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ABSTRAK 

 Based on their intensity, aerobic dance is classified into low, moderate, 

and hight. The various intensities differ in the source of energy for activity. Low 

intensity aerobic dance mostly use fat oxidation, hight intensity aerobic dance 

mostly use carbohydrate oxidation, while moderate intensity aerobic dance use 

both fat and carbohydrate oxidation equally. Fat oxidation may cause decrease of 

storage fats on the visceral and subcutaneous tissues. The aim of this study is to 

investigate the difference effects between low and moderate intensity aerobic 

dances on body fat percentage. 

 The subject of this study is 24 female members of Arobic and Fitness 

Centre Fortuna, aged between 20-40 years. Body fat percentage was measured 

indirectly according to the Brozek formula. The measurement we performed 

before the exercise and 4 weeks of the exercise. 

 Design of this study is Quasi Experiment with Pre and Post test two group 

design. The result of the analysis statistical parametric with Paired Sample T-test 

shows that there is any effects of low and moderate intensity aerobic dance on 

body fat percentage. Then analysis statistical with Independent Sample T-test 

show no significant effect between low and moderate intensity aerobic dance on 

body fat percentage, p>p value (0,606>0,05). From these results, it can be 

concluded that low and moderate intesity of aerobic dance can decrease body fat 

percentage. 
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PENDAHULUAN 

Kelebihan lemak adalah kenyataan yang dapat memicu terjadinya banyak 

penyakit dan latihan fisik merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan 

lemak sekaligus untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani yang baik (Wilmore & 

Costill, 2002., Pollowck & Wilmore, 2009). Latihan fisik dapat berupa latihan 

yang bersifat aerobik maupun anaerobik. Latihan aerobik adalah latihan yang 

memerlukan oksigen untuk pembentukan energinya yang dilakukan secara terus 



menerus, ritmis, dengan melibatkan kelompok otot-otot besar terutama otot 

tungkai pada intensitas latihan 60-90 % dari Maximal Heart Rate (MHR) dan 50-

85 % dari penggunaan maksimal oksigen selama 20-50 menit dengan frekuensi 

latihan tiga kali perminggu (Wilmore & Costill, 2002). 

Hodder & Stonghton (2009) melaporkan bahwa senam aerobik dapat 

menurunkan presentase lemak badan serta menambah myofilamen otot, struktur 

padat tulang dan jaringan ikat. Khusus pengaruhnya terhadap lemak badan, 

Patrilasni et al. (2001) menyimpulkan bahwa senam aerobik yang dilakukan 

selama 12 minggu dapat menurunkan persentase lemak badan secara bermakna, 

dengan rata-rata penurunan persentase lemak badan sebesar 17,36%. Abe et al. 

(2000) melaporkan bahwa latihan aerobik seperti lari, bersepeda dan senam dapat 

menurunkan persentase lemak badan maupun viseral (McArdle et. al., 2004). 

Menurut American College of Sport Medicine (ACSM) intensitas latihan 

aerobik harus mencapai target zone sebesar 60-90 % dari frekuensi denyut jantung 

maksimal atau Maximal Heart Rate (MHR). Intensitas latihan dikatakan ringan 

apabila mencapai 60-69% dari MHR, sedang apabila mencapai 70-79% dari 

MHR, dan tinggi apabila mencapai  80-89% dari MHR. Intensitas latihan dapat 

diingkatkan dengan menambah beban latihan dengan gerakan meloncat-loncat 

atau dengan mempercepat gerakan senam (Pollock & Wilmore, 1999). 

 Latihan aerobik sebaiknya dilakukan dengan frekuensi 3-5 kali perminggu 

dengan durasi latihan 20-30 menit setiap kali latihan (Wilmore & Costill, 2002). 

Ahli lain, Giam & Teh (2003) mengatakan bahwa durasi latihan 15-30 menit 

sudah dinilai cukup apabila latihan dilakukan secara terus menerus dan didahului 

3-5 menit pemanasan dan diakhiri 3-5 menit pendinginan. Abe et al. (2000) 

melaporkan bahwa latihan aerobik 3-5 kali perminggu seperti yang 

direkomendasikan ACSM dapat menurunkan massa lemak subkutan dan lemak 

viseral. Dalam penelitan Sudibjo (2001) senam aerobik intensitas ringan-sedang 

dapat menurunkan persentase lemak badan sebesar 20,46 % sedangkan senam 

aerobik intensitas tinggi hanya 4,63% setelah diberi perlakuan selama 6 minggu. 



Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui beda pengaruh senam aerobik 

intensitas ringan dan sedang terhadap prsentase lemak badan di aerobic and 

fitness centre ”Fortuna”.  

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperimen dengan pendekatan 

Pre and Post Test two group design yaitu membandingkan antara perlakuan 

kelompok senam aerobik intensitas ringan dan intensitas sedang. Penelitian ini 

dilakukan di Aerobic and Fitness Centre Fortuna Manahan pada bulan Juli 2011. 

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh member Aerobic and Fitnes Centre 

“Fortuna” Manahan yang memenuhi kriteria inklusi: Wanita dengan variasi umur 

antara 20-40 tahun, aktif mengikuti senam aerobik sekurang-kurangnya 3x 

seminggu dan maksimal 4x seminggu, tidak sedang mengikuti aktivitas fisik lain 

diluar senam, baik aerobik maupun anaerobik dan responden masuk dalam zona 

latihan intensitas ringan atau sedang serta bersedia menjadi sampel dalam 

penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah Paired Sample T-test 

dengan tingkat kemaknaan p<0,05 untuk menilai perubahan persentase lemak 

badan sebelum dan setelah perlakuan senam aerobik intensitas ringan dan senam 

aerobik intensitas sedang. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh akan dilakukan 

uji Independent Sample T-Test. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan uji kenormalan data, maka pengujian statistik dilakukan 

dengan uji Paired Sample T-Test. Berikut hasil uji Paired Sample T-Test : 

Tabel 1. 

Hasil Uji Paired Sample T-test 

Variabel  Nilai p Kesimpulan 

Persentase lemak pada Intensitas ringan  0,000 Ha diterima 

Persentase lemak pada Intensitas Sedang  0,000 Ha diterima 

Sumber : Data diolah 



Hasil perhitungan uji Paired Sample T-Test menunjukkan bahwa ada 

pengaruh senam aerobik intensitas ringan terhadap penurunan persentase lemak 

badan yang signifikan. Sedangkan pada senam aerobik intensitas sedang, 

diperoleh nilai signifikan (p-value) sebesar 0,000. Karena 0,000<0,05 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan senam aerobik intensitas 

sedang terhadap penurunan persentase lemak badan. 

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara senam aerobik 

intensitas ringan dan sedang terhadap persentase lemak badan maka dilakukan uji 

beda yaitu menggunakan analisa data uji Independent Sample T-Test. 

Tabel 2. 

Hasil Uji Independent Sample T-test 

Variabel Mean  Nilai p Kesimpulan 

Intensitas Ringan 1,6592  0,606 Ha ditolak 

Intensitas Sedang 1,9208 

 

Dari hasil analisa menggunakan uji Independent Sample T-Test diatas, 

tampak bahwa senam aerobik intensitas sedang memiliki rata-rata pengaruh yang 

lebih besar daripada senam aerobik intensitas ringan (1.9208>1.6592). Namun 

nampak pada tabel  di atas, diperoleh nilai signifikan (p-value) sebesar 0,606. 

Karena 0,606>0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara senam aerobik intenstas ringan dan intensitas sedang terhadap 

penurunan persentase lemak badan. 

 Wanita setelah mengalami pubertas akan terjadi penimbunan lemak badan 

akibat pengaruh hormon estrogen dengan bertambahnya usia akan bertambah pula 

lemak badannya (Wilmore & Costill, 2002). Brook (2008) mengatakan bahwa 

pada wanita dewasa, jaringan lemak menunjukkan peningkatan akibat proses 

penuaan dan akan terus meningkat sampai usia sekitar 60 tahun. Ahli lain, Abe et 

al. (2000) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa peningkatan persentase 

lemak badan yang terjadi akibat proses penuaan dapat diturunkan dengan latihan 

aerobik seperti lari, senam dan bersepeda. Dengan demikian, seiring 



bertambahnya umur pada wanita akan terjadi peningkatan persentase lemak badan 

apabila tidak diimbangi dengan latihan aerobik. 

 Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa senam aerobik intensitas ringan 

yang dilakukan selama 4 minggu, frekuensi latihan 3 kali seminggu dengan zona 

latihan 60-69% dari MHR dan durasi 60 menit sudah dapat berpengaruh terhadap 

persentase lemak badan. Begitu pula dengan senam aerobik intensitas sedang yang 

dilakukan selama 4 minggu serta durasi dan frekuensi yang sama dengan senam 

aerobik intensitas ringan, namun dengan zona latihan 70-79% dari MHR juga 

memiliki pengaruh terhadap persentase lemak badan. Hal ini sesuai dengan 

Wilmore & Costill (2002) dan Abe et al. (2000), yang menyatakan bahwa latihan 

aerobik intensitas ringan-sedang yang dilakukan selama 3-5 kali perminggu 

dengan durasi minimal 20-30 menit sudah dapat berpengaruh terhadap penurunan 

presentase lemak badan. Penelitian ini didukung oleh Patrilasni et al. (2001) yang 

mengatakan bahwa latihan fisik baru dapat memberikan hasil apabila latihan 

dilakukan selama minimal 4-6 minggu. 

 Penurunan presentase lemak badan terjadi akibat pembongkaran lemak 

simpanan. Hodder & Stonghton (1999); McArdle et al. (2004) dan Wilmore & 

Costill (2002) mengatakan bahwa pembongkaran lemak simpanan dapat terjadi 

pada latihan aerobik seperti latihan ketahanan dengan intensitas ringan dan sedang 

yang dilakukan dengan frekuensi 3-5 kali perminggu. 

 Pembongkaran lemak simpanan memerlukan oksigen yang jauh lebih 

banyak bila dibandingkan dengan pembongkaran karbohidrat (Clarke & David, 

2004). Pada senam aerobik intensitas ringan, energi yang dibutuhkan oleh tubuh 

dalam tingkatan ringan, dan karena waktu yang cukup, sistem kardiovaskuler 

masih mampu mencukupi kebutuhan oksigen pada otot yang bekerja, sehingga 

oksidasi lemak merupakan sumber energi utama untuk kontraksi otot. Begitu pula 

pada senam aerobik intensitas sedang, walaupun energi yang dibutuhkan dalam 

tingkatan sedang namun masih dapat ditoleransi oleh tubuh serta didukung oleh 

waktu yang cukup maka energi untuk kontraksi otot juga berasal dari oksidasi 

lemak. Lemak yang dioksidasi ini adalah lemak simpanan yaitu lemak subkutan 

dan lemak visceral (McArdle et al., 2004; Wilmore & Costill, 2002). 



Hasil dari penelitian ini juga didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

pengaruh antara senam aerobik intensitas ringan dan sedang terhadap penurunan 

presentase lemak badan. Walaupun dari rata-rata pengaruh didapatkan hasil 

bahwa intensitas sedang memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan senam 

aerobik intensitas ringan, namun dari uji analisis statistik didapatkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara senam aerobik intensitas ringan dan 

sedang terhadap presentase lemak badan. Penelitian ini didukung oleh Irianto 

(2001)yang mengatakan bahwa intensitas yang paling bermanfaat dan bersifat 

aerobik adalah 60 – 90% dari MHR dan intensitas latihan dapat diatur sesuai 

maksud latihan. Intensitas latihan 65 – 75% mempengaruhi komposisi lemak 

badan, 75 – 85% mempengaruhi komponen kardiorespirasi dan seluruh komponen 

kebugaran badan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari analisa hasil statistik, dapat diambil kesimpulan : (1) 

Senam aerobik intensitas ringan memiliki pengaruh terhadap penurunan 

persentase lemak badan, (2) Senam aerobik intensitas sedang memiliki pengaruh 

terhadap penurunan persentase lemak badan, (3) Tidak terdapat perbedaan 

pengaruh yang signifikan antara senam aerobik intensitas ringan dan intensitas 

sedang terhadap persentase lemak badan. 

 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan dangan jumlah 

sampel yang lebih banyak serta kriteria subjek penelitian yang lebih spesifik 

(misalnya dengan Indeks Masa Tubuh (IMT) yang berbvariasi, asupan makanan, 

aktifitas fisik serta komponen kebugaran lainnya).  
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