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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

“Tidaklah Anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk selain dari perut. 

Cukuplah Anak Adam beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang 

subnya. Jika tidak mungkin, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga 

untuk minumannya, dan sepetiga lagi untuk napasnya” (Diriwayatkan 

AT-Tirmidzy, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Baghawy) 

Obesitas telah menjadi masalah kesehatan dan gizi masyarakat 

dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini terjadi 

karena adanya ketidak seimbangan antara energi yang keluar dengan 

asupan energi. Prevalensi nasional obesitas  pada penduduk berusia ≥ 15 

tahun, laki-laki 13,9% dan perempuan 23,8% (Ade dkk, 2013).  

Obes perut bisa dilihat dari lingkar perut dan pinggang. Menurut 

pandangan paramedis, perut buncit merupakan kriteria penentuan 

kegemukan dan status kesehatan seseorang. Kementrian Kesehatan RI 

sudah membuat kebijakan untuk mencegah obesitas yang terus 

berkembang dalam pedoman pencegahan dan penanggulangan kegemukan 

dan obesitas pada anak sekolah. Pencegahan dan penanggulangan  perlu 

dilakukan sedini mungkin mulai dari usia muda. Kegemukan dan obesitas 

dimasa anak beresiko tinggi menjadi obesitas dimasa dewasa dan 

berpotensi mengalami penyakit metabolik dan penyakit degeneratif di 

kemudian hari (Nida, 2015)  
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Salah satu resiko obesitas pada perut adalah kerja pankreas tidak maksimal 

memproduksi hormon insulin (resistensi insulin) yang akhirnya akan 

meningkatkan kadar gula darah yang berpotensi mengakibatkan penyakit kencing 

manis (diabetes mellitus). Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa kelainan ini 

banyak menyerang laki-laki 4-5 kali lebih s sering dibandingkan wanita. Di Asia 

ukuran lingkar pinggang ideal bagi pria tidak lebih dari 90 cm, dan ukuran lingkar 

pinggang wanita Asia tidak lebih dari 80 cm. Jika seseorang memiliki lingkar 

pinggang lebih dari ukuran tersebut disebut dengan obesitas sentral (Perut buncit). 

Dan dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit jantung 

koroner. 1/3 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung (Medi Wirawan, 

2011). 

Menurut Yang (2007) dalam Nida (2015) cara untuk menurunkan lingkar 

perut adalah dengan melakukan exercise, salah satu exercise yang dapat dilakukan 

adalah dengan latihan Yoga. Yoga adalah aktivitas yang mempertahankan 

keseimbangan dalam tubuh. Gerakan-gerakan yoga yang berkaitan dengan bagian 

otak tentu menyebabkan tubuh menjadi seimbang dan sehat, selain itu yoga juga 

dapat memperlancar sirkulasi darah. Yoga merupakan alternatif aerobik yang 

menarik karena latihannya memerlukan sedikit ruangan, tidak memerlukan 

peralatan dalam latihannya, dan  tidak memiliki efek samping yang berbahaya. 

Olah nafas (pranayama) sangat berperan penting dalam yoga, dimana 

nafas menjadi bagian terpenting dalam yoga meskipun tidak mengesampingkan 

gerakan (asana), meditasi dan rileksasi. Gerakan dalam yoga sangat diperlukan 
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sebagai koordinasi antara otot dan nafas, sehingga yoga juga dapat menguatkan 

tulang (Astrid, 2015). 

Melakukan latihan yoga dengan rutin juga dapat menurunkan lingkar 

perut. Ada beberapa gerakan yoga yang akan membantu dalam membakar lemak 

dan membangun metabolisme. Dalam latihan yoga selalu diakhiri dengan rileksasi 

agar tubuh menjadi rileks dan pikiran menjadi tenang. 

Melihat dari permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui Manfaat Latihan Yoga untuk Menurunkan Lingkar 

Perut Ibu-Ibu Rumah Tangga di Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah apakah ada manfaat latihan yoga untuk menurunkan lingkar perut 

ibu-ibu rumah tangga di Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui manfaat latihan yoga untuk menurunkan lingkar   

perut ibu-ibu rumah tangga di Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui gerakan yoga yang dapat menurunkan lingkar perut 

ibu-ibu di Sukoharjo 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat teoritis 
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Dapat menjadi acuan sebagai bahan yang perlu diteliti lebih dalam 

mengenai “Manfaat latihan yoga untuk menurunkan lingkar perut pada 

ibu-ibu rumah tangga di Sukoharjo”. 

2) Praktis  

a. Guru yoga atau praktisi yoga. Dapat mmenambah pengetahuan 

sehingga dapat diterapkan ke member. 

b. Siswa yoga. Dapat memberi masukan bahwa yoga dapat 

menurunkan lingkar perut. 

c. Prodi fisioterapi. Untuk memantapkan teori yang sudah ada dan 

menambah hasil penelitian. 


