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 MEMBACA judul di atas, diperoleh dua pengertian yang sangat kontroversi. Pertama 
tentang ikat pinggang yaitu sekedar asesoris yang selalu dikenakan hampir semua orang setiap 
hari. Kedua, tentang kolesterol, yang memberi kesan menakutkan, karena orang senantiasa 
mengaitkan dengan penyakit jantung koroner.  
 MENURUT  survei kesehatan rumah tangga (SKRT, 1995) penyakit jantung koroner 
merupakan penyebab nomer wahid kematian. Tetapi, itulah kesimpulan dari suatu penelitian 
tentang hubungan antara kandungan l emak  dengan rongga perut  dengan kadar kolestero l . 
Untuk lebih jelas, mari kita urai lebih lanjut. 
 Kelebihan energi makanan yang kita konsumsi setiap hari secara komulatif akan 
ditimbun sebagai cadangan energi berupa lemak tubuh. Dengan menggunakan Caliper, 
bagian-bagian tubuh yang sering dilakukan pengukuran untuk mengetahui adanya lemak 
tubuh antara lain pada lengan bagian depan/biceps, lengan atas bagian belakang tubuh 
tepatnya pada bagian tulang belikat/subscapula dan pada suprailiacia.  
 Menurut MD Van Loan (1996) bahwa lemak tubuh yang berhubungan dengan 
penyakit adalah timbunan lemak di dalam rongga perut. Sementara, BjOntrOrp (1991) 
menyatakan bahwa lemak di dalam rongga perut merupakan prediktor kuat terhadap 
penyakit jantung, pembuluh darah, dan diabetes militus. Pakar lainnya , ML Wahlqvist (1977) 
bahwa lemak di dalam rongga perut merupakan pemicu untuk terjadinya diabetes melitus, 
hipertensi, hiperlipidaemia, dan penyakit kardiovaskuler. Sedangkan menurut Ellisa Epel 
(2000) dari San Fransisco bahwa untuk wanita berbadan kurus yang sering stres akan 
meningkatkan sekresi hormon kortisol yang dapat memicu penimbunan lemak di rongga 
perut sebagai penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke serta diabetes melitus. 
 Menurut Lapidus (1994) secara teknis untuk mengetahui adanya timbunan di dalam 
rongga perut yaitu dengan melihat nilai bagi antara lingkar pinggang dengan lingkar pinggul 
atau atau lebih dikenal sebagai nilai rasio lingkar pinggang-pinggul (RLPP) atau waist  to  hip 
rat io . Dengan menggunakan pita meteran yang biasa digunakan penjahit, lingkar pinggang 
diukur tepat atau sentimeter di atas pusar, dan untuk lingkar pinggul diukur tepat pada bagian 
pertengahan bokong. 
 Nilai RLPP yang tinggi mencerminkan banyaknya timbunan lemak pada rongga 
perut. Selanjutnya Bray (1996) membagi RLPP menjadi dua kategori, yaitu kategori RLPP 
tinggi dan RLPP rendah. Untuk pria dianggap tinggi jika nilai RLPP lebih dari 0.95 dan 
untuk wanita lebih dari 0.80. Selain itu lemak tubuh juga sebagai cerminan terjadinya 
kelebihan berat badan /overweight  atau kegemukan/obes i tas . Sementara, Hipocrates (460-
359 SM) yang lebih dikenal sebagai bapak ilmu pengetahun, sejak jauh hari telah menyatakan 
bahwa orang gemuk lebih cepat meninggal. 
 
Aktivitas: 
Ukurlah RLPP-mu lalu bandingkan RLPP-mu dengan kategori yang dibuat oleh Bray. 


