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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 Latar Belakang 

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan salah satu cara untuk mengukur 

keadaan komposisi tubuh manusia. IMT umumnya dibagikan dalam kategori-

kategori yaitu underweight, normal, overweight dan obese (obesitas). Dalam 

lingkungan moderen saat ini, obesitas merupakan suatu masalah yang sangat 

prevalen. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dasar (Riskesdas, 

2018), menunjukkan bahwa 21,8% dari semua orang dewasa di Indonesia 

termasuk golongan obese, yaitu berarti mereka mempunyai IMT lebih dari 27,5 

kg/m2. Juga ditemukan bahwa 13,6% termasuk golongan overweight; jika 

dijumlahkan, maka 35, 4% dari semua dewasa mengalami masalah dengan berat 

badan yang terlalu tinggi. Persentase ini meningkat dari survei pada tahun 2013, 

dimana hanya 14,8% termasuk obese, dan juga survei pada tahun 2007, dimana 

hanya 10,5% termasuk obese. Dari hasil tersebut, terlihat jelas bahwa masalah 

obesitas menjadi tren yang meningkat, dan lebih banyak perhatian perlu 

diberikan pada implikasi dari IMT tinggi, salah satunya adalah masalah rangka 

performa fisik1.   

Nilai VO2 maksimal (maks) merupakan estimasi dari volume oksigen yang 

dapat digunakan oleh tubuh saat melakukan aktifitas relatif berat pada saat 

menghirup udara yang terletak di ketinggian permukaan laut. VO2 maks 

merupakan salah satu indikator yang paling sering dipakai untuk menguji 

kemampuan fisik, dan juga dianggap sebagai gold standard untuk mengetes 

kemampuan maksimal fungsi sistem aerobik2.  

Penelitian telah menunjukkan bahwa VO2 maks mempunyai kaitan kuat 

dengan resiko penyakit jantung. Hassan dkk menemukan bahwa setiap 

peningkatan VO2 maks sebanyak +3.5 mL/kg/min terasosiasi dengan 

penurunan resiko untuk gagal jantung sebanyak 21% pada pria3. Sophie dan 

kawan-kawan menganalisa 26 negara dari data mortalitas WHO dan 

menemukan bahwa resiko untuk penyakit jantung koroner (PJK) secara 

konsisten lebih tinggi pada pria, dimana rasio mortalitas untuk PJK rata-rata 
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sekitar 4:1 antara pria dan wanita berusia 30-60 tahun4. Karena ini, hal-hal yang 

mempengaruhi nilai VO2 maks pada laki-laki merupakan hal yang penting 

untuk dipantau. 

Ukuran lingkar pinggang mempunyai asosiasi kuat dengan jumlah lemak 

viseral yang berada di dalam tubuh seseorang. Dagan dkk menemukan bahwa 

IMT dan ukuran lingkar pinggang mempunyai korelasi negatif dengan VO2 

maks dengan koefisien korelasi sebanyak -0,280 untuk IMT dan -0,377 untuk 

ukuran lingkar pinggang bagi pria; dan sebanyak -0,514 untuk IMT dan -0,491 

untuk ukuran lingkar pinggang bagi wanita5. Neergard dkk menemukan bahwa 

pada pria dan wanita, nilai VO2 maks terasosiasi dengan ukuran lingkar 

pinggang yang lebih rendah, dimana peningkatan nilai VO2 maks sebanyak +5 

mL/kg/min berhubungan dengan penurunan ukuran lingkar pinggang sebanyak 

-1,50 cm untuk pria dan -1,26 cm untuk wanita6. 

Mahasiswa kedokteran diketahui mempunyai jadwal yang relatif padat, dan 

tuntutan akademis yang tinggi, sehingga mengurangi waktu bebas untuk 

melakukan aktifitas fisik, serta juga dapat memperburuk pola makan. Oleh 

karena itu, fokus terhadap dampak komposisi tubuh terhadap kebugaran kardio-

respiratori pada mahasiswa kedokteran merupakan hal yang penting untuk 

diteliti. 

 

 Perumusan Masalah 

Hubungan antara IMT dan ukuran lingkar pinggang dengan VO2 maks telah 

dianalisa melalui berbagai penelitian dan ditemukan adanya hubungan, tetapi 

masih sedikit penelitian yang menganalisa hal tersebut pada kalangan 

mahasiswa kedokteran. 

Neergard dkk dalam penelitian (2018) berjudul “Low Fitness is Associated 

with Abdominal Adiposity and Low-Grade Inflammation Independent of BMI” 

mencatat bagaimana penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan 

analisis cross-sectional dengan jumlah sampel sebanyak 10,976 orang dari 13 

kota yang berbeda di Denmark. Data dikumpulkan melalui kuesioner, 

pemeriksaan fisik, dan cycle ergometer test. Analisis statistik dari penelitian ini 

memakai regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMT dan 
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ukuran lingkar pinggang mempunyai hubungan negatif dengan nilai VO2 

maks6. 

 

 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ada perbedaan nilai VO2 maks pada mahasiswa lelaki yang 

memiliki IMT normal dibandingkan mahasiswa lelaki yang memiliki IMT 

obese? 

2. Apakah ada hubungan antara IMT dengan nilai VO2 maks? 

3. Apakah ada hubungan antara ukuran lingkar pinggang dengan VO2 maks? 

 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Umum 

1. Untuk mengetahui perbedaan nilai VO2 maks pada mahasiswa lelaki 

yang memiliki IMT normal dibandingkan yang memiliki IMT 

obese. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara IMT dengan nilai VO2 maks. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara ukuran lingkar pinggang 

dengan VO2 maks. 

 

 Manfaat Penelitian 

 Manfaat Akademik 

Memberikan informasi baru mengenai hubungan antara IMT dan 

ukuran lingkar pinggang dengan VO2 maks, serta menjadi referensi untuk 

penelitian berikutnya. 

 

 Manfaat Praktis 

Menjadi sumber edukasi bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam 

mencegah obesitas yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem kardio-

respiratori. 

 


