya lemak dalam tubuh. 

Lemak sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menyimpan energi, sebagai 

penyekat panas, sebagai penyerap guncangan. Rata –rata wanita memiliki 

lemak tubuh yang lebih banyak dibandingakn pria. Perbandingan normal 

antara lemak tubuh dengan berat badan wanita adalah sekitar 25-30% dan pria 

sekitar 18-23%.(Giriwijoyo & Sidik 2007). 

Sepanjang tahun 2010 jumlah penduduk yang mengalami kelebihan  

berat badan dinegara-negara berkembang bertambah lebih dari tiga kali lipat 

dari 217,7 jiwa atau 11,7 persen penduduk indonesia mengalami kelebihan 

berat badan. menurut ODI salah satu penyebab obesitas di negara –negara 

berkembang adalah pola makan yang tidak seimbang. 
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Untuk menanggualangi masalah kelebihan berat badan saya mengambil 

keputusan untuk melakukan penelitian ini dengan cara menggunakan latihan 

olahraga dengan latihan sebagai berikut: latihan treadmill, cycle ergometry 

dan jogging, disini saya akan membahas pengertian dari ketiga latihan diatas, 

pertama latihan treadmill  adalah  latihan berjalan/berlari  diatas  mesin  

treadmill dengan mengikuti  kecepatan.  Treadmill dirancang  untuk  

mendiagnosa  penyakit jantung  dan  paru-paru,  dan  ditemukan oleh  Bruce  

and  Quinton  at  the niversity  of  Washington  (Fanda, 2010) 

Sedangkan pengertian yang kedua yaitu Cycle ergometry merupakan  

bagian dari aktifitas bersepeda aerobik yang menggunakan sebuah peralatan 

latihan kardio (Kimberly, 2008). Latihan cycleergometry di berikan pada laki-

laki dan perempuan umur 18-24 tahun dengan waktu 45 menit dengan 

intensitas latihan 65% - 70% dari denyut jantung maksimal, latihan diberikan 

3 kali seminggu selama 1 bulan. 

Sedangkan menurut Rosato (2012) kebiasaan jogging adalah bentuk 

olahraga berlari pada keadaan lambat atau santai yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran yang dilakukan secara berulang – 

ulang dalam waktu yang lama. Jogging dilakukan 3 – 5 kali seminggu, 

dengan intensitas sampai berkeringat serta dilakukan dalam waktu 20 – 60 

menit. 

Menurut Sarwono Waspadji pada buku yang berjudul “Cara Mudah 

Mengatur Makanan Sehari-hari” rumus dari berat badan ideal adalah (Tinggi 
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badan-100) - 10% (Tinggi badan-100). Pengertian berat badan ideal adalah 

seseorang yang mempunyai bentuk tubuhnya tidak terlalu kurus, tidak terlalu 

gemuk terlihat serasi antara berat badan dan tinggi badan.  

 Salah satu penyebab kenapa harus melakukan penurunan berat badan 

karena mayoritas manusia akan mengalami peningkatan berat badan atau 

kelebihan berat badan (WHO, 2011). Sedangkan Menurut Brealey et al 

(2004), seseorang yang dikatakan obesitas apabila terjadi pertambahan atau 

pembesaran sel lemak tubuh mereka. 

Mengapa dari latihan treadmill, cycle ergometry dan jogging dapat 

menurunkan badan karena dimana latihan ini dapat secara cepat menurunkan 

berat badan. Mekanismenya yaitu dimana sesorang yang olahraga secara rutin 

dan meningkatkan volume otot sehingga saat meningkatkan volume otot 

membutuhkan energi yang banyak, dalam proses ini  kalori yang dibakar 

sebagai energi untuk pembentukan otot. 

Fisioterapi sebagai merupakan suatau pelayanan kesehatan yang 

ditujukan untuk individu atau kelompok dalam upaya mengembangkan 

memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi. Fisioterapi dapat melatih 

pasien dengan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam teknik dan 

menggunakan bebertapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

pasien, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

”Pengaruh latihan treadmill, cycleergometry dan jogging untuk menurunkan 

berat badan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan pada penelitian masalah ini adalah adakah pengaruh latihan 

treadmill, cycle ergometry dan jogging terhadap penurun berat badan di 

JPOK Fkip UNS Fitness Center? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh latihan treadmill, cycle ergometry dan 

jogging terhadap penurunan berat badan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman mengenai cara dan proses menurunkan berat 

badan denga menggunakan treadmill, cycle ergometry dan jogging.. 

2. Bagi Fisioterapi 

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

yang berguna bagi Fisioterapi. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan informasi objektif mengenai Pengaruh latihan fitness untuk 

mengurangi berat badan yang berlebih  


