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ABSTRAK 

Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan dituntut 

memiliki fisik yang kuat serta tubuh yang ideal.Untuk mencapai fisik yang kuat dan tubuh 

yang ideal ada beberapa faktor yang harus dipenuhi diantaranya adalah kecukupan asupan 

gizi dan latihan fisik yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui intensitas 

latihan fisik berpengaruh pada perbedaan ukuran antropometrinya. Sampel terdiri dari 30 

orang prajurit yang mengikuti Pleton Tangkas dan 30 orang prajurit yang tidak mengikuti 

Pleton Tangkas.Variabel yang diukur adalah tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, 

lingkar dada, lingkar perut,serta ketebalan lemak bisep, trisep, subscapula, dan abdomen. 

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan Paired Sample T-test. Hasil uji statistik 

Paired sampel T-test menujukan hasil yang signifikan pada variabel pengukuran tinggi badan, 

lingkar lengan, lingkar dada, dan lingkar perut pada prajurit yang mengikuti Pleton Tangkas 

dan yang tidak mengikuti Pleton Tangkas signifikan pada variabel tinggi badan, berat badan, 

lingkar lengan dan lingkar perut. Hasil tidak signifikan pada variabel pengukuran berat badan 

pada prajurit yang mengikuti Pleton Tangkas dan variabel lingkar dada pada kelompok yang 

tidak mengikuti Pleton Tangkas. Hasil simpulan ini terbukti adanya perbedaan pada ukuran-

ukuran antropometri prajurit. 

 

Kata kunci: Latihan fisik, tinggi badan, berat badan, lingkar tubuh, tebal lemak. 

 

ABSTRACT 

The Indonesian National Army has heavy duty, responsibility and required to have a strong 

physical and ideal body. To achieve a strong physical and ideal body there are several factors 

that must meet the criteria including the adequacy of nutritional intake and good physical 

exercises. The purpose of this study is to get to know how the intensity of physical exercises 

affect  the anthropometry sizes. The sample consisted of 30 soldiers who followed Platoon 

Agile and 30 soldiers who do not follow Platoon Agile. The variables measured were height, 

weight, arm circumference, chest circumference, abdominal circumference, and biceps, 

triceps, subscapules, and abdomen fat thickness. Data were analyzed using descriptive 

statistics and Paired Sample T-test. Paired Sample T-test indicate significant results on the 

variables measurement of height, arm circumference, chest circumference, and belly 

circumference on the soldiers who followed the Agile Platoon. Meanwhile the soldiers who 

did not follow the Agile Platoon significant in variable height, weight body, arm 

circumference and abdominal circumference. The results are not significant at weight 

measurement variables on soldiers who followed Platoon Agile and chest circumference 

variables in groups that did not follow Platoon Agile. The results of this conclusion prove the 

difference in anthropometric measures of soldiers. 

 

Keywords : Body circumferences, Height, Weight, Physical exercises, Thickness of fat under 

the skin.
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PENDAHULUAN 

Antropometri merupakan suatu 

pengukuran tubuh seperti tinggi badan, 

berat badan, kekuatan genggaman tangan 

kanan dan kiri, lingkar lengan.Lingkar 

dada, lingkar perut, serta ketebalan lemak 

tubuh yang berfungsi untuki mengetahui 

status gizi individu sesuai dengan jenis 

kelamin dan usianya. Sedangkan menurut 

Steverson (1998) dan Nurmianto (1991) 

menyatakan bahwa bahwa antropometri 

adalah kumpulan numerik tubuh individu 

yang meliputi ukuran, bentuk, dan 

kekuatan. Menurut Muhilal, faktor-fakor 

yang dapat mempengaruhi ukuran-ukuran 

antropometri pada manusia adalah keadaan 

kesegaran jasmani, kekuatan otot-otot 

tubuh, status gizi dan faktor genetik, 

apabila terdapat peningkatan pada 

kecukupan gizi maka akan diikuti oleh 

kenaikan ukuran antropometris (Mulyono, 

2002).  

Tentara Nasional Indonesia sebagai 

prajurit bangsa yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang berat sebagai 

pasukan pembela bangsa yang dituntut 

harus memiliki fisik dan mental yang kuat 

serta tubuh yang ideal dan tangguh agar 

mampu melaksanakan tugasnya dengan 

baik.Dalam usaha mencapai fisik dan 

mental yang kuat serta tubuh yang ideal 

dan tangguh ada beberapa faktor yang 

harus dipenuhi, diantaranya adalah 

kecukupan asupan gizi yang baik serta 

latihan fisik yang baik agar mendapatkan 

tubuh yang kuat dan ideal.  

Kebutuhan manusia akan energi 

dan zat gizi sangat bervariasi bergantung 

pada faktor-faktor seperti ukuran badan, 

macam-macam kegiatan, dan kualitas 

makanan. Jumlah zat gizi yang dibutuhkan 

dapat bergantung pada kualitas makanan 

karena efisiensi penyerapan dan 

pendayagunaan zat gizi oleh tubuh 

dipengaruhi oleh komposisi dan keadaan 

makanan keseleruhan.Faktor yang sangat 

penting bagi kesehatan manusia ialah 

asupan gizi. Asupan gizi dalam tubuh 

manusia dapat diperoleh dari makanan 

yang dimakan dapat memenuhi kebutuhan 

zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk 

kebutuhan dan ketersediaan energi 

(Suhardjo, 2003).  

Prajurit dengan intensitas latihan 

fisik menggunakan beban ringan maupun 

beban berat yang teratur diimbangi dengan 

makanan yang bergizi dapat menyebabkan 

perubahan bentuk badan yang semula 

kurus (tidak berotot) dapat menjadi lebih 

berisi (berotot). Olahragawan yang 

menginginkan pembentukan otot, biasanya 

melakukan latihan fisik dengan 

menggunakan beban yang lebih berat dan 

tentunya diimbangi dengan pola makan 

yang memiliki standart gizi yang cukup 

agar proses pembentukan otot dapat 

maksimal (Sajoto, 1995).  
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Salah satu tolok ukur untuk 

melihat perkembangan kualitas manusia 

adalah dari segi perkembangan fisiknya. 

Tubuh terdiri atas organ dan banyak 

jaringan seperti otot dan saraf. Tubuh 

terdiri dari dua bagian utama yaitu 

jaringan bebas lemak (lean tissue) dan 

adipose (simpanan lemak). Jaringan bebas 

lemak berperan dalam metabolism 

sehingga keadaan gizi sangat 

mempengaruhi ukuran jaringan ini, 

sedangkan adiposa memiliki fungsi utama 

yaitu untuk menyimpan cadangan energi. 

Jaringan bebas lemak terdiri dari otot, 

saraf, tulang, air ekstraseluler, dan semua 

sel selain adipose. Fox menyatakan bahwa 

Peningkatan kekuatan otot paling efektif 

dapat didapatkan dengan memberikan 

latihan overload agar kekuatan otot dapat 

berkembang optimal (Bogin, 1999, 

Pearche, 2000; Supariasa, 2002; Sajoto, 

1995).  

Berdasarkan uraian singkat 

mengenai permasalahan yang dijabarkan 

diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengetahuiapakah intensitas latihan fisik 

berpengaruh terhadap ukuran-ukuran 

antropometris pada prajurit yang dilihat 

dari tinggi badan, berat badan, lingkar 

lengan, lingkar dada, lingkar perut, serta 

ketebalan lemak tubuh (bisep, trisep, 

abdomen, dan subscapula).  

 

 

METODE 

Pengumpulan data pada penelitian 

ini meliputi observasi, wawancara, 

dokumentasi dan pengukuran 

Antropometri. Metode antropometri ini 

digunakan untuk mengetahui adanya 

perubahan yang terjadi pada bentuk dan 

ukuran tubuh manusia karena intensitas 

latihan fisik dan asupan gizi yang 

dikonsums prajurit. Variable-variabel yang 

diukur adalah pengukuran tinggi badan 

(Ba-V), Pengukuran berat badan, 

pengukuran lingkar dada, pengukuran 

lingkar lengan, pengukuran lingkar perut, 

pengukuran tebal lemak dibawah kulit 

(Glinka, Artaria & Koesbardiati, 2008). 

Subyek dalam penelitian ini adalah 

prajuritYonif Linud 503 Mojosari, desa 

Mojosulur, Kecamatan Mojosari, 

Kabupaten Mojokerto. Data dikumpulkan 

dari 60 prajurit TNI-AD Linud 503 yang 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

prajurit yang mengikuti Pleton Tangkas 

dan prajurit yang tidak mengikuti Pleton 

Tangkas yang berusia 19-25 tahun dan 

berjenis kelamin laki-laki. Peneliti 

melakukan pengukuran pada prajurit yang 

mengikuti pendidikan dan latihan di 

Batalyon Infanteri Lintas Udara 503 

selama 1 tahun. Sebelumnya peneliti  

mengambil data dari berkas Riwayat 

Kesehatan pada catatan Riwayat Hidup 

prajurit yang arsipnya disimpan di Kompi 

Batalyon mengenai ukuran Antropometris 
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prajurit sebelum menjalani pendidikan 

sebagai prajurit  TNI. Seluruh data yang 

terkumpul dari pengukuranantropometris 

bersifat kuantitatif maka peneliti 

menggunakan statistik sebagai alat bantu 

dalam membuat simpulan. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini, adalah 

statistika deskriptif adalah metode yang 

berkaitan dengan mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan, dan 

menggambarkan suatu data yang telah 

diperoleh sebagaimana adanya, tanpa 

menarik kesimpulan.Statistika deskriptif 

terdiri dari mean atau rata-rata, minimum, 

maksimum (Walpole, 2012)dan Paired T-

test untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya pengaruh latihan fisik yang didapat 

prajurit dengan membandingkan rata-rata 

BB (Berat Badan), TB (Tinggi Badan), 

lingkar tubuh (lengan atas, dada, perut) 

sebelum dan sesudah masuk TNI-AD yang 

mengikuti  Pleton Tangkas dan yang tidak 

mengikuti Pleton Tangkas.  

TEMUAN DATA DAN ANALISIS 

Kelengkapan dan Kecukupan Gizi 

dalam Makanan 

Penyelenggaraan makanan di 

Batalyon Infanteri Lintas Udara 503 

Mojosari tujuannya adalah guna 

menyediakan makanan terutama untuk 

prajurit dengan jumlah dan mutuyang 

sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, 

sehingga prajurit dapat melaksanakan 

aktivitas dengan sebaik-baiknya. Standart 

porsi yang berlaku di Yonif Linud 503 

berkaitan dengan kecukupan gizi yang 

mengacu pada instruksi komando terdapat 

pada buku ajar yang dibuat oleh kesehatan 

jasmani militer AD yaitu: 

Tabel 1: Daftar  Kebutuhan 

Kalori Prajurit 

Kalori 4000-4500 kalori/orang/hari 

Protein 10%-15% (100-150 gram) – 

(112,5-168,75 gram) 

Lemak 20%-25% (88,8-133,3 gram) 

– (100-150 gram) 

Kabohidrat 60%-70% (600-650 gram) – 

(675-731,2 gram) 

 Untuk memenuhi standart gizi 

yang telah ditentukan tersebut, maka telah 

disusun porsi makanan oleh tim Kesehatan 

Jasmani Militer AD. Standar porsi setiap 

individu setiap kali makan dalam bentuk 

bahan mentah adalah untuk makanan 

pokok yaitu, beras setiap orang 200 gram 

(pagi), 250 gram (siang), 150 gram 

(malam), Lauk-pauk misalnya: daging sapi 

80 gram, ikan segar 145 gram, daging 

ayam 125 gram, hati ayam atau hati sapi 

60 gram, Telur 50 gram, tahu 60 gram, 

tempe 50 gram, ikan sarden 110 gram, 

buah-buahan 150-250 gram, dan sayuran 

250 gram. Hal ini disesuaikan dengan 

kebutuhan energi setiap orang yaitu 4000-

4500 kalori. Kesehatan bagi prajurit sangat 
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penting maka selalu diadakan Uji dan 

Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan 

secara periodik oleh tim kesehatan TNI 

AD setiap tiga bulan sekali. Dari hasil ini 

dapat dilihat status kesehatan dan 

gangguan-gangguan yang terjadi dalam 

tubuh sehingga dapat diambil tindakan 

secepat mungkin apabila terdapat kelainan 

atau gangguan kesehatan yang dialami 

oleh prajurit agar tidak sampai 

mengganggu aktivitas mereka.  

Padatnya aktivitas yang dijalani 

oleh prajurit, maka perlu mendapatkan 

makanan tambahan di luar jam makan 

yang telah ditentukan misalnya berupa 

kue-kue basah yang memiliki standar gizi 

dan mengenyangkan yang diberikan antara 

waktu makan pagi dengan makan siang. 

Pada saat makan pagi prajurit diberikan 

susu, telur rebus untuk penambah gizi dan 

setelah makan malam tersedia bubur 

kacang hijau, kolak pisang,  dan vitamin 

tambahan. Selain itu di sela-sela latihan 

agar prajurit tidak dehidrasi diberikan air 

putih, minuman hangat seperti teh, dan 

susu, kemudian buah-buahan seperti apel, 

pir, pisang, jeruk dan diakhir latihan 

prajurit diberi kue-kue basah untuk 

menahan rasa lapar.  

Adanya peraturan harian sifat tetap 

(PHST) dan juga berdasarkan pengamatan 

yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui tingkat kegiatan prajurit dalam 

menggunakan waktu sehari-hari adalah: 

Tabel 2: Rata-rata Penggunaan Waktu 

Prajurit Sehari-hari 

No Kegiatan Waktu 

1.  Tidur 6 jam 30 

menit 

2.  Pekerjaan ringan: 

a. Makan/ minum 

b. Istirahat siang/waktu cukur 

rambut 

c. Istirahat malam/ kegiatan bebas 

3 jam 15 

menit 

3.  Pekerjaan Sedang: 

a. Pembersihan ruangan/ 

lingkungan asrama/ taman 

asrama 

b. Latihan/kegiatan Pengarahan 

dari  komandan Batalyon/ senior/ 

pelatih 

5 jam 30 

menit 

4.  Pekerjaan Berat: 

a. Olahraga pagi 

b. Jogging/lari 

c. Latihan yongmodo 

d. Pembinaan fisik 

3 jam 45 

menit 

5.  Pekerjaan Sangat Berat: 

a. Pleton Tangkas 

b. Jungar, Juntis 

3 jam 30 

menit 

Jumlah 23 jam 

50 menit 

(24 jam) 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat 

penggunaan waktu sehari-hari rata-rata 

adalah untuk tidur 6 jam 30 menit, waktu 

untuk melaksanakan pekerjaan ringan rata-

rata 3 jam 15 menit, untuk pekerjaan 

sedang membutuhkan waktu rata-rata 5 

jam 30 menit, pekerjaan berat 

membutuhkan waktu rata-rata 3 jam 45 

menit, dan untuk pekerjaan sangat berat 3 

jam 30 menit. Jika dilihat berdasarkan  

Muhilal dkk, (1996) dalam Isyana 

(2007) maka kegiatan prajurit tersebut 

kedalam kategori mendekati sangat berat.  
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Pengukuran Antropometri 

Tabel 3: Ukuran PadaPrajurit yang 

Mengikuti Pleton Tangkas 

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa 

terdapat perbedaan ukuran sebelum dan 

sesudah menjadi tentara yang mengikuti 

latihan Pleton Tangkas yaitu rata-

ratatinggi badan, lingkar dada dan lingkar 

lenganmengalami kenaikan, berat 

badandan lingkar perutmengalami 

penurunan 

 

Tabel 4: Ukuran Antropometri Prajurit 

yang Tidak Mengikuti Tontangkas  

Variabel Σ 

N 

Sebelum Sesudah 

Min Max Mean Min Max Mean 

TB 

(cm) 

30 166 175 170 166 175 170,2 

BB 

(kg) 

30 58 70 63,3 59 76 64,8 

LL 

(mm) 

30 26 31 27,6 27 31 28,5 

LD 

(mm) 

30 86 97 89,9 86 98 90,4 

LP 

(mm) 

30 71 89 76,9 72 89 77,7 

Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa 

terdapat perbedaan ukuran sebelum dan 

sesudah menjadi tentara pada prajurit yang 

tidak mengikuti latihan Pleton Tangkas 

pada semua variabel mengalami kenaikan.  

 

Ukuran Tebal Lemak di Bawah Kulit 

Pada Tubuh Pada PrajuritSesudah 

Masuk TNI 

Tabel 5: Mean Tebal Lemak pada 

tubuh Prajurit 

Pada table 5 dapat diketahui  bahwa 

adanya perbedaan pada prajurit yang 

mengikuti Pleton Tangkas memiliki lemak 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

prajurit yang tidak mengikuti Pleton 

Tangkas. 

 

 

Variab

el 

Σ 

N 

Sebelum Sesudah 

Min Max Mean Min Max Mean 

TB 

(cm) 

30 168 175 170,5 168 176 171,7 

BB 

(kg) 

30 52 81 67,2 55 76 66,7 

LL 

(mm) 

30 28 33 30,8 29,5 35 32,5 

LD 

(mm) 

30 90  

95 

91,8 90 96 92,9 

LP 

(mm) 

30 72 82 76,5 72 80 75,3 

Variabel 
Σ 

N 

Mengikuti 

Pleton 

Tangkas  

Tidak 

mengikuti 

Pleton 

Tangkas  

Biceps 

(mm) 

30 4,4 5,5 

Triceps 

(mm) 

30 3,8 3,7 

Abdomen 

(mm) 

30 7 9,7 

Subscapula 

(mm) 

30 9,6 14,5 
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Uji t-test Tinggi Badan (TB) Prajurit 

Yang Mengikuti Pleton Tangkas 

 

H0: Tidak ada perbedaan rata-rata tinggi 

badan prajurit sebelum dan sesudah masuk 

TNI AD yang mengikuti latihan Pleton 

Tangkas 

H1 : Ada perbedaan rata-rata tinggi badan 

prajurit sebelum dan sesudah masuk TNI 

AD yang mengikuti latihan Pleton 

Tangkas 

Taraf Signifikan : α=0,05 

Daerah penolakan : H0 ditolak jika nilai 

thitung > ttabel atau nilai p < α=0,05 

 

Tabel 6: T-test Tinggi Badan (TB)  

Pada kelompok prajurit yang mengikuti 

Pleton Tangkas didapatkan hasil Nilaithitung 

adalah sebesar -12,439 degan nilai p 

sebesar 0,00 yang mana kurang atau lebih 

kecil dari α(0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis awal ditolak, yang berarti 

rata-rata tinggi badan prajurit yang 

mengikuti latihan Tontangkas sebelum dan 

sesudah masuk TNI ADterdapat perbedaan 

yang signifikan yaitu latihan Pleton 

Tangkas dapat mempengaruhi kenaikan 

tinggi badan prajurit.  

 

Uji t-test Tinggi Badan (TB) Prajurit 

yang Tidak Mengikuti Pleton Tangkas 

 

H0: Tidak ada perbedaan rata-rata tinggi 

badan prajurit yang tidak  sebelum dan 

sesudah mengikuti latihan Pleton Tangkas.  

H1: Ada perbedaan rata-rata tinggi badan 

prajurit yang tidak mengikuti kegiatan 

tontangkas sebelum dan sesudah masuk 

tentara.  

Taraf Signifikan : α=0,05 

Daerah penolakan : H0 ditolak jika nilai 

thitung>ttabel atau nilai p < α=0,05 

 

Tabel 7: T-test Tinggi Badan (TB)  

Pada kelompok prajurit yang tidak 

mengikuti Pleton Tangkas didapatkan hasil 

Nilaithitung adalah sebesar -2,820 degan 

nilai p sebesar 0,009 yang mana kurang 

dari α(0,05) maka hipotesis awal ditolak, 

artinya rata-rata tinggi badan prajurit yang 

Variabel 

Prajurit yang mengikuti Pleton 

Tangkas 

t DF Nilai 

Probabilitas 

TB 

sebelum 

– TB 

sesudah 

-12.439 29 0,000 

Variabel 

Prajurit yang tidak 

mengikuti Pleton Tangkas 

t DF Nilai 

Probabilitas 

TB 

sebelum 

–TB 

sesudah 

-2,820 29 0,009 
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tidak mengikuti Peleton Tangkas sebelum 

dan sesudah masuk TNI AD ada 

perbedaan yang signifikan yaitu prajurit 

yang tidak mengikuti Pleton Tangkas juga 

mempengaruhi kenaikan tinggi badan 

prajurit dikarenakan prajurit mendapatkan 

latihan juga tetapi tidak sebanyak yang 

mengikuti Pleton Tangkas.  

 

Uji t-test Berat Badan (BB) Prajurit 

yang Mengikuti Pleton Tangkas 

 

H0: Tidak ada perbedaan rata-rata berat 

badan prajurit yang mengikuti mengikuti 

latihan Pleton Tangkas sebelum dan 

sesudah masuk TNI AD.  

H1: Ada perbedaan rata-rata berat badan 

prajurit yang mengikuti mengikuti latihan 

Pleton Tangkas sebelum dan sesudah 

masuk TNI AD.  

Taraf Signifikan : α=0,05 

Daerah Penolakan : H0 ditolak jika nilai 

thitung > ttabel atau nilai p < α=0,05 

Tabel 8: T-test Tinggi Badan (BB)  

Pada kelompok prajurit yang mengikuti 

Pleton Tangkas dapat dianalisis apakah 

ada perbedaan antara berat badan prajurit 

sebelum dan sesudah masuk TNI AD.Pada 

table 9 dapat dilihat Nilai thitung adalah 

sebesar 0,708 degan nilai p sebesar 0,485 

yang mana lebih dari α(0,05), maka 

hipotesis awal diterima, artinya rata-rata 

berat badan prajurit yang mengikuti latihan 

Pleton Tangkas sebelum dan sesudah 

masuk TNI AD tidak ada perbedaan yang 

signifikan yaitu latihan Pleton Tangkas 

tidak mempengaruhi kenaikan berat badan 

prajurit mengalami penurunan berat badan 

dari 67,2 kg menjadi 66,7 kg. 

 

Uji t-test Berat Badan (BB) Prajurit 

yang Tidak Mengikuti Pleton Tangkas 

 

H0: Tidak ada perbedaan rata-rata berat 

badan prajurit yang tidak mengikuti latihan 

Pleton Tangkas sebelum dan sesudah 

masuk TNI AD.  

H1: Ada perbedaan rata-rata berat badan 

prajurit yang tidak mengikuti latihan 

Pleton Tangkas sebelum dan sesudah 

masuk TNI AD.  

Taraf signifikan : α = 0,05 

Daerah penolakan : H0 ditolak jika nilai 

thitung>ttabel atau nilai p < α=0,05 

 

 

 

 

Variabel 

Prajurit yang mengikuti 

Pleton Tangkas 

t DF Nilai 

Probabilitas 

BB 

sebelum-

BB 

sesudah 

0. 708 29 0. 485 
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Tabel 9: T-test Berat Badan (BB) 

Pada kelompok prajurit yang tidak 

mengikuti Pleton Tangkas dapat dianalisis 

apakah ada perbedaan antara berat badan 

prajurit sebelum dan sesudah masuk TNI 

AD.Pada table 9 dapat dilihat Nilaithitung 

adalah sebesar -2,481 degan nilai p sebesar 

0,019 yang mana lebih dari α(0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal 

ditolak, artinya rata-rata berat badan 

prajurit yang tidak mengikuti latihan 

Pleton Tangkas sebelum dan sesudah 

masuk TNI AD ada penambahan berat 

badan yang signifikan yaitu mengalami 

kenaikan berat badan dari 63,3 kg menjadi 

64,8 kg.  

Uji t-test Lingkar Lengan, Lingkar 

Dada, dan Lingkar Perut 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata lingkar 

lengan, lingkar dada, lingkar perut pada 

prajurit yang mengikuti latihan Pleton 

Tangkas sebelum dan sesudah masuk TNI 

AD.  

H1 : Ada perbedaan rata-rata lingkar 

lengan, lingkar dada, lingkar perut prajurit 

yang mengikuti latihan Pleton Tangkas 

sebelum dan sesudah masuk TNI AD.  

Taraf signifikan : α = 0,05 

Daerah penolakan : H0 ditolak jika nilai 

thitung>ttabel atau nilai p < α=0,05 

 

Tabel 10: T-test test Lingkar Lengan, 

Lingkar Dada, dan Lingkar Perut 

Variabel 

Prajurit yang mengikuti Pleton 

Tangkas 

t DF Nilai 

Probabilitas 

LL sebelum 

– LL sesudah 

-7. 557 29 0. 000 

LD sebelum 

– LDsesudah 

-8. 275 29 0. 000 

LP sebelum 

– LP sesudah 

8. 592 29 0. 000 

Pada kelompok prajurit yang mengikuti 

Pleton Tangkas dapat dianalisis apakah 

ada perbedaan antara lingkar tubuh 

(lengan, dada, perut) prajurit sebelum dan 

sesudah masuk TNI AD.Dari table 10 

dapat dilihat Nilai p sebesar 0,000 yang 

mana lebih dari α(0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak, 

artinya rata-rata lingkar dada, lingkar 

lengan, lingkar perut prajurit yang 

mengikuti latihan tontangkas sebelum dan 

sesudah masuk menjadi TNI ADada 

perbedaan yang signifikan.  

 

 

Variabel 

Prajurit yang tidak mengikuti 

Pleton Tangkas 

T DF Nilai 

Probabilitas 

BB 

sebelum-

BB 

sesudah 

-2. 481 29 0,019 
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Uji t-test Lingkar Lengan, Lingkar 

Dada, dan Lingkar Perut Prajurit yang 

Tidak  Mengikuti Pleton Tangkas 

 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata lingkar 

lengan, lingkar dada, lingkar perut pada 

prajurit yang tidak mengikuti latihan 

Pleton Tangkas sebelum dan sesudah 

masuk TNI AD.  

H1 : Ada perbedaan rata-rata lingkar 

lengan, lingkar dada, lingkar perut prajurit 

yang tidak mengikuti latihan Pleton 

Tangkas sebelum dan sesudah masuk TNI 

AD.  

Taraf signifikan : α = 0,05 

Daerah penolakan : H0 ditolak jika nilai 

thitung>ttabel atau nilai p < α=0,05 

 

Tabel 11: T-test Lingkar Lengan, 

Lingkar Dada dan Lingkar Perut 

Prajurit  

 Pada kelompok prajurit yang 

mengikuti Pleton Tangkas pada table 11 

dapat dilihat Nilai p sebesar 0,011 yang 

mana lebih dari α(0,05), maka hipotesis 

awal diterima, artinya rata-rata lingkar 

dada prajurit yang tidak mengikuti 

tontangkas sebelum dan sesudah masuk 

tentaratidak ada perbedaan yang 

signifikan. Lingkar lengan parajurit 

memiliki Nilai p sebesar 0,000 yang mana 

kurang dari α(0,05), maka hipotesis awal 

ditolak, artinya rata-rata lingkar lengan 

prajurit yang tidak mengikuti latihan 

tontangkas sebelum dan sesudah masuk 

TNI AD ada perbedaan yang singnifikan. 

Lingkar Perut Prajurit memiliki Nilai p 

sebesar 0,003 yang mana kurang dari 

α(0,05), maka hipotesis awal ditolak, 

artinya rata-rata lingkar perut prajurit yang 

tidak mengikuti tontangkas sebelum dan 

sesudah masuk TNI ADada perbedaan 

yang signifikan.  

 Dari uji t-test yang telah dilakukan 

pada variabel tinggi badan, berat badan, 

lingkar lengan, lingkar dada, lingkar perut 

pada prajurit yang mengikuti Pleton 

Tangkas dan prajurit yang tidak mengikuti 

latihan Pleton Tangkas didapatkan 

kesimpulan seperti pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

Variabel 

Prajurit yang tidak mengikuti 

Pleton Tangkas 

t DF Nilai 

probabilitas 

LL sebelum – 

LL sesudah 

6. 905 29 0. 000 

LD sebelum – 

LD sesudah 

2. 705 29 0. 011 

LP sebelum –  

LP sesudah 

-3. 271 29 0. 003 
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Tabel 12 :Hasil Uji Paired T-test 

No Variabel Prajurit yang 

Mengikuti Pleton 

Tangkas 

Prajurit yang 

Tidak Mengikuti 

Pleton Tangkas 

Signifik

an 

Tidak 

Signifikan 

Signif

ikan 

Tidak 

Signifika

n 

1 TB       

2 BB       

3 LD       

4 LL       

5 LP       

Berdasarkam table 12 dapat 

disimpulkan bahwa prajurit yang 

mengikuti Pleton Tangkas pada variabel 

tinggi badan, lingkar dada, lingkar lengan 

atas, lingkar perut terdapat perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah 

masuk menjadi TNI AD. Berbeda dengan 

berat badan prajurit tidak mengalami 

perbedaan yang signifikan dikarekan berat 

badan prajurit semakin menurun karena 

mengikuti latihan Pleton Tangkas. Pada 

prajurit yang tidak mengikuti Pleton 

Tangkas, variabel tinggi badan, berat 

badan, lingkar lengan, lingkar perut 

terdapat perbedaan yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah masuk menjadi TNI 

AD.Berbeda dengan lingkar dada tidak 

mengalami perbedaan yang signifikan. 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

sudah dianalisis dan disajikan oleh penulis 

di atas, maka pada kelompok yang 

mengikuti Pleton Tangkas mengalami 

perubahan yang signifikansi akibat 

intensitas latihan fisik yang 

berpengaruhpada variabel pengukuran 

tinggi badan, lingkar lengan, lingkar dada,  

dan lingkar perut. Hal ini terjadi karena 

adanya penunjang latihan fisik yang 

intensif dan berlebihan dapat 

mengakibatkan bertambahnya tinggi badan 

pada prajurit dan ada perkembangan 

ukuran tubuh (masa otot) pada ukuran 

lingkar lengan, lingkar dada, dan lingkar 

perut. Pada variabel lemak (trisep, bisep, 

subscapula, abdomen) pada prajurit yang 

mengikuti pleton tangkas ini memiliki 

lemak yang sedikit, sedangkan pada 

variabel berat badan prajurit mendapat 

hasil yang tidak signifikan karena berat 

badan prajurit cenderung mengalami 

penurunan.  

Sedangkan pada prajurit yang tidak 

Mengikuti Pleton Tangkas berpengaruh 

pada perubahan yang signifkan akibat 

prajurit ini tidak mengikuti latihan yang 

intensif dan berlebihan maka perubahan 

yang signifikan pada variabel pengukuran 

tinggi badan,berat badan, lingkar lengan, 

dan lingkar perut. Hal ini terjadi karena 

tidak ada intensitas latihan fisik yang 
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berlebih mengakibatkan berat badan, 

lingkar lengan, lingkar perut bertambah 

dan ukuran tebal lemak di bawah kulit 

pada trisep, bisep, subscapula dan 

abdomen lebih banyak. Sedangkan pada 

variabel pengukuran lingkar dada tidak 

signifikan karena lingkar dada pada 

prajurit ini tidak mengalami perubahan 

dari sebelumnya. Pada penelitian ini dapat 

disimpulkan terbukti adanya perbedaan 

pada ukuran-ukuran antropometri prajurit 

akibat intensitas latihan fisik yang berlebih 

dan asupan gizi yang baik.  

SARAN 

Perlu adanya pengukuran antropometri 

secara berkala untuk mengetahui 

perkembangan ukuran-ukuran tubuh pada 

prajurit TNI agar mendapat hasil yang 

maksimal dan Perlu adanya peninjauan 

rutin terhadap status gizi prajurit agar 

asupan makanan yang diperoleh 

mencukupi kebutuhan prajurit sehari-hari.  
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