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Tujuan Penelitian untuk mengetahui adanya efek dari penambahan treadmill pada 
latihan beban terhadap pengurangan lingkar perut. Sampel pada penelitian ini terdiri 
dari 20 orang dengan usia antara 15-29 tahun. Penelitian dilakukan diklinik 
Fisioterapi Esa Unggul, Jakarta Barat. Pada penelitian ini dibagi menjadi dua 
kelompok yaitu kelompok perlakuan I diberikan intervensi latihan beban (abdominal 
strengthening) sedangkan kelompok perlakuan II diberikan intervensi latihan beban 
(abdominal strengthening) dan treadmill. Metode : Penelitian ini bersifat kuasi 
eksperimental dimana pengurangan lingkar perut diukur dan dievaluasi dengan 
menggunakan Meterline. Untuk uji normalitas menggunakan analisa statistik 
Saphirowilk Test, dan Uji Homogenitas sampel dengan Levene’s Test. Hasil : 
Adapun Analisis penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon Matched Pairs Test dan 
Mann Whitney U Test. Hasil uji Wilcoxon Matched Pairs Test pada kelompok 
perlakuan I dengan P value = 0,003 (P<0,05) berarti Ho ditolak sehingga ada 
pengurangan lingkar perut yang signifikan pada intervensi latihan beban (abdominal 
strengthening). Pada uji Wilcoxon Matched Pairs Test kelompok perlakuan II dengan 
P value = 0,004 (P<0,05) berarti Ho ditolak sehingga ada pengurangan lingkar perut 
yang signifikan pada intervensi latihan beban (abdominal strengthening) dan 
treadmill. Pada uji T-test independent didapatkan hasil P value = 0,001 (P<0,05) 
sehingga Ho ditolak dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan efek pengurangan 
lingkar perut yang signifikan antara intervensi latihan beban (abdominal 
strengthening)dan latihan beban (abdominal strengthening) dengan penambahan 
treadmill.  
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