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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Era digital saat sekarang ini menimbulkan terjadinya perilaku manusia yang 

berubah dari bergerak menjadi sedikit bergerak, lalu ditambah lagi dengan pola 

konsumsi yang tidak seimbang dapat menimbulkan indeks massa tubuh (IMT) 

seseorang meningkat. Secara alamiah didapatkan melainkan dengan mengkonsumsi 

makanan yang kelebihan energi, kandungan gula dan minyak yang meningkat serta 

aktifitas fisik rendah akibat kegiatan yang kurang dari berbagai macam pekerjaan, 

model kendaraan yang berubah serta perpindahan penduduk yang meningkat 

(Kamaruddin, 2020). 

Berdasarkan data Riskesdas 2018, membuktikan usia remaja dengan rentang 

13-15 tahun dengan konversi sebesar 25,7% , lalu pada rentang sekitar 16-18 tahun 

dengan konversi 26,9% berada pada status gizi pendek dan sangat pendek. 

Sementara itu 8,7% masa transisi remaja pada rentang umur 13-15 tahun dan 8,1% 

memasuki umur 16-18 tahun memiliki berat badan pada kondisi kekurangan berat 

badan dan kurus sekali. Sementara itu, jumlah berat badan berlebih sebesar 16,0% 

pada umur memasuki 13-15 tahun dan 13,5% pada berumur 16-18 tahun. Hal itu 

mepresentasikan batasan gizi pada remaja Indonesia yang sebenarnya 

diperbaiki(Kemenkes RI, 2020).  

Menurut UNICEF (2017), membuktikan bahwasanya terdapat perubahan 

pola makan dan aktivitas fisik pada remaja. Sebagian besar remaja menghabiskan 

waktu kosong mereka untuk kegiatan yang kurang efektif, satu pertiga remaja 

memilih memakan snack buatan pabrik atau makanan siap saji, sedangkan sepertiga 

lainnya terbiasa mengonsumsi kue pasar, roti basah, makanan berminyak, dan 

keripik. Transformasi lifestyle juga terjadi dengan semakin banyak terhubungnya 

remaja pada sosial media, oleh karena itu remaja lebih banyak menyendiri dan 

kurang bergerak. Pilihan ini seringkali kurang tepat yang berisiko secara tidak 

langsung menyabakan masalah status gizi.  
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Meningkatnya angka obesitas di kalangan kanak-kanak dan remaja 

merupakan tantangan kesehatan masyarakat utama di seluruh dunia, karena terkait 

dengan kesehatan fisik yang buruk selama masa anak-anak, remaja, dan dewasa. 

Obesitas juga mempengaruhi kebugaran fisik terkait kesehatan, yang sering 

didefinisikan dalam konteks daya tahan VO2Max, kekuatan otot dan daya tahan 

otot, dan fleksibilitas (kelenturan) (Lopes et al., 2019). 

IMT mengalami perubahan dapat terjadi pada semua kelompok usia dan jenis 

kelamin. IMT diartikan dengan teknik sederhana yang dapat memprediksi tingkat 

pada obesitas yang sehubungan dengan lemak tubuh serta dapat memprediksi 

beresiko komplikasi medis yang mempengaruhi kebugaran fisik seseorang 

(Paramurthi, 2014). Kebugaran fisik diartikan sebagai satu set kualitas fisik yang 

dicapai atau telah dicapai masyarakat sehubungan pada kemampuan seseorang 

melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan. Kebugaran fisik 

didefinisikan kualitas atau keadaan fisiologis, oleh sebab itu jelas berbeda dengan 

tugas sehari-hari serta aktivitas fisik dan latihan adalah jenis perilakunya (Stevens, 

1996). 

Penelitian mengenai indeks massa tubuh dengan kebugaran fisik (VO2Max) 

pada remaja bukan penelitian baru atau bukan merupakan penelitian yang terbatas 

melainkan sudah ada. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menggunakan metode 

lain atau berbeda. Pada penelitian ini adalah tingkat kebugaran fisik (VO2Max) 

tidak mengalami penurunan dan tidak adanya peningkatan pada indeks massa tubuh 

pada remaja walaupun  pada saat pandemi Covid-19. Sementara, untuk tingkat 

kebugaran fisik pada pria lebih baik daripada wanita. Hal ini untuk melengkapi 

penelitian terdahulu dengan melakukan penelitian “Hubungan Indeks Massa Tubuh 

dengan Kebugaran Fisik (VO2Max) Pada Remaja Di SMA Negeri 76 Jakarta”. Hal 

tersebut dikarenakan kategori kebugaran kardiorespirasi yang rendah pada usia 

remaja. 

Pengukuran yang bisa dipertimbangkan untuk mengetahui tingkat obesitas 

yaitu berat badan menurut tinggi badan karena sangat mudah dan murah untuk 

dipakai sebagai alat ukur serta gampang untuk lepas dan pasang ketika sedang di  

lapping. 
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Berdasarkan paparan di atas yang telah dijelaskan, maka penulis membuat 

rumusan masalah penelitian tentang “Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan 

Kebugaran Fisik (VO2Max) Pada Remaja Di SMA Negeri 76 Jakarta”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi kasus pada latar belakang, penulis merumuskan masalah: 

“Apakah terdapat Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kebugaran Fisik 

(VO2Max) pada Remaja di SMA Negeri 76 Jakarta?”  

 

I.3 Tujuan Penulisan 

I.3.1 Tujuan Umum 

Bertujuan untuk mengetahui Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan 

Kebugaran Fisik (VO2Max) pada Remaja di SMA Negeri 76 Jakarta. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan yang dapat dipetik dari Karya Tulis Ilmiah ini agar mengetahui analisa 

Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kebugaran Fisik (VO2Max) pada Remaja 

di SMA Negeri 76 Jakarta. 

 

I.4 Manfaat Penulisan 

I.4.1 Untuk Penulis 

a. Menambah pengetahuan mengenai Hubungan Indeks Massa Tubuh 

dengan Kebugaran Fisik (VO2Max) pada Remaja di SMA Negeri 76 

Jakarta. 

b. Ilmu yang diperolah dari hasil penelitian bisa diterapkan untuk kemajuan 

ilmu pengetahuan di bidang Fisioterapi 

 

I.4.2 Untuk Masyarakat 

a. Memberikan pelajaran tentang ilmu fisioterapi kepada masyarakat agar 

wawasan tentang kesehatan bertambah luas. 

b. Dijadikan pedoman untuk program latihan kebugaran fisik pada remaja. 
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c. Menambah informasi khususnya pada Remaja mengenai Hubungan 

Indeks Massa Tubuh dengan Kebugaran Fisik (VO2Max). 

 

I.4.3 Untuk Pendidikan 

Dapat memberikan referensi tambahan dan bahan masukan dalam menambah 

informasi tentang Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kebugaran Fisik 

(VO2Max) Pada Remaja Di SMA Negeri 76 Jakarta. 

 

I.4.4 Untuk Fisioterapi 

Dapat menjadi bahan untuk pembelajaran serta pemahaman tentang 

Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kebugaran Fisik (VO2Max) Pada Remaja 

Di SMA Negeri 76 Jakarta. 
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