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SARI 

 

Maryono, 2011. Pengaruh Aktivitas Fisik Bersepeda Intansitas Submaksimal 

Jarak 15 Kilometer Tarhadap Perubahan Profil Denyut Nadi Dan Kadar 

Kolesterol Darah Pada Perkumpulan Sepeda Santai Desa Adiraja Kec. Adipala 

Kab. Cilacap. Skripsi Jurusan IKOR. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas 

Negeri Semarang.  

 

Kata Kunci : aktivitas fisik bersepeda dan perubahan profil denyut nadi, 

kadar kolesterol darah 

 

Permasalahan penelitian adalah : 1) Apakah aktivitas fisik bersepeda 

intensitas submaksimal jarak 15 kilometer berpengaruh terhadap perubahan profil 

denyut nadi?; dan 2) Apakah aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal 

jarak 15 kilometer berpengaruh terhadap perubahan kadar kolesterol darah? 

Populasi penelitian ini adalah perkumpulan pesepeda santai Desa Adiraja 

Kec. Adipala Kab. Cilacap yang berjumlah 46 peserta. Teknik pengambilan 

sampel dengan purposive sampel atau sampel bertujuan. Berdasarkan teknik 

tersebut diperoleh banyaknya sampel 20 peserta. Variabel bebas penelitian ini 

adalah aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal dan variabel terikatnya 

adalah perubahan profil denyut nadi dan kadar kolesterol darah. Metode penelitian 

ini menggunakan metode surve tes. Metode pengumpulan data menggunakan 

pemeriksaan denyut nadi, teknik tes dan pengukuran untuk kolesterol. Data hasil 

penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi dan korelasi sederhana maupun 

ganda. 

Rerata kadar kolesterol darah sebelum perlakuan 176.45 mg/dl, setelah 

pemberian treatmen yaitu 169.15 mg/dl. Hasil analisis t hitung > t tabel, yaitu 

2.148 > 2.109 nilai signifikan 0,038<0,05. Denyut nadi terjadi peningkatan yang 

tidak signifikan dimana t hitung < t tabel = 0.324 < 2.109 dengan nilai signifikan 

0,748 > 0,05.  

Terdapat sumbangan yang signifikan antara aktivitas fisik bersepeda 

intensitas submaksimal terhadap kolesterol darah, dengan demikian menyatakan 

bahwa latihan fisik dapat menurunkan kolesterol darahpada anggota sepeda santai 

Adipala, sedangkan terjadi peningkatan yang tidak signifikan terhadap denyut 

nadi postes. Mengacu pada hasil penelitian maka saran penulis untuk para 

pesepeda  atau pecinta olahraga yang memiliki kadar kolesterol tinggi sebaiknya 

sewaktu melakukan olahraga intensitas latihannya harus mencapai submaksimal. 

Karena penerapan intensitas latihan yang tepat berpengaruh pada besar kecilnya 

pembakaran lemak tubuh untuk energi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Kolesterol merupakan salah satu bentuk dari lemak, dimana lemak dalam 

tubuh tidak selalu berpengaruh baik. Kolesterol hampir dijumpai diseluruh bagian 

tubuh, jika jumlahnya dalam keadaan normal maka lemak ini tidak akan 

berpengaruh negatif, karena lemak juga benyak bermanfaat bagi tubuh. Tetapi 

apabila jumlahnya berlebihan, maka justru akan berdampak negatif bagi seseorang 

tersebut. Seperti yang dikutip dari buku Penyakit Dalam (Noer Saifoellah 1996) 

kolesterol di dalam darah 80% diproduksi oleh tubuh itu sendiri, dan 20% berasal 

dari makanan yang dikonsumsi. Maka sangat perlu dilakukan pengendalian 

kolesterol darah pada tubuh seseorang yang diyakini pengendalian konsentrasi 

kolesterol darah dapat dilakukan dengan cara aktivitas fisik atau olahraga yang 

tentunya aktivitas ini harus memenuhi syarat pencapaian denyut nadi yaitu 

setidaknya denyut nadi mencapai submaksimal. Maka, peneliti ingin meneliti 

apakah aktivitas fisik dapat berpengaruh pada kolesterol darah. Yakni peneliti 

akan meneliti pengaruh aktivitas fisik terhadap profil denyut nadi dan kadar 

kolesterol darah pada perkumpulan sepeda santai di Desa Adipala Kec. Adipala 

Kab. Cilacap. 

Obesitas adalah kelainan metabolisme yang paling sering diderita 

manusia. Banyak orang kurang memahami bagaimana cara untuk mengatasi 

obesitas, bahwa ketika kita berkeringat sewaktu berolahraga itu berarti lemak 

dibuang melalui keringat, pemikiran semacam ini ternyata memang sudah menjadi 
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pengetahuan umum. Menurut (Evelyn Pearca, 2002) lemak yang berada dalam 

tubuh, tidak akan bisa diubah menjadi keringat atau air . 

Obesitas yang berarti penimbunan berlebih lemak dalam tubuh, ini 

disebabkan oleh kebiasaan makan makanan yang jumlahnya lebih besar dari yang 

akan digunakan oleh tubuh untuk energi. Makanan yang berlebih seperti lamak, 

protein atau karbohidrat kemudian disimpan sebagai lemak di dalam jaringan 

adiposa untuk digunakan sebagai energi. Obesitas disebabkan oleh tidak 

efektifnya metabolisme lemak dari jaringan adiposa, sementara sintesis dan 

penyimpanan lemak dalam keadaan normal terus berlangsung. Proses ini 

menyebabkan penambahan progresif lemak cadangan, mengakibatkan obesitas 

berat. 

Lipid atau lemak terdapat dalam makanan kita sehari-hari. Lemak tidak 

pernah larut dalam plasma darah kecuali bila berikatan dengan protein, lemak bisa 

menyatu dan mengambang dalam darah (Evelyn Pearca, 2002). Kolesterol 

ditinjau dari sudut kimiawi, diklasifikasikan dalam golongan lipida (lemak) yang 

berkomponen alkohol steroid. Sebagian besar berfungsi sebagai sumber kalori 

dalam makanan. Lemak sangat dibutuhkan oleh tubuh. Selain sebagai cadangan 

makanan dan pelarut vitamin A, D, E, dan K, lipid juga berfungsi untuk 

memelihara jaringan saraf dalam tubuh. Tetapi, kadar lemak berlebihan akan 

memberikan efek yang serius berupa penyumbatan pembuluh darah arteri dan 

koroner, dimana ini yang disebut sebagai penyakit jantung koroner (PJK). 

Kolesterol berperan dalam proses pengapuran  pada dinding-dinding pembuluh 

darah. 
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Lemak merupakan cadangan sumber bahan bakar yang sempurna untuk 

produksi energi, baik pada waktu istirahat maupun pada waktu melakukan suatu 

aktivitas fisik (Junusul Hairy, 1989:94). Simpanan lemak di dalam tubuh 

merupakan sumber energi potensial yang terbesar. Jika dibandingkan dengan 

nutrisi lain maka jumlah lemak yang tersedia untuk energi hampir tidak terbatas. 

Menurut Junusul Hairy (1989:94), cadangan bahan bakar dari simpanan lemak 

sekitar 90.000 sampai 11.000 kkal energi, sedangkan cadangan energi dari 

karbohidrat kurang dari 2000 kkal. 

Sejumlah senyawa kimia dalam makanan dan dalam tubuh diklasifikasikan 

sebagai lipid, lipid ini meliputi: (1) fosfolipid, (2) trigliserida, (3), kolesterol (4) 

asam lemak bebas. Tiga unsur yang pertama berikatan dengan protein tertentu 

membentuk lipoprotein. Sedangkan unsur lemak yang terakhir berikatan dengan 

albumin. Lemak yang berasal dari makanan mengalami pemecahan menjadi asam 

lemak bebas, trigliserida, fosfolipid dan kolesterol selama proses pencernaan 

dalam usus karena diasembling dan diserap ke dalam darah dalam pembentukan 

kilomikron. Kadar kolesterol dianggap tinggi atau hiperkolesterolemia jika 

mencapai 240 mg/dl. Penyakit jantung koroner dua kali lebih besar mengancam 

orang-orang yang mempunyai kadar kolesterol lebih dari 200-240 mg/dl 

dibandingkan mereka yang kadarnya di bawah 200 mg/dl. Ancaman ini akan 

meningkat menjadi empat kali lebih besar apabila kadar kolesterolnya di atas 300 

mg/dl. Kadar kolesterol dalam darah dapat berubah-ubah setiap waktu tergantung 

pola makan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kolesterol adalah faktor 

genetik, umur, jenis, kelamin, dan lingkungan. Kadar kolesterol ini cenderung 
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meningkat pada orang-orang yang gemuk, kurang berolahraga, stres, dan perokok 

(Noer Sjaifoellah, 1996).  

Para ahli merekomendasikan bahwa semua orang dewasa harus melakukan 

sedikitnya 30 menit aktivitas fisik berintensitas sedang sampai submaksimal 

beberapa hari dalam seminggu, bahkan jika memungkinkan, setiap hari (Noer 

Sjaifoellah, 1996). Aktivitas yang teratur dapat membakar lemak, 

mempertahankan berat badan dan persentase lemak tubuh (Evelyn Pearca, 2002). 

Aktivitas fisik yang banyak mengeluarkan energi seperti berjalan, jogging, 

bersepeda, skating, mengayuh perahu, dan berenang disebut aktivitas aerobik, dan 

aktivitas ini sangat baik bagi jantung dan meningkatkan sirkulasi darah. Olahraga 

pagi sebelum sarapan juga efektif untuk nenurunkan kadar kolesterol, karena 

aktifitas sebelum sarapan berarti karbohidrat dalam tubuh tidak begitu banyak dan 

glukosa darah pun menjadi terbatas jadi, jika tubuh melakukan aktivitas maka 

akan dengan cepat pengeluaran energi dari glukosa segera digantikan langsung 

penggunaan energi dari lemak. Berarti dalam hal ini lemak sebagai tenaga 

cadangan setelah glukosa selama karbohidrat dari bahan makanan masih teredia.  

Pada dasarnya aktivitas fisik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia 

sejak jaman dahulu. Namun, tujuan dan tipe otot mana yang melakukan olahraga 

telah mengalami perubahan yang mencolok. Pada jaman sekarang latihan olahraga 

lebih ditujukan pada rekreasi dan meningkatkan kualitas hidup. Popularitas 

olahraga dalam tahun-tahun terahir ini tampak nyata. Slogan memasyarakatkan 

olahraga dan mengolahragakan mesyarakat telah menjadi motivasi sebagian 

masyarakat untuk menigkatkan latihan-latihan yang mereka lakukan. 
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Selain ditujukan pada rekreasi dan peningkatan kebutuhan hidup, olahraga 

hendaknya digunakan pula untuk menjaga kesehatan bahkan untuk terapi 

kesehatan. Seperti halnya olahraga untuk pogram diet, terapi stres pada penderita 

gangguan jiwa, manjaga kesehatan organ tubuh dan meteboisme tubuh. 

Sebagian besar masyarakat melakukan olahraga yang bertujuan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani. Olahraga semacam ini dapat 

kita sebut sebagai olahraga kesehatan. Dimana olahraga kesehatan memiliki sifat 

mudah dikerjakan, murah, serta bermanfaat dan aman. Olahraga kesehatan 

memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tercapai tujuannya, yaitu 

intensitas serta bebannya homogen, submaksimal, serta tidak boleh ada unsur 

kompetisi di dalamnya (Santoso Giriwijoyo, 2005). Olahraga yang baik adalah 

olahraga yang secara intensitas dilakukan secara teratur dan berkesinambungan, 

sedangkan yang dimaksud sebagai submaksimal di sini adalah tidak ada 

pemaksaan yang melebihi kemampuan individu tersebut baik dalam beban 

maupun intensitasnya. Olahraga untuk kesehatan juga berpengaruh positif pada 

kesehatan rohani serta sosial individu tersebut karena selain mudah dan murah, 

olahraga ini dapat dilakukan secara massal. Menurut (Noer Sjaifoellah, 1996), 

untuk menjaga tubuh tetap sehat diperlukan aktifitas fisik seperti berjalan kaki 

selama 60 menit per hari. Sedangkan untuk aktifitas fisik yang lebih berat, seperti 

bersepeda atau berenang diperlukan waktu 30-60 menit 4 kali seminggu. 

Seseorang yang melakukan olahraga aerobik atau jogging memerlukan waktu 20-

30 menit. Aktifitas ini harus dilakukan secara bertahap dan teratur untuk mencapai 

hasil yang optimal.  
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Dampak negatif yang ditimbulkan dari kurang gerak adalah menurunya 

kesegaran jasmani serta munculnya berbagai macam penyakit serius, seperti 

hipertensi (darah tinggi), diabetes melitus (kencing manis) dan lain sebagainya. 

Dalam dunia kedokteran olahraga slalu menjadi anjuran kepada para pasien, 

terutama pada pendeita diabetes melitus (DM), pencegahan penyakit jatung 

koroner (PJK). Menurut (Noer Sjaifoellah, 1996:635),olahraga tidak hanya untuk 

mencapai berat badan ideal, tetapi juga untuk mencegah penyakit jatung koroner 

(PJK).  

 Dari sudut ilmu kesehatan, tidak diragukan lagi bahwa olahraga, apabila 

dilakukan sebagaimana mestinya akan menguntungkan bagi kesehatan dan 

kekuatan pada umumnya. Selain itu telah lama pula olahraga digunakan sebagai 

bagian dari pencegahan dan perawatan pada orang yanng bermasalah dengan 

kesehatan. Diyakini olahraga mampu mengatur keseimbangan kadar gula darah 

dan kolestrol darah. Dan dalam hal ini akan dilakukan penelitian pengaruh latihan 

fisik bersepeda intensitas denyut nadi submaksimal jarak 15 kilometer 

berpengaruh terhadap perubahan profil denyut nadi dan kadar kolesterol darah. 

Karena kandungan kolesterol darah yang tinggi dalam darah adalah pemicu 

berbagai macam penyakit seperti, hipertensi, aterosklerosis, stoke dan dapat 

memicu penyakit lain. 

Selain aktivitas fisik, juga dianjurkan untuk menjaga pola makan, Sebab, 

kolesterol secara alamiah telah diproduksi oleh tubuh, tepatnya oleh hati sebesar 

80% dan 20% sisanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Pengaturan pola 

makan sehari-hari dapat mempengaruhi naik turunnya kadar kolesterol tubuh. 
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Sebab diet merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya kadar kolesterol dalam darah. Tetap saja pengeluaran energi sangat 

diperlukan untuk menjaga kolesterol tetap stabil. Intinya, lemak yang disimpan 

dalam tubuh, hanya bisa dibuang dengan cara pengeluaran energi.  Pengeluaran 

energi dari lemak dapat terjadi bilamana penggunaan energi dari bahan mekanan 

(glukosa) telah terbatas sebab, pengeluaran energi pertama kali dihasilkan dari 

bahan makanan. Pengeluaran energi dari glukosa sangat dibatasi karena glukosa 

tidak hanya digunakan untuk energi, tetapi dibutuhkan juga untuk suplai ke 

jaringan otak dan sel-sel saraf. Aktivitas dapat menurunkan kadar kolesterol tubuh 

maka aktivitas olahraga hendaknya dilakukan lebih dari 15 menit atau 30 menit, 

karena suplai energi dari lemak dapat bekerja cukup lama bahkan berjam-jam 

(Noer Sjaifoellah, 1996). Jika otak kekurangan glukosa maka seseorang akan 

hilang kesadaran. Penggunaan energi dari glukosa dibatasi dan penggunaan energi 

dari glukosa hanya beberapa menit saja selebihnya energi disuplai dari sintesis 

lemak.  

Kekurangan gerak dapat menurunkan kesegaran jasmani dan ini 

merupakan suatu kerugian. Dalam lingkungan masyarakat telah banyak tersedia 

pusat-pusat kebugaran dengan peralatan moderen dan terdapat instruktur 

olahraganya, akan tetapi masyarakat masih enggan mengunjungi tempat 

kebugaran tersebut. Sebagian besar mereka memilih olahraga yang sederhana 

murah meriah dengan peralatan yang mereka punya. Voli, sepak bola dan bulu 

tangkis sudah sangat memasyarakat tetapi, sebagian besar dikerjakan oleh kaum 

pria. Sedangkan para ibi-ibu dan remaja putri berolahraga bersepeda, jalan santai, 
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jogging. Walaupun demikian mereka dalam berolahraga tidak terprogram bahkan 

terlepas dari intensitas, volume, dan beban latihan sehingga olahraga mereka 

kurang efektif. Bahkan ada sebagian masyarakat yang enggan berolahraga atau 

melakukan aktivitas lain. Apalagi ditambah peralatan rumah tangga yang 

membuat seseorang tidak mengeluarkan tenaga banyak untuk menyelesaikan 

pekerjaan rumah tangga. 

Mengingat pentingnya menjaga konsentrasi kolesterol darah dan aktivitas 

seperti apa yang mampu sebagai pengontrol kolesterol darah, maka perlu 

diadakan penelitian. Karena konsentrasi kolesterol darah yang kurang atau 

berlebih dapat menyebabkan beberapa efek samping, terutama jika kelebihan 

koesterol dalam tubuh. 

1.2 Permasalahan  

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal jarak 15 kilometer 

berpengaruh terhadap perubahan profil denyut nadi. 

2) Apakah aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal jarak 15 kilometer 

berpengaruh terhadap perubahan kadar kolesterol darah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik bersepeda intensitas 

submaksimal jarak 15 kilometer terhadap perubahan profil denyut nadi. 

2) Untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik bersepeda intensitas 

submaksimal jarak 15 kilometer terhadap perubahan kadar kolesterol darah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu akan diketahui efek dari pengaruh 

aktivitas fisik bersepeda intensitas denyut nadi submaksimal jarak 15 kilometer 

terhadap perubahan profil denyut nadi dan kadar kolesterol darah setelah aktivitas 

fisik dibebankan. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Praktis 

 Sebagai bahan pertimbangan mengenai kesehatan bagi masyarakat, dan 

pembina olahraga khususnya pelatih dalam membina atlit atau siswanya. 

 Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan 

kesehatan olahraga. 

 

2) Manfaat Teoritis 

 Untuk mengembangkan ilmu dibidang keolahragaan yang berkaitan 

dengan kesehatan. 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai kontribusi bahan 

ilmiah yang berguna untuk bahan kajian atau informasi bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan.  

1.5 Penegesan Istilan 

Berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, untuk 

mempertegas istilah-istilah yang digunakan dan untuk menghindari terjadinya 

kesalahan penafsiran mengenai judul skripsi serta untuk memperoleh gambaran 

yang jelas dan mengarah pada tujuan penelitian, maka perlu ditegaskan istilah-
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istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengaruh 

Pengaruh yaitu daya yang ada atau timbul dari seseorang atau bena yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perubahan seseorang (W.J.S 

Purwadarminta, 1994). Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perubahan yang ditimbulkan pada sempel setelah perlakuan yang berupa latihan 

besepeda sejauh 15 kilometer. 

b. Aktivitas fisik 

Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan, sedangkan aktivitas fisik adalah 

gerak badan yang bertujuan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh (W. J. S 

Purwadarminta, 1994). Aktivitas fisik submaksimal 30 menit, submaksimal di sini 

adalah tidak ada pemaksaan yang melebihi kemampuan individu tersebut baik 

dalam beban maupun intensitasnya yaitu Aktivitas fisik yang frekuensi DN 

mencampai 70%-89% dari DNM, ini disebut zona sasaran atau zona latihan 

(Suharno, 1986). 

c. Denyut nadi  

Denyut nadi adalah perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang 

dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah (Tri Rustiadi, 

2006:7). Dimana indikator kesehatan jantung adalah terjadinya peningkatan 

denyut nadi pada saat beristirahat. (Noer Saifoellah, 1996) 

d. Kadar Kolesterol 

http://nursingbegin.com/cara-mengukur-denyut-nadi/
http://nursingbegin.com/asuhan-keperawatan-pada-klien-dengan-infark-miokard-akut/
http://nursingbegin.com/cara-mengukur-denyut-nadi/
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Kadar adalah ukuran untuk menentukan sesuatu atau norma (WJS. 

Poerwadarminta 1994:431). Kolesterol adalah salah satu dari bentuk lipid 

(lemak), yang merupakan sterol-sterol yang berasal dari makanan hewani (Guyton 

&Hall, 1997). Sterol adalah senyawa yang mempunyai karakteristik strukur 

kompleks steroid (Guyton &Hall, 1997). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1  Landasan Teori 

Definisi Aktivitas Fisik Submaksimal. Aktivitas fisik submaksimal meru-

pakan suatu kegiatan fisik dengan menghasilkan tingkatan denyut jantung 

submaksimal yaitu antara 70%-89% dari denyut jantung maksimal (Noer 

Saifoellah, 1996). Kapasitas jantung maksimal setiap orang berbeda-beda, untuk 

menghitungnya digunakan rumus: Kapasitas jantung maksimal = 220 – umur. 

Aktivitas fisik ternyata berpengaruh terhadap kesegaran jasmani seseorang 

dan merupakan bagian komplek dari kebiasaan sehari-hari manusia. Aktivitas 

fisik yang sangat mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani seseorang adalah olah-

raga (Manurung, 1994). Olahraga yang benar harus memperhatikan intensitas 

berupa denyut jantung yang merupakan cerminan dari beban yang diterima. 

Beban yang dapat diterima oleh jantung berkisar antara 70%-89% dari kekuatan 

maksimal jantung. Aktivitas yang dilakukan sampai denyut jantung maksimal 

akan menyebabkan kelelahan bahkan membahayakan bagi tubuh seseorang. 

Sebaliknya jika beban latihan di bawah 70%, maka efek sangat sedikit atau 

kurang bermanfaat. Salah satu dari adaptasi fisiologi yang terjadi apabila 

seseorang melakukan latihan fisik lari jarak jauh, atau sepeda jarak jauh telah 

berlangsung cukup lama, lemak akan dipakai lebih lagi untuk produksi ATP 

selama latihan submaksimal, sedangkan glukosa dan glikogen akan lebih dihamat 

(Junusul Hairy, 1989:94). 
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1.1. Aktivitas Fisik  

Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan, sedangkan aktivitas fisik adalah 

gerak badan yang bertujuan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh (W. J. S 

Purwadarminta, 1994). Olahraga berarti sesuatu yang berhubungan dengan 

mengolah raga atau dapat dikatakan mengolah fisik. Ilmu faal olahraga 

menyebutkan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan 

terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatan kemampuan 

fungsionalnya, sesuai dengan tujuannnya melakukan olahraga. Olahraga 

merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan 

orang dengan sadar untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu (Santoso 

Giriwijoyo, 2005). Namun apabila diartikan seluas-luasnya olahraga meliputi 

segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, 

dan membina kekuatan jasmani dan rohani pada setiap manusia. 

2.1.1.1 Tujuan Olahraga  

Olahraga berdasarkan sifat dan tujuannya dapat dibagi menjadi, olahraga 

prestasi, olahraga rekreasi, olahraga rehabilitasi dan olahraga kesehatan.  

2.11. Olahraga prestasi, untuk mencapai tujuan ini diperlukan usaha pembinaan 

yang  serius ketekunan dan keuletan serta frekuensi dan intensitas latihan 

yang tinggi.  

2.12. Olahraga rekreasi, olahraga yang hanya bertujuan untuk mengisi 

kekosongan waktu untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan secara 

langsung dan dapat diperolehnya kepuasan dalam melakukan aktivitas 

tersebut.  
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2.13. Olahraga rehabilitasi, olahraga yang bertujuan membantu proses 

rehabilitasi dari seorang penderita, misalnya pada penderita cacat fisik dan 

penderita-penderita penyakit jantung.  

2.14. Olahraga kesehatan, aktivitas gerak raga dengan intensitas yang setingkat 

di atas intensitas gerak raga yang biasa dilakukan untuk keperluan 

pelaksanaan tugas kehidupan sehari-hari.  

Olahraga kesehatan mempunyai manfaat dan juga tingkat keamanan 

tertentu, dengan intensitasnya submaksimal dan homogen, bukan gerakan-

gerakkan maksimal atau gerakan eksplosif (Santoso Giriwijoyo, 2005).  

2.1.1.2 Manfaat Olahraga  

Manfaat olahraga yang cukup dan teratur, yaitu:  

1) Meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru dan pembuluh darah.  

2) Meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang.  

3) Meningkatkan fleksibilitas tubuh sehingga dapat mengurangi cedera.  

4) Meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan 

mempertahankan berat badan ideal.  

5) Mengurangi resiko terjadinya penyakit.  

6) Meningkatkan sistem hormonal melalui peningkatan sensitifitas hormon 

terhadap jaringan tubuh. 
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2.1.1.3 Jenis-jenis Olahraga  

Olahraga menurut jenisnya dibagi dua, yaitu :  

1) Olahraga aerobik, merupakan olahraga yang dilakukan secara terus 

menerus dimana kebutuhan oksigen masih dapat dipenuhi tubuh. Misalnya 

: jogging, renang, bersepeda, senam.  

2) Olahraga anaerobik, merupakan olahraga dimana kebutuhan oksigen tidak 

dapat dipenuhi seluruhnya oleh tubuh. Misalnya: angkat besi, lari sprint 

100 meter, tenis lapangan, dan bulu tangkis. 

Jenis olahraga yang baik adalah olahraga yang memperbaiki kesegaran 

jasmani. Oleh karena itu perlu dipilih olahraga yang mampu memperbaiki semua 

komponen kesegaran jamani yaitu yang memenuhi ketahanan, kekuatan, 

kelentukan tubuh (flesibilitas), keseimbangan, ketangkasan, power, dan 

kecepatan. Agar memenuhi hal tersebut, latihan olahraga haruslah bersifat 

kontinyu (contiuous), ritmis (rhythmical), interval, progresif, dan latihan 

ketahanan (endurance) yang agar mudah dapat disingkat jadi CRIPE (Noer 

Saifoellah, 1996). 

1) Latihan Kontinyu 

Latihan yang diberikan harus berkesinambungan, dilakukan terus-menerus 

tanpa berhanti. Contoh bila memilih jogging 30 menit, maka selama 30 menit 

melakukan jogging tanpa istarahat. 

2) Laithan Ritmis 
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Latihan olahraga harus dipilih yang berirama, yaitu otot-otot berkontraksi 

dan relaksasi secara teratur. Contoh latihan ritmis adalah jalan kaki, jogging, lari, 

renang, bersepeda, mendayung. 

3) Latihan Interval 

Latihan olahraga yang dilakukan harus selang seling antara gerak cepat, 

dan lambat. Misalnya, jalan cepat diselingi jalan lambat, joging diselingi jalan, 

berenang cepat 2 kali panjang diselingi 1 kali renang lambat dan sebagainya. 

Dengan latihan yang berinterval, seseorang dapat bernafas dengan lega tanpa 

menghentikan latihan yang sama. 

4) Latihan Progresif 

Latihan yang dilakukan harus berangsur-angsur dari sedikit sampai latihan 

yang lebih berat secara bertahap. Jadi beban latihan olahraga dinaikan sedikit 

demi sedikit sesuai dengan pencapaian latihan sebelumnya. 

5) Latihan Daya Tahan 

Latihan daya tahan untuk memperbaiki sistem kardiovaskular. Oleh 

karena, itu sebelum mengikuti latihan olahraga, khusus pengidap penyakit jantung 

harus melakukan pemeriksaan kardiovaskular. Agar tidak bosan dalam melakukan 

latihan olahraga, sebaiknya pelaku memilih sendiri olahraga yang disenangi, 

bersifat rekreatif dan dapat dilakukan dimanapun ia berada.  

Latihan CRIPE minimal dilakukan selama 3 hari dalam seminggu, 

sedangkan 2 hari yang lain digunakan untuk melakukan olahraga yang menjadi 

kesenangannya, missal tennis, golf, dan sebagainya. 
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2.1.1.4 Takaran Olahraga  

Olahraga akan bermanfaat jika memenuhi ketiga takaran, yaitu itensitas, 

lama, dan frekuansi latihan (Noer Saifoellah, 1996). 

1) Intensitas latihan  

Intensitas merupakan faktor terpenting dalam program latihan olahraga. 

Untuk mendapat kesegaran jasmani yang diharapkan, olahraga harus dilakukan 

dalam takaran yang cukup. Untuk mengetahui apakah intensitas latihan yang 

dilakukan sudah cukup, secara sederhana dapat diukur dengan menghitung detak 

nadi pada saat melakukan olahraga. Denyut nadi maksimal (DNM) bagi seseorang 

tergantung dari usia orag tadi. DNM dapat dihitung dengan menggunakan formula 

berikut: 

 

DNM = 220 – USIA (dalam tahun) 

 

Takaran intensitas untuk olahraga kompetitif atau prestasi antara 80-90% 

DNM, sedangkan untuk olahraga kesehatan 70-89% DNM (Sadoso 

Sumosardjuno, 1986:24). Jadi dalam setiap melakukan olahraga minimal harus 

mencapai 70-89% DNM untuk mendapat kesegaran jasmani. Setiap melakukan 

olahraga, para pelaku olahraga harus mencukupi zona sasaran tersebut. Kalau 

melebih dapat membahayakan tubuh, dan kalau kurang dari zona sasaran olahraga 

tidak memberikan manfaat yang dikehendaki (Noer Saifoellah, 1996). Menurut 

(Suharno,1986) tingkat kualitas intensitas beban latihan sebagai berikut: 
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Tabel  1  Klasifikasi Intensitas Deyut Nadi 

 

Beban luar     Beban dalam    Klasifikasi intensitas 

MR/ prestasi puncak DN/menit   

30% - 49%  120 – 139  rendah sekali 

50% – 59%  140 – 149  renndah 

60% - 69%  150 – 159  sedang 

70% - 89%  160 – 179  submaksimal 

90% - 100%  180 – 200  maksimal 

 > 101%   > 201   super maksimal 

(Suharno,1986) 

Tabel 2  Klasifikasi Pencapaian Denyut Nadi Berdasar Golongan Umur   

 

 Umur 

(tahun) 

Denyut nadi yang harus 

dicapai per menit 

 30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

136 – 165 

133 – 161 

130 – 156 

126 – 152 

122 – 148 

119 – 143 

115 – 139 

111 – 135 

 (Sadoso Sumosardjuno, 1986:36) 

 

2) Lamanya latihan  

Lamanya latihan merupakan hal yang perlu diperhatikan, Jika intensitas 

latihan lebih tinggi maka waktu latihan dapat lebih pendek, Sebaliknya jika 

intensitas latihan lebih kecil maka waktu latihan harus lebih lama. Takaran 

lamanya latihan untuk olahraga kesehatan antara 20-30 menit dalam zone latihan, 
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lebih lama lebih baik (Sadoso Sumosardjuno, 1986:26). Latihan-latihan tidak akan 

efisien, atau kurang membuahkan hasil, jika kurang dari takaran tersebut. Lama 

latihan yang dianjurkan adalah selama 15-60 menit.  

Setiap melakukan olahraga hendaknya zona sasaran harus dicapai dan 

dipertahankan selama paling sedikit 20-30 menit. Latihan mencapai zona sasaran 

yang dilakukan lebih lama akan memberikan efek yang lebih baik. Sebagaimana 

diterangkan diatas, pada waktu melakukan olahraga yang lamanya mecapai 40-90 

menit bahan bakar yang digunakan sebagai sumber tenaga adalah yang berasal 

dari asam lemak. Dengan cara demikian kadar glukosa darah dan lamak darah 

akan digunakan tubuh, maka kadar kedua zat tersebut akan terjaga menuju 

normal. 

3) Frekuensi latihan  

Frekuensi latihan berhubungan erat dengan intensitas latihan dan lama 

latihan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa latihan paling sedikit tiga hari 

perminggu, baik untuk olahraga kesehatan maupun olahraga prestasi. Hal ini 

disebabkan ketahanan seseorang akan menurun setelah 48 jam tidak melakukan 

latihan. Jadi, diusahakan sebelum ketahanan menurun harus sudah berlatih lagi. 

Bagi atlit-atlit yang tidak berkompetensi, olahraga melebihi takaran yang 

dianjurkan tidak akan banyak bermanfaat, bahkan memungkinkan terjadinya hal-

hal yang tidak diinginkan seperti cedera. 

Yang dimaksud dengan frekuensi latihan adalah frekuensi latihan setiap 

minggu. Latihan yang dilakukan setiap 3 kali seminggu memberikan efek yang 
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cukup dan olahraga yang dilakukan 4 kali seminggu memberikan efek yang lebih 

baik. Kalau mungkin olahraga sebaiknya dilakukan 6 kali seminggu. 

1.2. Denyut Nadi 

Denyut nadi adalah perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang 

dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah (Tri Rustiadi, 

2006:7). Nadi normal untuk orang dewasa yang sehat berkisar 60-80 denyut per 

menit. Denyut nadi dapat berubah-ubah dan banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi frekuensi denyut nadi seseorang.  

Salah satu indikator kesehatan jantung adalah terjadinya peningkatan 

denyut nadi pada saat beristirahat. Waktu yang tepat untuk mengecek denyut nadi 

adalah saat kita bangun pagi dan sebelum  melakukan aktivitas apapun. Pada saat 

itu kita masih relaks dan tubuh masih terbebas dari zat-zat pengganggu seperti 

nikotin dan kafein.  

2.1.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Denyut Nadi 

Frekuensi denyut nadi dapat berubah-ubah. Bila seseorang semakin bugar, 

denyut nadi sewaktu istirahat akan makin menurun, kuat dan lebih teratur. 

Sebaliknya jika seseorang tingkat kebugarannya rendah maka, denyut nadi 

cenderung lebih cepat dan tidak teratur. Namun denyut nadi bisa lebih cepat jika 

seseorang dalam keadaan ketakutan, habis berolahraga, atau demam. Selain itu 

denyut nadi akan meningkat sekitar 20 kali permenit untuk setiap satu derajat 

selsius penderita demam. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi denyut nadi 

antaralain: faktor usia; jenis kelamin; aktifitas fisik; suhu lingkungan; obat-

obatan; suhu tubuh. 

http://nursingbegin.com/cara-mengukur-denyut-nadi/
http://nursingbegin.com/cara-mengukur-denyut-nadi/
http://nursingbegin.com/asuhan-keperawatan-pada-klien-dengan-infark-miokard-akut/
http://nursingbegin.com/cara-mengukur-denyut-nadi/
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2.1.2.2 Cara Mengukur Denyut Nadi 

Kita  dapat mengecek sendiri dengan merasakan denyut nadi kita dibagian 

tubuh tertentu. Dengan menggunakan 2 jari yaitu telunjuk dan jari tengah, atau 3 

jari, telunjuk, jari tengah dan jari manis jika kita kesulitan menggunakan 2 jari. 

Temukan titik nadi daerah yang denyutannya paling keras, yaitu nadi karotis di 

cekungan bagian pinggir leher kira-kira 2 cm di kiri/kanan garis tengah leher ( 

kira-kira 2 cm disamping jakun pada laki-laki ), nadi radialis di pergelangan 

tangan di sisi ibu jari.  

Setelah menemukan denyut nadi, tekan perlahan kemudian hitunglah 

denyut nadi selama 1 menit atau selama  15 detik setelah itu kalikan 4,  ini 

merupakan denyut nadi dalam 1 menit. 

Tabel  3  Denyut Nadi Istirahat Sesuai Golongan Usia 

DN kali permenit untuk Kriteria 

60 – 80 orang dewasa 

80 – 100 anak-anak 

100 – 140 Bayi 

(Tri Rustiadi, 2006:7) 

Untuk mengetahui denyut jantung maksimal dapat digunakan rumus,  

Nadi Max = (220 – umur dalam tahun ).  

1.3. Kolesterol 

Lipid meliputi senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan minyak 

yang biasa dikenal di dalam makanan, fosfolipid, sterol, dan ikatan lain sejenis 
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yang terdapat di dalam makanan dan dalam tubuh manusia. Klasifikasi lipid yang 

penting dalam ilmu gizi menurut komponen kimia dapat dibagi sebagai berikut: 

1) Lipid sederhana (monogliserida, digliserida, trigliserida);  

2) Lipid majemuk (fosfolipid, lipoprotein);  

3) Lipid turunan (asam lemak, sterol/kolesterol) 

Lemak yang utama dalam tubuh adalah trigliserid, phospolipid, kolesterol, 

glikolipid. Lemak mempunyai peranan penting yaitu, berperan utuma sebagai 

bahan bakar dan komponen penting dalam membran sel dan sruktur sel; membuat 

stabilitas membran sel dalam bentuk lipoprotein. 

2.1.3.1 Pengertian kolesterol 

Kolesterol adalah komponen asam lemak yang terdapat dalam darah. Zat 

ini sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses-proses tertentu bagi kelangsungan 

hidup. Di antaranya untuk membentuk hormon, membentuk sel, dan merawat sel-

sel saraf. Sintesis kolesterol sebagin besar terjadi di dalam hati, selain itu terjadi 

pula di usus halus, kelenjar adrenal dan testis. Di samping itu juga berasal dari 

makanan yang diabsorbsikan di usus bersama lipid yang lain yang disintesis 

dalam usus. Kolesterol diangkut dalam lipoprotein plasma baik sebagai kolesterol 

maupun ester kolesterol. Konsentrasi kolesterol ditentukan olah berbagai fungsi 

metabolik, yang dipengaruhi oleh faktor hereditas, nutrisi, fungsi endokrin dan 

keutuhan organ-organ penting seperti hati dan ginjal (Oktia Woro, 2006:5). 
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 Tabel 4   Nilai Rentang Kadar Kolesterol Darah 

 

Komponen kolesterol Batas (mg/dl) Klasifikasi 

Kolesterol 

>240 Tinggi  

200-239 Batas tinggi 

<200 Yang diinginkan 

(Oktia Woro. 2006:6) 

2.1.3.2 Jenis Kolesterol 

Setiap orang memiliki kolesterol di dalam darahnya, di mana 80% 

diproduksi oleh tubuh sendiri dan 20% berasal dari makanan (Guyton & Hall, 

1997). Dengan demikian terdapat dua sumber kolesterol untuk tubuh: (1) asupan 

kolesterol melalui makanan, denga produk-produk hewani sebagai sumber lemak 

ini, dimana lemak hewani mengandung kolesterol sedangkan lemak nabati tidak, 

dan (2) pembentukan oleh banyak organ, terutama hati. Karena tubuh mampu 

membentuk kolesterol, maka tidak terdapat korelasi langsung antara asupan 

kolesterol yang dimakan dengan kadar kolesterol darah, walaupun penurunan 

asupan lemak dapat menurunkan kolesterol darah dalam tingkat sedang. Jika 

asupan kolesterol dari makan berkurang, maka sintesis kolesterol dari hati akan 

meningkat, sebaliknya jika kolesterol yang dihasilkan oleh asupan makan 

meningkat maka sintesis kolesterol oleh hati menurun (Leuralee Sherwood 

2001:290). Dengan cara ini, kadar kolesterol dalam darah dapat dipertahankan 

dalam tingkat yang relatif konstan, walaupun terjadi perubahan pemasukan 

kolesterol. Dengan demikian akan sulit untuk menurunkan kadar kolesterol yang 
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signifikan dengan menurunkan asupan kolesterol. Kolesterol yang diproduksi 

terdiri atas 2 jenis yaitu : 

1) Low density lipoprotein (LDL) 

Kolesterol LDL, adalah kolesterol jahat, yang bila jumlahnya berlebih di 

dalam darah akan diendapkan pada dinding pembuluh darah membentuk bekuan 

yang dapat menyumbat pembulun darah. 

LDL yang terdiri atas kolesterol bersirkulasi di dalam tubuh dan dibawa ke 

sel-sel otot lemak dan sel-sel lain. Trigliserida akan diperlukan sama dengan yang 

terjadi di kilomikron dan VLDL. Kolesterol dan fosfolipd akan digunakan untuk 

membuat membran sel, horman-hormon dan ikatan lain, atau disimpan. Reseptor 

LDL yang ada di dalam hati akan mengeluarkan LDL dari sirkulasi. 

Pembentukan LDL oleh reseptor LDL ini penting dalam pengontrolan 

kolesterol darah. Disamping itu di dalam pemuluh darah terdapat sel-sel perusak 

yang dapat merusak LDL. Melalui jalur sel-sel perusak ini, molekul LDL 

dioksidasi, sehingga tidak dapat masuk kembali dalam aliran darah. Kolesterol 

yang ada pada LDL akan menumpuk dalam sel-sel perusak. Bila hal ini terjadi 

selama bertahun-tahun, kolesterol akan menumpuk pada dinding pembuluh darah 

dan membentuk plak dan akan bercampur dengan protein dan ditutupi oleh sel 

otot dan kalsium. Hal ini kemudian yang dapat berkembang menjadi 

aterosklerosis. Pengatur utama kolesterol darah adalah hati, karena sebagian besar 

(50-75%) reseptor LDL terdapat di dalam hati. 

2) High density lipoprotein (HDL) 
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Kolesterol HDL, adalah kolesterol baik, yang mempunyai fungsi 

membersihkan pembuluh darah dari kolesterol LDL yang berlebihan. Kadar 

kolesterol HDL yang tinggi merupakan suatu tanda yang baik sepanjang 

kolesterol LDL kurang dari 150 mg/dl. 

Bila sel-sel lemak membebaskan gliserol dan asam lemak. Kolesterol dan 

fosfolipid akan dikembalikan pula ke dalam aliran darah. Hati dan usus halus akan 

memproduksi HDL yang masuk ke dalam aliran darah. HDL mengambil 

kolesterol dan fosfolipid yang ada di dalam aliran darah. HDL menyerahkan 

kolesterol ke lipoprotein lain untuk diangkaut kembali ke hati guna diederkan 

kembali atau dikeluarkan dari tubuh. 

Nilai HDL dan LDL mempunyai implikasi terhadap kesehatan jantung dan 

pembuluh darah. Nilai LDL yang tinggi dikaitkan dengan resiko tinggi terhadap 

serangan jantung. Sedangkan HDL tinggi dikaitkan dengan resiko rendah. Oleh 

sebab itu, LDL dikatakan juga sebagai ―kolesterol jahat‖, sedang HDL ―kolesterol 

baik‖. 

Selain itu ada juga Trigliserida. Lemak ini terbentuk sebagai hasil dari 

metabolisme makanan, bukan saja yang berbentuk lemak tetapi juga makanan 

yang berbentuk karbohidrat dan protein yang berlebihan, yang tidak seluruhnya 

dibutuhkan sebagai sumber energi. Kadar trigliserida ini akan meningkat bila kita 

mengkonsumsi kalori berlebihan, lebih besar daripada kebutuhan kita.  

Kadar kolesterol, baik LDL maupun HDL dipengaruhi oleh faktor 

herediter atau keturunan. Pada pasien dengan familial hypercholesterolemia (FH), 

terdapat pengurangan jumlah yang signifikan dari reseptor kolesterol LDL dalam 
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hatinya. Pasien ini juga akan rentan menderita atherosklerosis dan serangan 

jantung pada usia muda. Makanan yang banyak mengandung lemak jenuh dan 

kolesterol akan meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Lemak dibagi 

menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh berdasarkan pada struktur kimianya. 

Lemak jenuh terutama berasal dari daging dan produk olahan susu yang akan 

meningkatkan kadar kolesterol darah. Beberapa minyak tumbuhan yang dibuat 

dari buah kelapa, sawit, dan cokelat juga tinggi kadar lemak jenuhnya. 

 Menurunkan kadar kolesterol LDL saat ini merupakan fokus utama dalam 

mencegah atherosklerosis dan serangan jantung.  

Keuntungan menurunkan kadar kolesterol LDL antara lain : 

1) Mengurangi dan menghentikan pembentukan plak kolesterol pada dinding 

pembuluh darah. 

2) Mencegah pecahnya plak kolesterol yang mempunyai resiko membentuk 

gumpalan darah/trombus (faktor resiko stroke) 

3) Menurunkan resiko serangan jantung. 

4) Menurunkan resiko stroke. 

Tidak seperti sebagian besar lipid, kolesterol tidak digunakan sebagai 

bahan bakar metabolik dalam sel (Leuralee Sherwood 2001:290). Kolesterol 

befungsi sebagai komponen penting bagi membran plasma. Selain itu, beberapa 

jenis sel khusus menggunakan kolesterol sebagai prekursor untuk membentuk 

produk-produk sekretorik, misalnya hormon tiroid dan garam empedu.  
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2.1.3.3 Cara Sel – Sel Tubuh Mengambil Kolesterol Dari LDL 

Pada permukaan molekul LDL terdapat protein yang disebut 

Apolipoprotein B- 100 dan Apolipoprotein E. Hampir semua sel – sel tubuh 

memiliki reseptor. Sel liver memiliki reseptor yang dapat mengikat 

Apolipoprotein E yang terdapat dipermukaan LDL. Sel – sel yang lain (selain sel 

liver) memiliki reseptor yang dapat mengikat Apolipoprotein B-100 yang terdapat 

dipermukaan LDL. Ikatan antara reseptor sel dan Apolipoprotein LDL akan 

membentuk suatu kompleks ( LDL + Reseptor sel ) yang kernudian akan masuk 

ke dalam sel (internalisasi) dengan cara endositosis, yaitu membran plasma sel 

akan melekuk ke dalam sehingga kompleks (LDL + Reseptor sel) ini akan masuk 

kermudian menyatu membentuk suatu vesikel endositik. 

Vesikel – vesikel yang mengandung LDL ini kemudian akan berdifusi 

(menyatu) dengan lisosom (yang mengangkut bermacam-macam enzim 

pencernaan). Kompleks (LDL + reseptor) ini akan diurai oleh enzim – enzim 

pencernaan yang terdapat dalam lisosom ini, antara lain : 

1) Protein LDL akan diurai menjadi asam amino bebas 

2) Ester kolesterol akan diurai menjadi kolestrol bebas dan asam lemak 

linoleat 

Reseptor sel biasanya utuh kembali ke membran plasma sel. Waktu 

perputaran (turn over) reseptor sel adalah kira-kira 10 menit, sehingga dalam 1 

hari reseptor sel ini akan membawa 144 partikel LDL ke dalam sel (Evelyn 

Pearca. 2002). Kolesterol bebas kemudian dipakai untuk sintesis membran sel 
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sebagian juga mengalami esterifikasi dengan asam lemak oleat atau palmitoleat 

(asam lemak tak jenuh tunggal) untuk disimpan di dalam sel. Asam lemak ester 

kolesterol di LDL biasanya adalah linoleat (asam lemak tak jenuh ganda). 

2.1.3.4 Cara Tubuh Membuang Kolesterol 

Jaringan mamalia tidak memiliki enzim yang mampu mengkatabolis inti 

kolesterol, sehingga kolesterol tidak dapat dirusak oleh oksidasi menjadi karbon 

dioksida dan air. Kolesterol hanya dapat dibuang dari tubuh melaui sintesis asam 

empedu, karena sebagian besar bahan dasar asam empedu adalah kolesterol. 

Untuk mensintesis asam empedu yang banyak, berarti asam empedu yang terdapat 

di kantong empedu harus dikosongkan terus – menerus, yakni dibuang melalui 

tinja (Evelyn Pearca. 2002). 

2.1.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Kolesterol. 

Kolesterol sangat larut dalam lemak, tetapi hanya sedikit larut dalam air, 

dan ia mampu membentuk ester dengan asam lemak. Kolesterol diabsorpsi setiap 

hari dari salurun cerna yang dinamakan kolesterol eksogen, dalam jumlah besar 

yang disebut kolesterol endogen yang dibentuk dalam sel tubuh. Pada hakekatnya 

semua kolesterol endogen yang beredar dalam lipoprotein plasma dibentuk oleh 

hati, tetapi semua sel tubuh lainnya membebtuk paling tidak sedikit kolesterol, 

yang sesuai dengan kenyataan bahwa banyak struktur membran semua sel sebagai 

bentuk dari zat ini. 

Faktor yang mempengaruhi konsentrasi kolesterol. Diantara faktor-faktor 

penting yang mempengaruhi konsentrasi plasma adalah sebagai berikut: 
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1) Peningkatan jumlah kolesterol yang dimakan setiap hari sedikit 

meningkatkan konsentrasi kolesterol dalam plasma. 

2) Diet yang jenuh lemak dapat meningkatkan konsentrasi kolesterol darah 

sebanyak 15 sampai 25 %. Hal ini diduga akibat dari pengendapan lemak 

dalam hati, yang kemudian meningkatkan jumlah asetil KoA dalam sel 

hati karena pembentukan kolesterol. 

3) Makan lemak yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh akan 

menekan konsentrasi kolesterol darah dalam jumlah ringan sampai 

moderat. 

4) Kekurangan hormon tiroid meningkatkan konsentrasi kolesterol darah, 

sebaliknya kelebihan hormon tiroid akan menurunkan konsentrasi 

kolesterol. 

5) Kolesterol darah juga sangat meningkat pada diabetes mellitus, hal ini 

diduga akibat dari peningkatan umum mobilisasi lipid pada keadaan ini. 

6) Hormon sex wanita, estrogen, menurunkan kolesterol darah, sedangkan 

hormon sex pria, androgen meningkatkan kolesterol darah.  

7) Pada penyakit retensi ginjal, kolesterol darah sangat meningkat, disertai 

dengan peningkatan yang sama pada trigliserida dan fosfatida darah.  

2.1.3.6 Sumber Kolesterol 

Sumber utama lemak berasal dari minyak tumbuh-tumbuhan (minyak 

kelapa, kelapa sawit, kacang-kacangan, kedelai, jagung, mentega, margarin, dan 

lemak hewan) dan lain sebagainya. Sumber lemak lain adalah biji-bijian, daging, 
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krim, susu, kuning telur dan makanan yang dimasak dengan minyak. Sayur dan 

buah mengandung sedikit lemak kecuali alpokat. 

Kolesterol di dalam tubuh terutama diperoleh dari hasil sintesis di dalam 

hati. Bahan baku diperoleh dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jumlah yang 

disintesis tergantung pada kebutuhan tubuh dan jumlah yang diperolah dari 

makanan. Kolesterol hanya terdapat di dalam makanan asal hewan. Sumber utama 

kolesterol adalah hati, ginjal, kuning telur, daging, susu, keju, udang, kerang. Ikan 

dan daging ayam hanya sedikit mengandung kolesterol. 

2.1.3.7 Fungsi Kolesterol 

Tubuh kita menggunakan kolesterol untuk membuat: 

1) Hormon seks, sangat penting bagi perkembangan dan fungsi organ seksual. 

2) Hormon korteks adrenal, penting untuk metabolisme dan keseimbangan 

garam dalam tubuh. 

3) Vitamin D, penting dalam penyerapan Ca. 

4) Garam empedu, membantu usus menyerap lemak. Membran sel dan lapisan 

luar lipoprotein. 

1.4. Pencernaan 

Sebagian besar pencernaan trigliserida terjadi di dalam usus halus. Enzim 

utama yang berperan dalam pencernaan lemak adalah lipase. Lipase sebagian 

besar dibentuk oleh pankreas dan selebihnya oleh dinding usus halus. Hampir 

separuh dari gliserida berasal dari makanan dihidrolisis secara sempurna oleh 

enzim ini menjadi asam lemak dan gliserol. Selebihnya dipecah menjadi 
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digliserida, monosakarida dan, asam lemak. Fosfolipid dicernakan oleh enzim 

fosfolipase yang dikeluarkan oleh pankreas dengan cara yang sama. Hasil 

pencernaan dalah dua asam lemak dan lisofosfogliserida. Ester kolesterol 

dihidrolisis oleh enzim kolesterol esterase yang dikeluarkan oleh pankreas. 

Tabel 5   Ringkasan proses pencernaan lipid 

 

Saluran pencernan  Proses pencernaan 

 

1) Mulut   Mengunyah, mencampur dengan air ludah  

    dan ditelan. Kelenjar ludah mengeluarkan  

    enzim lipase lingual. 

2) Esofagus   Tidak ada pencarnaan. 

3) Lambung   Lipase lingual dalam jumlah terbatas  

    memulai hidrolisis trigliserida menjadi  

    digliserida dan asam lemak. Lemak susu  

    lebih banyak dihidrolisis. Lipase lambung  

    menghidrolisis lemak dalam jumlah terbatas. 

4) Usus halus   Asam empedu mengemulsi lemak. Lipase  

    berasal dari pankreas dan dinding usus halus 

    menghidrolisis lemak dalam bentuk emulsi  

    menjadi digliserida, monosakarida, gliserol,  

    dan asam lemak. Fosfolipase berasal dari  

    pankreas menghidrolisis fosfolipida menjadi 

    asam lemak dan lisofosfogliserida.   
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    Kolesterol esterase berasal dari pnkreas  

    menghidrolisis ester kolesterol. 

5) Usus besar    Sedikit lemak dan kolestero yang terkurung  

    dalam serat makanan, dikuluarkan melalui  

    feses. 

 (Evelyn Pearca. 2002) 

 

 

1.5. Perubahan Metabolisme  

Setelah melakukan aktivitas olahraga akan terjadi perubahan pada tubuh 

seseorang antara lain perubahan pada komposisi tubuh, perubahan pada tekanan 

darah, perubahan penyesuaian terhadap panas dan perubahan pada jaringan ikat. 

Selain itu juga terjadi tiga perubahan kimia terjadi karena sistem aerobik yaitu 

pertama perubahan meningkatkan kandungan mioglobin; kedua meningkatkan 

oksidasi karbohidrat; dan ketiga meningkatkan oksidasi lemak (Junusul Hairy, 

1989:209).  

1) Meningkatkan kandungan mioglobin 

Salah satu pengaruh latihan fisik adalah meningkatkan mioglobin pada otot yang 

terlibat langsung saat latihan. 

2) Meningkatnya oksidasi karbohidrat 

Dengan latihan daya tahan dapat meningkatkan kapasitas otot rangka yang 

memecah glikogen dengan adanya oksigen menjadi CO
2
 dan H

2
O dengan 

produksi ATP. Dengan kata lain, kapasitas otot untuk menghasilkan energi secara 

aerobik meningkat, yang berarti pula daya tahan aerobik juga meningkat. 
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Disamping meningkatnya kemampuan otot untuk oksidasi oksigen, juga terjadi 

peningkatan penyimpanan glikogen dalam otot. 

3) Meningkatnya oksidasi lemak  

Seperti glikogen, oksidasi lemak menjadi CO
2
 dan H

2
O denga produksi ATP 

karena adanya peningkatan O
2
 setelah melakukan latihan. Mengingat bahwa 

lemak dapat dam membantu sebagai sumber bahan bakar otot yang besar selama 

latihan daya tahan, dan meningkatkan oksidasi lemak, meningkatkan unjuk kerja 

dalam segala kegiatan. Peningkatan kapasitas oksidasi lemak di dalam otot setelah 

latihan daya tahan disebabkan oleh: 

 Meningkatnya penyimpanan trigliserida di dalam intra muskuler yang 

disimpan dalam bentuk lemak. 

 Meningkatnya pengeluaran asam lemak bebas dalan jaringan lamak 

sebagai bahan bakar meningkat. 

 Meningkatnya kegiatan enzim yang terlibat di dalam aktivitas transport 

dan pemecaha asam lamak. 

Kelebihan lemak adalah resiko kesehatan untuk penyakit jantung, 

hipertansi, diabetes dan beberapa janis kanker. Yang menyebabkan lemak tubuh 

meningkat adalah makan yang tidak teratur dan tidak terbatas, ini akan 

menyebabkan peningkatan berat badan dalam bentuk lemak.  Diet dapat dilakukan 

untuk menurunkan lemak, tapi ada efek sampingnya. Rasa lapar dapat 

memutuskan jaringan energi otot (Brian J. Sharkey, 2003:15). Bila ini terjadi 

maka seseorang akan mengalami ini sama saja seseorang kehilangan satu-satunya 

jaringan yang mampu membakar sejumlah beser lemak. Aktivitas terbukti mampu 
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menggerakan lemak dari simpanan jaringan adiposa, dan kemudian membakar 

untuk energi pada otot tulang. Olahraga membakar lemak dan menghindari 

berkurangnya protein otot, pada kenyataannya aktivitas yang teratur dapat 

membentuk otot tambahan, sehingga memantapkan kemampuan untuk dapat 

membakar kelebihan lemak (Brian J. Sharkey, 2003:16). 

Aktivitas yang teratur dapat membakar lemak membantu mempertahankan 

berat badan yang diinginkan serta persentase kolesterol tubuh. Otot yang terlatih 

akan melatih  perubahan  penggunaan sumber energi, sehingga menghemat 

penggunaan karbohidrat yang terbatas di dalam otot dan hati. Cara kerjanya 

adalah  meningkatkan oksidasi beta, suatu proses enzim yang secara sistematis 

mambagi dua fragmen karbon dari lemak.  

2.1.5.1 Metabolisme Pembakaran Kolesterol Untuk Energi 

Ada beberapa sistem metebolik otot dalam kerja fisik. Di dalam otot 

terdapat sistem metabolik dasar yang sama seperti yang ada di dalam bagian tubuh 

yang lain. Pengukuran kuantitatif yang khusus dari ketiga sistem metabolik 

bersifat sangat penting untuk memahami batasan aktifitas fisik. Sistem ini adalah 

(1) sistem fosfagen, (2) sistem glikogen - asam lektat, dan (3) sistem aerobik 

(Evelyn Pearca, 2002). 

1) Sistem fosfagen 

Sumber dasar energi untuk kontraksi otot adalah adenosin trifosfat (ATP) 

yang memiliki rumus dasar sebagi berikut: 

 Adenosin –— PO3 ~ PO3 ~ PO3ˉ 
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Ikatan yang melekatkan dua fosfat radikal terakhir kepada molekul adalah ikatan 

fosfat bereneregi tinggi. Setiap ikatan ini menyimpan 7300 kalori. Kalori energi 

per mol ATP dibawah kondisi standar. Oleh karena itu, bila satu fosfat 

dipindahkan dari molekul, akan dilepaskan 7300 kalori energi yang dapat 

dipergunakan untuk menggerakan kontraktilitas otot. Kemudian bila fosfat radikal 

kedua dipindahkan, masih terdapat 7300 kalori lagi. Pindahan fosfat yang pertama 

mengubah ATP menjadi adenosin difosfat (ADP), dan perpindahan fosfat kedua 

mengubah (ADP) menjadi adenosin monofosfat (AMP).  

Jumlah ATP yang terdapat di dalam otot, hanya cukup untuk 

mempertahankan daya otot yang maksimal selama kira-kira 3 detik. Oleh karena 

itu, penting bahwa ATP yang terus menerus harus dibentuk. Pelepasan energi dari 

fosfokreatin (juga disebut keratin fosfat) adalah senyawa kimia lain yang 

mempunyai ikatan fosfat berenergi tinggi, dengan rumus ikatan sebagai berikut: 

   Keratin ~ PO3ˉ  

Senyawa ini dapat dihancurkan menjadi keratin dan ion fosfat, dan 

sewaktu dipecahkan akan menghasilkan energi dalam jumlah besar. Ikatan 

fosfokreatin ini memiliki sumber energi yang lebih banyak dibandingkan sumber 

energi yang berasal dari ATP. Juga kebanyakan sel otot mempunyai fosfokreatin 

dua atau empat kali lebih banyak dibandingkan ATP.  

Suatu karakteristik dari energi yang dihantarkan oleh fosfokreatin ke ATP 

adalah bahwa penghantaran tersebut terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi 

energi yang tersimpan di dalam fosfokreatin otot dengan segera tersedia untuk 

kontraksi otot, seperti energi yang tersimpan dalam ATP. Gabungan dari sel ATP 
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dan sel fosfokreatin ini disebut sistem energi fosfagen. Keduanya sama-sama 

menyediakan daya otot maksimal mencapai selama 8 sampai 10 detik, hampir 

cukup untuk dipakai dalam lari 100 meter. Jadi energi yang disediakan dari sistem 

fosfagen digunakan untuk ledakan singkat tenaga otot yang maksimal. 

2) Sistem glikogen—asam laktat 

Glikogen yang disimpan dalam otot dapat dipecah menjadi glukosa dan 

kemudian glukosa digunakan untuk energi. Tahap perubahan glikogen menjadi 

glukosa disebut glikolisis yang dapat terjadi tanpa oksigen maka dari itu disebut 

metabolisme anaerob. Selama glikolisis, setiap molekul glukosa diubah menjadi 

dua molekul asam piruvat, dan energi dilepaskan untuk membentuk empat 

molekul ATP. Biasanya asam piruvat ini masuk dalam mitokondria sel otot yang 

kemudian bereaksi dengan oksigen untuk membentuk lebih banyak ATP. 

Sedangkan jika terdapat oksigen untuk reaksi oksidatif, metabilisme glukosa 

sebagian besar asam piruvat ini diubah menjadi asam laktat. Jadi terdapat banyak 

glikogen diubah menjadi asam laktat yang kenudian keluar dari sel otot ke dalam 

cairan interstisial dan darah. Tetapi perjalanan panjang sejumlah ATP yang sangat 

banyak seluruhnya dibentuk tanpa memakai oksigen. 

Karakteristik lain dari sistem glikogen—asam laktat adalah bahwa sistem 

ini dapat membentuk molekul ATP kira-kira 2,5 kali lebih cepat dari pada yang 

dilakukan dengan metabilisme oksidatif mitokondria. Oleh karena itu jika 

sejumlah ATP dibutuhkan untuk kontraksi otot dalam waktu yang singkat, 

mekanisme glikolisis anaerob ini dapat digunakan sebagai sumber energi yang 

cepat. Mekanisme glikolisis anaerob dapat menyediakan aktifitas otot yang 
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maksimal selama 1,3 sampai 1,6 manit sebagai tambahan energi setelah diberikan 

energi dari sistem fosfagen selama 8 sampai 10 detik. 

3) Sistem aerobik 

Sistem aerobik berarti oksidasi dari bahan makanan di dalam mitokondria 

untuk menghasilkan energi. Bahan makanan tersebut yaitu: glukosa (dari 

karbohidrat), asam lemak (dari lipida), dan asam amino (dari pritein), makanan 

setelah melalui beberapa proses dengan oksigen untuk melepaskan sejumlah 

energi yang sangat besar untuk mengubah AMP menjadi ADP kemudian menjadi 

ATP.  

Perbandingan suplai energi yang dihasilkan dari sistem aerobik, sistem 

fosfagen dan suplai energi dari glikogen asam laktat adalah sebagai barikut:   

Tabel 6    Perbandingan suplai energi dari sistem fosfagen, sistem glikogen- 

         asam laktat dan sistem aerobik. 

        M ATP / menit 

Sistem fosfagen     4 

Sistem glikogen—asam laktat   2,5 

Sistem aerobik      1 

 

Sebaliknya, bila membandingkan sistem terhadap ketehanan, nilai 

relatifnya adalah sebagai berikut 

        Waktu  

Sistem fosfagen           8 sampai 10 detik   

Sistem glikogen—asam laktat                         1,3 sampai 1,6 menit   

Sistem aerobik                 Waktu yang tidak 

            terbatas selama zat nutrisi  

       masih tersedia 

 

(Evelyn Pearca, 2002) 
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Latihan dalam waktu yang singkat seperti lari cepat 100 m, 200 m, dan 

400 m pada jenis ini bahan bakar yang terbesar berasal dari karbohidrat dan lemak 

merupakan sebagian kacil dan protein diabaikan. Karena sistem yang dipakai 

adalah sistem anaerobik (fosfagen). Sedangkan dalam aktivitas fisik yang cukup 

lama lebih dari 10 menit ini memerlukan makanan sebagai bahan bakar. Untuk 

aktivitas lebih dari 20 manit seperti lari jarak jauh atau bersepeda jarak jauh, maka 

latihan ini memerlukan bahan bakar yang dominan dari karbohidrat untuk 

resintesis ATP, sedangkan lemak peranannya relatif kecil. 

2.1.5.2 Pengukuran Kadar Kolesterol 

Untuk mengetahui kandungan kolesterol dalam darah dapat diukur dengan 

menggunakan alat pengukur kolesterol darah yaitu Accutrtend GCT. Dimana yang 

dibutuhkan adalah accuternd deteksi, sample darah dan strip kolesterol (yang 

dimasukan dalam accutrend deteksi setelah ditetesi darah secukupnya). 

1.6. Pengaruh Kolesterol Terhadap Kesehatan 

2.1.6.1 Atherosklerosis 

Peran lipid pada patogenesis aterosklerosis saat ini sudah bukan hipotesis 

lagi, tetapi sudah merupakan suatu teori yang pasti. Dalam hal ini perlu diketahui 

bahwa peran-peran tiap komponen tidak sama. 

1) Kolesterol total 

Hubungan antara kadar kolesterol total darah dengan resiko PJK sangat 

kuat, konsisten dan tidak bergantung kepada faktor resiko lain. Penelitian genetik, 

eksperimental, epidemologis dan klinis menunjukan dengan jelas bahwa 
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peningkatan kadar koesterol total mempunyai peran penting pada patogenesis PJK 

(Noer Saifoellah,1996:717).  

2) Kolesterol LDL  

Bukti epidemologis dan klinis menunjukan bahwa LDL yang mengangkut 

lebih kurang 70-80% kolesterol total adalah lipoprotein yang paling penting pada 

timbulnya aterosklerosis (Noer Saifoellah, 1996:717).  

3)  Kolesterol HDL 

Pada umumnya kolesterol HDL mempunyai efek melindungi jantung, 

karena berperan dalam reverse cholesterol transport yang mengangkut kolesterol 

dari jaringan perifer ke hati untuk kemudian dikeluarkan melalui empedu. 

Intervensi obat atau diet dapat menaikan kadar kolesterol HDL dan sekaligus 

mengurangi PJK. 

Gangguan metabolisme lipid dalam bentuk peningkatan kadar kolesterol, 

terutama kadar kolestreol LDL jelas mempunyai efek aterogenik sedangkan 

kolesterol HDL sebaliknya melindungi jantung karena berperan dalam reverse 

kolesterol transport. Disamping itu triad lipid (kolesterol LDL tinggi, kolesterol 

HDL rendah, dan trigliserida tinggi) ternyata juga merupakan penyebab resiko 

untuk PJK (Noer Saifoellah, 1996:717).  

2.1.6.2 Pencagahan Atherosklerosis dengan Latihan Olahraga 

Efek olahraga terhadap lemak darah mungkin lebih menguntungkan 

daripada menurunkan gula darah. Latihan olahraga yang teratur dapat 

menurunkan kadar trigliserida, kolesterol VLDL dan kolesterol LDL, serta latihan 

olahraga akan menaikan kadar kolesterol HDL yang merupakan faktor protektif 
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terhadap atherosklerosis dan PJK (Noer Saifoellah,1996:643). Salah satu laporan 

penelitian oleh efek olahraga pada pengidap diabetes DMTII menunjukan bahwa 

kadar trigliserida kembali ke harga normal apabila latihan olahraga berlari yang 

dilakukan berjarak sekitar 6-12 km perhari (Noer Saifoellah, 1996:643) 

Aktivitas fisik bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Olahraga 

membantu menurunkan kadar kolesterol melalui beberapa cara: 

1) Olahraga meningkatkan jumlah kolesterol HDL (‗kolesterol baik‖) serta 

mengurangi jumlah kolesterol LDL (―kolesterol jahat‖, yang menyebabkan 

tersumbatnya pembuluh darah arteri) dalam darah. 

2) Olahraga membantu mengurangi dan mengontrol berat badan.  

3) Ketika berolahraga, berarti telah mengoptimalkan sirkulasi tubuh, dimana 

akan membantu membersihkan plak atau kerak di pembuluh darah, serta 

membuat jantung bekerja lebih kuat dan lebih efisien.  

4) Berolahraga sembari mengurangi asupan kalori membantu mem-

pertahankan jaringan otot dan membakar lemak tubuh dalam persentase 

yang lebih tinggi.  

5) Olahraga mengembalikan metabolisme tubuh, untuk melawan efek 

pembatasan kalori.  

6) Olahraga sendiri juga turut membakar kalori.  

Kolesterol diketahui sebagai pemicu berbagai gangguan kesehatan, seperti 

hipertensi, gangguan jantung, hingga stroke. Sebenarnya kolesterol merupakan 

unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, jika kadarnya berlebihan di dalam 
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tubuh akan menyebabkan berbagai penyakit. Langkah-langkah berikut ini 

diketahui dapat mengendalikan kadar kolesterol dalam darah.  

1) Menjaga kadar kolesterol   

Untuk menghindari atau sebagai pencagahan dari suatu gangguan organ 

dalam tubuh, seorang menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Kadar kolesterol 

total seseorang berada di bawah 200 mg/dL, dengan kadar LDL (kolesterol jahat) 

di bawah angka 130, dan HDL (kolesterol baik) berada di atas angka 40.  

2) Menjaga keseimbangan berat badan  

Mengurangi berat badan yang berlebih merupakan salah satu cara untuk 

mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa 

berat badan yang berlebih dapat mengganggu proses metabolisme tubuh dalam 

menghancurkan lemak. Meskipun kita hanya mengonsumsi sedikit lemak, namun 

tidak terlihat penurunan kadar kolesterol yang berarti. Mengurangi sekitar 2.5 – 

4.5 kg berat badan diduga dapat memperbaiki kadar kolesterol.  

3) Aktivitas fisik rutin  

Salah satu cara mengendalikan kadar kolesterol adalah dengan berolahraga 

secara rutin. Jalan kaki atau jenis olahraga ringan lainnya yang dilakukan secara 

rutin akan membantu meningkatkan kadar HDL. Pastikan saja bahwa kita 

berolahraga 30 menit setiap hari dan lima hari dalam seminggu.  

4) Mengonsumsi multivitamin  

Sekalipun telah mengonsumsi makanan yang sehat, tetap saja ada 

kemungkinan tubuh kita kekurangan unsur nutrisi tertentu. Untuk mengatasi 

kondisi tersebut, kita disarankan untuk mengonsumsi multivitamin atau suplemen 
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makanan untuk mencukupi kebutuhan dasar nutrisi dan menurunkan risiko 

penyakit jantung dan stroke. Sebaiknya pilih multivitamin yang mengandung 

asam folat, vitamin B6 dan vitamin B12, karena ketiganya memiliki manfaat 

penting dalam menjaga kesehatan jantung. 

1.7. Kerangka Berfikir 

Olahraga kesehatan bersepeda diminati sebagian banyak orang. Olahraga 

kesehatan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tercapai tujuannya, 

yaitu intensitas bebannya submaksimal, serta tidak boleh ada unsur kompetisi di 

dalamnya (Santoso Giriwijoyo,2005). Untuk aktivitas fisik seperti bersepeda atau 

berenang diperlukan waktu 30-60 menit. 

Profil aktivitas fisik perkumpulan sepeda santai di Desa Adipala berperan 

penting dalam rangka pencapaian peningkatan kebugaran jasmani seluruh anggota 

pesepeda, dimana aktivitas fisik dapat dilakukan dengan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Tanpa melakukan aktivitas olahraga masyarakat 

tidak dapat mencapai kesehatan dan kebugaran yang diinginkan. Aktivitas yang 

teratur dapat membakar lemak, mempertahankan berat badan dan persentase 

lemak tubuh (Evelyn Pearca, 2002). Aktivitas aerobik yang dilakukan lebih dari 

30 menit dangan intensitas submaksimal dapat diterapkan sebagai olahraga 

kesehatan dan peningkatan kualitas hidup para olahragawan dan masyarakat pada 

umumnya. 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu dibuktikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 1993). Berdasarkan kajian teoritis 
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yang berhubungan dengan permasalahan dan didukung dengan kerangka berfikir 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal jarak 15 

kilometer terhadap kenaikan profil denyut nadi! 

2) Terdapat pengaruh aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal jarak 15 

kilometer terhadap penurunan kadar kolesterol darah! 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rencana Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian surve tes untuk mengetahui hubungan 

antara aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal sejauh 15 kilometer 

terhadap perubahan profil denyut nadi dan kadar kolesterol pada testi. Rencana 

penelitian yang akan dikerjakan dalam penelitian ini adalah perlakuan tes 

bersepeda sejauh 15 kilometer intensitas denyut nadi mencapai 70-89% denyut 

nadi maksimal (DNM), dimana lintasan yang akan digunakan adalah lintasan 

lurus jalan raya sejauh 15 km. 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

   Desain penelitian ini adalah testi melakukan latihan dengan intensitas 

submaksimal dimana latihan yang dilakukan mencapai 72%-87% DNM dan 

latihan yang akan diberikan adalah bersepeda sejauh 15 kilometer. Rencana 

penelitiannya sebagai barikut: 

X a   L    X b   

Keterangan : 

Xa  = tes kadar kolesterol sebelum perlakuan pembebanan bersepeda sejauh 15 

    kilometer. 

L = bersepeda sejauh 15 kilometer dengan intensitas DN mencapai         

     70%-89% DNM 
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Xb = tes kadar kolesterol darah setelah perlakuan pembebanan bersepeda    

     sejauh 15 kilometer dengan intensitas denyut nadi submaksimal.  

3.2 Populasi 

   Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suhasimi Arikunto, 

2006:130). Dalam penelitian ini populasi yang akan menjadi peserta dalam 

penelitian adalah anggota perkumpulan sepeda santai di Desa Adipala, Kab. 

Cilacap sebanyak 46 orang. 

3.3 Sempel 

   Sempel adalah sebagian dari populasi yang diteliti (Suhasimi Arikunto, 

2006:130). Sempel adalah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi 

(Sutrisno Hadi 1993:221). Jumlah sempel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 20 orang dari populasi. Pengambilan sempel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampel. Yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan 

atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut 

yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. 

   Kriteria sampel dalam penelitin ini adalah: bersedia menjadi sempel 

penelitian, tidak mengkonsumsi obat-obatan atau suplemen secara rutin, tidak 

merokok. 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel bebas 

   Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya perubahan 

pada variabel terikat atau variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal. 

3.4.2 Variabel terikat 

   Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas, yaitu  denyut nadi dan kadar kolesterol darah. 

3.4.3 Definisi Operasional Variabel 

1)  Aktivitas fisik bersepeda 

Dari variabel bebas ini, yang dimaksud aktivitas fisik bersepeda dalam 

penelitian adalah testi bersepeda menempuh jarak 15 km dengan syarat yang 

sudah ditentukan yaitu bersepeda disebuah jalan raya. Syarat lain yang harus 

dilakukan testi adalah testi bersepeda dengan kecepatan tertentu yang dapat 

menaikan frekuensi denyut nadi testi itu sendiri sampai submaksimal. Setelah 

beberapa kali diuji, dihasilkan testi dapat meningkatkan denyut nadi sampai 

submaksimal saat bersepeda yaitu dengan kecepatan 30-35 km/jam.  

2)  Kolesterol 

Variabel terikatnya yaitu kolesterol dan denyut nadi. Kolesterol akan 

dites dengan menggunakan alat deteksi kolesterol, kolesterol yang dimaksud 

adalah kolesterol darah yang setiap testinya akan diambil sempal darah untuk 

pengecekan kadar kolesterol masing-masing testi. Setiap testi dilakukan 

pengecekan dua kali sebelum dan setelah bersepeda.  
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3) Denyut nadi 

Denyut nadi adalah perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang 

dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah (Tri Rustiadi, 

2006:7). Denyut nadi dihitung dengan cara meraba denyut nadi pergelangan 

tangan. Dihitung dengan stop wacth selama 15 detik, hasilnya dikalikan 4 

maka akan terhitung denyut nadi 1 menit. Pengukuran denyut nadi dilakukan 

sebelum dan setelah perlakuan aktivitas fisik dilakukan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Kuesioner  

 Menurut Suharsimi Arikunto (2009:102), kuesioner adalah kumpulan dari 

pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden dan cara menjawab 

dilakukan dengan tertulis. Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan 

responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Angket ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah responden layak dan memenuhi syarat sebagai peserta 

penelitian. Angket ini diberikan bertujuan untuk memudahkan penelitian dan 

meminimalisir kesalahan dalam penelitian. 

3.5.2 Pemeriksaan Denyut Nadi  

 Pengecekan denyut nadi submaksimal dilakukan sebelum pelaksaanaan 

penelitian untuk menentukan kecepatan bersepeda yang akan digunakan pada saat 

pelaksanaan penelitian. Ini dilakukan agar diketahui seberapa kecepatan yang 

akan diterapkan saat penelitian dan dapat tercapai denyut nadi yang diinginkan 

yaitu  DN diantara 70-89% dari DNM testi. Dan akhirnya diketahui kecepatan 

yang akan digunakan yaitu diantara 30-35 km/jam. Maka diputuskan sempel 

http://nursingbegin.com/cara-mengukur-denyut-nadi/
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dibagi menjadi 2 kelompok, 9 orang bersepeda dengan kecepatan 30- 32 km/jam 

dan 11 orang bersepeda dengan kecepatan 32-35 km/jam. 

3.5.3 Pemeriksaan Kolesterol 

 Faktor penting dalam sebuah penelitian adalah metode pengumpulan data 

karena berhubungan dengan data yang diperoleh. Untuk memperoleh data yang 

sesuai dalam penelitian ini menggunakann metode surve tes yaitu mengukur kadar 

kolesterol sebelum dan setelah melakukan aktivitas fisik submaksimal sejauh 15 

kilometer dengan bersepeda.  

3.6 Persiapan Penelitian 

 Untuk mendapatkan sempel, peneliti mengadakan obserfasi lapangan yaitu 

wawancara secara langsung dengan ketua perkumprlan sepeda santai Kec. 

Adipala, Kab. Cilacap yang akhirnya ditentukan dan diberi ijin untuk mengadakan 

penelitian. 

 Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mula-

mula sempel dilakukan pengukuran DN submaksimal masing-masing sempel 

sesuai usia dengan rumus (220 – usia dalam tahun) × 70%. Kemudian 

menentukan seberapa kecepatan pada waktu bersepeda agar mencapai DN 

submaksimal tersebut. Setelah mengetahui DN submaksimal masing-masing 

sempel, selanjutnya pada hari berikutnya dilakukan tes pengukuran latihan fisik 

bersepeda intensitas submaksimal sejauh 15 km. 

3.6.1 Perlengkapan 

3.1 Alat dan bahan 

 Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini (Oktia Woro, 2005:5): 
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 Alat tulis 

 Accutrend GCT 

 Stik kode 

 Stik kolesterol 

 Lanset steril 

 Alkohol 70% dan kapas 

3.2 Cara pengukuran kolesterol 

 Persiapkan alat dan bahan, 

 Hidupkan alat accutrend dengan menekan tombol power  ON, 

 Masukan stik kode yang sesuai ( agar alat dapat bekerja ) dan akan muncul 

kode  kolesterol pada layar accutrend, 

 Selanjutnya masukan stik kolesterol sampai berbunyi (Tit) baru dibuka, 

dan stik kolesterol yang akan ditetesi darah telah terbuka, 

 Ambil sempel darah menggunakan lanset, secukupnya kurang lebih 2 

tetes, 

 Teteskan darah pada stik kolesterol yang telah terpasang pada accutrend 

dan tutup penutup accutrend dan tunggu pada hitungan mundur 180 detik 

dan baca hasilnya pada layar accuternd, 

 Setelah selesai buka accuternd dan lepas strik kolesterol (stik kolesterol 

digunakan sekali pakai), 

 Bersihkan alat dan matikan alat dengan menekan tombol (Off)  
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3.6.2 Persiapan Peserta Tes 

1) Testi diwajibkan berpuasa minimal 6 jam sebelum melakukan perlakuan 

aktivitas bersepeda. 

2) Pemanasan sebelum aktivitas bersepeda dilakukan 

3.6.3 Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan dilakukan pada pagi hari, pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Tes awal pengecekan denyut nadi dan kolesterol sebelum perlakuan 

menggunakan alat stop watch deteksi kelesterol. 

2) Sebelum perlakuan tes, sempel melakukan pemanasan. Setelah pemanasan 

sempel melakukan perlakuan yang telah ditentukan yaitu sempel mengayuh 

sepeda sejauh 15 km dan dengan kecepatan yang telah ditentukan. 

3) Pengecekkan kembali kadar kolesterol menggunakan alat deteksi (accutrend) 

setelah perlakuan bersepeda sejauh 15 kilometer dilakukan dan pengecekan 

denyut nadi.  

3.7 Instrumen Penelitian 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok. Intrumen dalam penelitian ini meliputi: 
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3.7.1 Pengukuran Denyut Nadi  

 Pengukuran denyut nadi dilakukan dengan cara menekan arteri carotid 

pada leher dibawah rahang disamping jakun. Testi merasakan denyut nadi denga 

ujung jari dan dihitung selama 15 detik dan hasilnya dikalikan empat.  

Pengecekan denyut nadi submaksimal dilakukan sebelum pelaksaanaan penelitian 

untuk menentukan kecepatan bersepeda yang akan digunakan pada saat 

pelaksanaan penelitian. Ini dilakukan agar diketahui seberapa kecepatan yang 

akan diterapkan saat penelitian dan dapat tercapai denyut nadi yang diinginkan 

yaitu  DN diantara 70-89% dari DNM testi. Dan akhirnya diketahui kecepatan 

yang akan digunakan yaitu diantara 30-35 km/jam. Dan diputuskan sempel dibagi 

menjadi 2 kelompok, 9 orang bersepeda dengan kecepatan 30- 32 km/jam dan 11 

orang bersepeda dengan kecepatan 32-35 km/jam. 

3.7.2 Pengukuran Kolesterol 

 Pengecekan kolesterol darah akan dites dengan menggunakan alat deteksi 

kolesterol yaitu Accutrend GCT yang sudah tersedia di laboratorium IKOR. 

Setiap testi akan diambil sempal darah untuk pengecekan kadar kolesterol masing-

masing. Setiap testi dilakukan pengecekan dua kali sebelum dan setelah 

bersepeda.  

3.8 Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

 Dalam penalitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan dalam melakukan penelitian sehubungan dengan data. 

Faktor yang mempengaruhi aktivitas bersepeda ini antara lain adalah 

kesungguhan peserta tes dalam memenuhi intensitas pembebanan latihan sesuai 
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yang ditantukan yaitu DN mencapai 70%-89% dari DNM. Faktor yang 

mempengaruhi lainnya yakni suhu dingin, karena pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan pada pagi hari.  

3.9 Tehnik Analisis Data 

 Untuk analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan statistik 

deskriptif. Tujuannya adalah untuk meringkas data agar menjadi lebih mudah 

dilihat dan dimengerti. Selanjutnya dilakukan uji normalitas dari distribusi data 

dengan uji kolmogorovs smirnov. Dikatakan data berdistribusi normal jika nilai uji 

normalitas lebih dari 0,05 (p>0,05) 

 Berikutnya membandingkan dua kelompok data terkait (tes kolesterol 

sebelum perlakuan dan setelah perlakuan). Data yang diperoleh dimasukan dalam 

tabel, yaitu tabel perhitungan statistik sebagai berikut: 

Tabel 7  Persiapan perhitungan statistik 1 

 

No N Y1 Y2 D 

1 

2 

3 

Dst 

    

Jumlah Σ N Σ Y1 Σ Y2 Σ D 

 

Keterangan :  

Md   : mean dari perbedaan pre test dan post test  

N   : jumlah subjek   

D   : perbedaan Y1 – Y2  

Y1  : hasil tes awal  
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Y2  : hasil tes akhir 

Σ X
2
 d : jumlah kuadrat deviasi 

xd  : deviasi masing-masing subjek (d – Md) 

 

          Md 

          t = 

         Σ X
2
 d   

          N(N -1) 

       

untuk menghasilkan interprestasi maka, t hitung tersebut dikomparasikan dengan t 

tabel untuk itu hendaknya dilihat pada t tabel dengan indikator sebagai berikut:  

p = 0,05; df = n -1  

adanya peningkatan yang signifikan apabila t hitung > t tabel.  

Guna mempermudah dalam perhitungan, peneliti menggunakan program SPSS 

(statistical package for social sain). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik 

intensitas DN 70%-89% dari DNM terhadap profil denyut nadi dan penurunan 

kadar kolesterol dalam darah. Dimana alat yang digunakan untuk mengukur kadar 

kolesterol darah adalah Accutrend kolesterol. Pengukuran dilakukan 2 kali, 

setelah perlakuan dan sebelum perlakuan bersepeda sejauh 15 km. 

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian 

Hasil tes pengukuran penelitian pengaruh aktivitas fisik bersepeda 

intensitas submaksimal terhadap perubahan denyut nadi dan kadar kolesterol 

darah dapat dilihat pada lampiran dan terangkum dalam tabel 5 berikut :  

Tabel  8  Hasil Pengukuran Kolesterol Darah dan Denyut Nadi  

Variabel N Pretes Postes Perubahan 

Kolesterol Darah  20 176.45 ml/dl 169.15 ml/dl 7.3  

Denyut Nadi  20 77.4 / menit 78 / menit 0.6 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran denyut nadi dan 

kolesterol darah setelah aktivitas fisik bersepeda mengalami perubahan yaitu 

denyut nadi rata-rata pretes = 77.4 kali /manit dan denyut nadi rata-rata postes = 

78. Demikian juga kolesterol rata-rata sebelum latihan sebesar 176.45 mg/dl dan 
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kolesterol rata-rata setelah latihan kadar kolesterol menjadi 169.15 mg/dl. 

Persentase nenurunan  kolesterol adalah 4.1% dan persentase perubahan denyut 

nadi adalah 0.9%. 

4.1.2 Uji Prasyarat Analisis Data 

Hasil uji prasyarat meliputi pengukuran intensitas denyut nadi dan 

kolesterol sebagai syarat pada waktu melakukan besepeda sejauh 15 kilometer. 

Prasyarat uji yang digunakan antara lain adalah uji normalitas menggunakan 

statistik nonparametik dengan kolmogorov-Smirnov test. 

4.1.3 Uji Normalitas Data 

Hasil uji prasyarat analisis meliputi pengukuran intensitas DN dimana 

intensitas DN adalah salah satu syarat inklusi untuk mengetahui bahwa aktivitas 

fisik telah mencapai intensitas yang diinginkan yaitu intensitas DN yang 

dimaksud adalah intansitas submaksimal antara 70% – 89 % dari DNM. 

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov melalui perhitungan komputer program SPSS release 12 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel  9  Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

Variabel 
Kolmogorov 

Smirnov 
Signifikansi Kriteria 

Kolesterol Darah 2.148 0.038 normal 

Denyut Nadi 0.324 0.748 normal 
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Uji normalitas data ini menggunakan uji one-sampel kolmogorof smirnof. 

Dikatakan data berdistribusi normal jika nilai uji normalitas lebih dari 0,05 

(p>0,05). Tabel 9 menunjukkan bahwa harga kolmogorov smirnov variabel 

peningkatan denyut nadi dan penurunan kolesterol darah berdistribusi normal. 

4.1.4 Hasil Analasis Data 

Nilai rentang kadar kolesterol normal adalah < 200 mg/dl. Dimana < 200 

mg/dl (yang diinginkan), 200-239 mg/dl (batas tinggi), >240 mg/dl (tinggi). 

Dari tabel yang terdapat di lampiran dapat diketahui bahwa seluruh dari 

sampel mengalami penurunan kadar kolesterol setelah menjalani perlakuan 

bersepeda sejauh 15 km. Diketahui setelah pemberian latihan fisik semua sampel 

mengalami penurunan kadar kolesterol yaitu: 3 responden mengalami penurunan 

kolesterol sebesar 2%; 2 responden mengalami penurunan sebesar 3%; 2 

responden mengalami penurunan sebesar 4%; 2 responden mengalami penurunan 

sebesar 5%; 2 responden mengalami penurunan sebesar 6%; 1 responden 

mengalami penurunan sebesar 8%; 2 responden mengalami penurunan sebesar 

10%; 2 responden mengalami penurunan sebesar 11%; 2 responden mengalami 

penurunan sebesar 12%; 1 responden mengalami penurunan sebesar 14%; 1 

responden mengalami penurunan sebesar 16%. 

Tabel   10  Hasil Analisis Data Kolesterol 

Kolesterol N Kolesterol ml/dl t hitung t tabel Sig  

Pretes 

Postes 

20 

20 

176.45 

169.15 
2.148 2.109 0.038 
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Tabel   11  Hasil Analisis Data Denyut Nadi 

Denyut Nadi N DN/menit t hitung t tabel Sig  

Pretes 

Postes 

20 

20 

77.4 

78 
0.324 2.109 0.748 

 

Kriteria pengambilan keputusan dengan tingkat kepercayaan = 95% atau 

() = 0,05. Derajat kebebasan (df) = n-1 = 20  – 1  = 19, serta pengujian dua sisi 

diperoleh dari nilai t-tabel = 2.109. Dari data uji t kolesterol diatas dapat dilihat 

jika t hitung > t tabel, yaitu 2.148 > 2.109 dengan tingkat signifikan 0.038 < 0.05 

demikian terdapat adanya penurunan kolesterol yang signifikan. Dan diketahui 

data uji t denyut nadi dengan t hitung < t tabel, yaitu 0.324 < 2.109. 

4.1.5 Uji hipotesis 

Dari hasil analisis data kolesterol telah diketahui bahwa t hitung > t tabel, 

yang menyatakan bahwa ada penurunan yang signifikan. Dengan demikian Ho 

diterima, yaitu latihan fisik bersepeda jarak 15 km intensitas submaksimal 

berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah. Sedangkan analisis dari 

denyut nadi tidak signifikan dengan nilai t hitung < t tabel.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1   Latihan Fisik Besepeda Terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah 

Penggunaan energi dari lemak. Lemak terdapat pada jaringan adiposa,  

sebelum digunakan untuk energi, lemak ditranspor terutama dalam bentuk asam 

lemak. Konsentrasi asam lemak dalam plasma pada keadaan istirahat kira-kira 15 

mg/dl dalam seluruh sistem dirkulasi. Meskipun asam lemak jumlahnya hanya 
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sedikit dalam darah, tetapi kecepatan penggantinya sangat cepat (separuh asam 

lemak plasma digantikan oleh asam lemak baru setiap 2 sampai 3 menit). Dengan 

kecepatan ini hampir semua kebutuhan energi normal tubuh dapat disediakan dari 

oksidasi asam lemak tanpa menggunakan karbohidrat untuk energi. Oksidasi asam 

lemak  terjadi pada mitokondria. Semua keadaan yang meningkatkan pemakaian 

lemak untuk energi selalu meningkatkan asam lemak dalam darah, terutama pada 

saat kelaparan dan dalam keadaan diabetes. Pada keadaan ini seseorang hanya 

memperoleh sedikit atau tidak memperoleh energi dari karbohidrat. Hampir 

semua sel dapat memakai lemak sebagai energi kecuali jaringan otak. Maka untuk 

aktivitas olahraga yang cukup lama, penggunaan energi akan lebih banyak dari 

oksidasi asam lemak dan penggunaan energi dari karbohidrat akan diperhemat 

karena glukosa digunakan sebagai cadangan sumber energi untuk jaringan otak. 

Jadi, penggunaan energi dari oksidasi asam lemak terjadi pada saat aktivitas fisik 

aerobik, minimal 30 menit dan akan lebih nyata jika olahraga dilakukan antara 1 

sampai 2 jam. 

Bersepeda merupakan olahraga yang mudah dikerjakan dan digemari 

banyak orang. Ada beberapa tujuan olahraga, olahraga sebagai hiburan mengisi 

waktu luang, olahraga untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani dan 

olahraga untuk prestasi. Untuk kebugaran jasmani olahraga dapat dimanfaatkan 

untuk mempertahakan kolesterol tubuh. Olahraga untuk kebugaran jasmani 

dibedakan dalam intensitasnya. Yang intensitasnya lebih rendah dari submaksimal 

ini digunakan untuk olahraga rekreasi, untuk meningkatkan kebugaran dan 

kualitas tubuh, olahraga harus mencapai submaksimal dan olahraga untuk prestasi 
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latihannya harus diatas submaksimal. Berdasarkan penelitian ini, aktivitas fisik 

yang intensitasnya mencapai submaksimal yaitu rata-rata persentase penurunan 

kolesterol keseluruhan adalah 4.1%. Disimpulkan bahwa olahraga bersepeda 

intensitas submaksimal dapat menurunkan kadar kolesterol darah. 

4.2.2 Latihan Fisik Besepeda Terhadap Perubahan Frekuensi Denyut Nadi 

Pada dasarnya setiap aktivitas olahraga akan meningkatkan frekuensi 

denyut nadi. Justru olahraga yang tidak meningkatkan denyut nadi atau hanya 

sedikit berarti olahraga tersebut masih sangat kurang. Kebutuhan peningkatan 

denyut nadi juga disesuaikan dengan keadaan seseorang yang berolahraga. 

Olahraga anak-anak, olahraga orang dewasa, manula atau atlet tentulah berbeda 

pencapaian denyut nadi maksimalnya. Di sini bahwa olahraga dengan intensitas 

submaksimal kurang begitu nyata menaikan frekuensi denyut nadi atau tidak 

signifikan yaitu hanya menaikan 0.9%. Peningkatan denyut nadi tidak terlalu 

tinggi ini bisa saja dikarenakan olahraga dilakukan pada pagi hari di mana udara 

masih sangat dingin sehingga peningkatan panas tubuh berjalan lambat. Pasti 

berbada jika olahraga dilakukan pada siang hari di bawah terik matahari tentu 

akan lebih cepat meningkatkan denyut nadi dan panas tubuh.   

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kelemahan 

penelitian antaralain: 

4.3.1 Peneliti mengalami kesulitan dalam mengontrol pola makan para 

responden yang bisa mempengaruhi kadar kolesterol, sebagaimaa peneliti 

menginginkan persponden untuk menjalani puasa sebelum melakukan 
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aktivitas bersepeda dan kemungkinan responden menjalani puas dengan 

jangka waktu yang berbeda. 

4.3.2 Peneliti mengalami kesulitan dalam mengontrol kedisiplinan responden 

pada saat responden melaksanakan aktivitas bersepeda untuk memenuhi 

pada kecepatan bersepeda yang diinginkan, kerena kemampuan bersepeda 

responden tidak sama meskipun kecepatan saat bersepeda sudah 

ditentukan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian aktivitas bersepeda dengan jarak 15 km dengan 

intensitas DN 72%-87% dapat disimpulkan sbb : 

1) Aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal jarak  15 kilometer tidak 

berpengaruh terhadap perubahan profil denyut nadi. 

2) Aktivitas fisik bersepeda intensitas submaksimal jarak  15 kilometer 

berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol darah sebesar 4.1 %. 

5.2 Saran  

  Dari hasil penelitian ini kususnya untuk penurunan maka beberapa pesan 

dapat disampaikan sebagai berikut: 

1)  Jika ingin menggunakan olahraga bersepeda sebagai tujuan menurunkan 

kolesterol darah, hendaknya berolahraga dilakukan minimal dalam waktu 30 

menit atau bersepeda dengan kecepetan lebih kurang 30 km/jam. 

2)  Agar olahraga yang dikerjakan dapat bermanfaat dan tarcapai apa yang 

diinginkan, hendaknya berolahraga dilakukan dengan sungguh–sungguh dan 

sesuai dengan intensitas kemampuannya.  

3)  Jika anda ingin menggunakan olahraga bersepeda untuk menurunkan 

kolesterol maka, olahraga dilakukan lebih dara 30 menit pada pagi hari 

sebelum sarapan, ini menyebabkan pergantian penggunaan energi dari glukosa 

ke sintesis lemak akan lebih cepat. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

 

Klasifikasi Intensitas Deyut Nadi (Suharno,1986)  

 

Beban luar     Beban dalam    Klasifikasi intensitas 

MR/ prestasi puncak DN/menit   

30% - 49%  120 – 139  rendah sekali 

50% – 59%  140 – 149  renndah 

60% - 69%  150 – 159  sedang 

70% - 89%  160 – 179  submaksimal 

90% - 100%  180 – 200  maksimal 

 > 101%   > 201   super maksimal 

 

 

Denyut Nadi Yang Harus Dicapai Untuk Berbagai Golongan Umur  

        

 

 Umur 

(tahun) 

Denyut nadi yang harus 

dicapai per menit 

 30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

136 – 165 

133 – 161 

130 – 156 

126 – 152 

122 – 148 

119 – 143 

115 – 139 

111 – 135 

 (S. Sumosardjuno, 1986:36) 
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Lanjutan 

 

Denyut Nadi Pada Saat Istirahat 

DN permenit untuk Kriteria 

60 – 80 orang dewasa 

80 – 100 anak-anak 

100 – 140 bayi 

 

 

 

 

Nilai Rentang Kadar Kolesterol Darah 

 

Komponen kolesterol Batas (mg/dl) Klasifikasi 

Kolesterol 

>240 Tinggi  

200-239 Batas tinggi 

<200 Yang diinginkan 
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Lampiran 5 

 

Survei hasil pengukuran kolesterol sebelum dan setelah bersepeda 15 km 

intensitas submaksimal 

 

No Nama Usia Pretes Postes Hasil Tes 

1 Sipur 30 168 162 turun 

2 Kartareja 44 166 161 turun 

3 Taryo 51 182 180 turun 

4 Susanto 44 186 172 turun 

5 Hadi Suwito 62 190 188 turun 

6 Nadi Prayitno 45 171 168 turun 

7 Supri 33 177 173 turun 

8 Subagyo 29 167 165 turun 

9 Sagiyo 42 184 181 turun 

10 M Shobari 53 176 174 turun 

11 Kabul M 18 169 159 turun 

12 Samin Miharja 56 192 189 turun 

13 Banar 49 179 175 turun 

14 Mojo Suwarno 51 165 155 turun 

15 Marto Giran 53 177 175 turun 

16 Giyatno 27 172 164 turun 

17 Karta Wiarja 58 196 191 turun 

18 Wagiran 48 168 162 turun 

19 Sansuwito 59 188 186 turun 

20 Sugiono 25 156 151 turun 
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Lampiran 6 

 

Analisis Hasil Tes Kolesterol 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Res Pretes Postes Penurunan % Penurunan 

1 R-1 168 162 -6 3.6% 

2 R-2 166 161 -5 3.0% 

3 R-3 182 170 -12 6.6% 

4 R-4 186 172 -14 7.5% 

5 R-5 190 188 -2 1.1% 

6 R-6 171 168 -3 1.8% 

7 R-7 177 173 -4 2.3% 

8 R-8 167 156 -11 6.6% 

9 R-9 184 173 -11 6.0% 

10 R-10 176 174 -2 1.1% 

11 R-11 169 159 -10 5.9% 

12 R-12 192 189 -3 1.6% 

13 R-13 179 175 -4 2.2% 

14 R-14 165 155 -10 6.1% 

15 R-15 177 165 -12 6.8% 

16 R-16 172 164 -8 4.7% 

17 R-17 196 180 -16 8.2% 

18 R-18 168 162 -6 3.6% 

19 R-19 188 186 -2 1.1% 

20 R-20 156 151 -5 3.2% 

Nilai maximum 196 189 -16 8.2% 

Nilai minimum 156 151 -2 1.1% 

Rata-rata 
176.4

5 
169.15 -7.3 4.1% 
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Lampiran 7  

 

Analisis Hasil Denyut Nadi 

 

No Kode Res SB ST Perubahan 
% 

perubahan 

1 R-1 80 76 -4 -5.0% 

2 R-2 80 84 4 5.0% 

3 R-3 60 64 4 6.7% 

4 R-4 84 84 0 0.0% 

5 R-5 72 68 -4 -5.6% 

6 R-6 80 80 0 0.0% 

7 R-7 76 72 -4 -5.3% 

8 R-8 76 72 -4 -5.3% 

9 R-9 76 80 4 5.3% 

10 R-10 80 84 4 5.0% 

11 R-11 68 72 4 5.9% 

12 R-12 84 80 -4 -4.8% 

13 R-13 80 84 4 5.0% 

14 R-14 76 80 4 5.3% 

15 R-15 80 88 8 10.0% 

16 R-16 76 76 0 0.0% 

17 R-17 76 80 4 5.3% 

18 R-18 84 80 -4 -4.8% 

19 R-19 80 80 0 0.0% 

20 R-20 80 76 -4 -5.0% 

Nilai maksimum 84 88 8 10.0% 

Nilai minimum 60 64 -4 -5.6% 

Rata-rata 77.4 78 0.6 0.9% 
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Lampiran 8 

 

 

Hasil Uji Persamaan 2 Rata-Rata Pretest 

 

 

Group Statistics 

 Kondisi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kadar 

kolestrol 

Sebelum perlakuan 20 176.45E2 10.57044 2.36362 

Setelah perlakuan 20 169.15E2 10.92209 2.44225 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Kadar 

kolestrol 

Equal 

variances 

assumed 

.011 .915 2.148 38 .038 7.30000 3.39872 .41965 
14.1803

5 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2.148 
37.95

9 
.038 7.30000 3.39872 .41940 

14.1806

0 
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Lanjutan 

 

Group Statistics 

 Kondisi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Denyut_nadi Sebelum perlakuan 20 77.4000 5.69764 1.27403 

Setelah perlakuan 20 78.0000 6.01752 1.34556 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Denyut

_nadi 

Equal 

variances 

assumed 

.405 .529 -.324 38 .748 -.60000 1.85302 
-

4.35124 
3.15124 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-.324 
37.88

7 
.748 -.60000 1.85302 

-

4.35161 
3.15161 
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Lampiran 9 

Rencana Pelaksanaan Tes Pengukuran Denyut Nadi (DN) Dan Kolesterol 

 Penentuan denyut nadi submaksimal 

Denytu nadi Max = 220 – usia (dalam tahun) tiap testi 

Karena intensitas DN submaksimal berkisar diantara 70 - 89 % dari DN Max 

maka rumus menjadi: 

DN submaksimal terendah  = DN Max  X  70% 

DN submaksimal tertinggi  = DN Max  X  89% 

Pencapaian denyut nadi saat bersepeda dilakukan 4 kali dengan acuan penentuan 

kecepatan tertentu saat bersepeda agar testi mengalami pembebanan hingga 

tercapai denyut nadi submaksimal saat perlakuan yang cara pengukuran denyut 

nadi sbb:  

Start   Bersepeda 15 km (30-35 km/jam)     Finish 

           Cek DN 

Pengecekan denyut nadi 4 kali 

Juni 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

Perlakuan 

bersepeda 

Perlakuan 

bersepeda 

Perlakuan 

bersepeda 

Perlakuan 

bersepeda 

 

 Pengukuran kadar kolesterol 

Pada tanggal 3 Juli 2011  

Tes    Bersepeda 15 km (30-35 km/jam)     Tes 
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Kolesterol Pre Tes           Kolesterol 

Post Tes 

 

 

 

Limpiran 9 

 

Kuesioner 

Nama responden : 

No. ID   : 

 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Pekerjaan :  

4. Apakah anda menderita penyakit kardiovaskuler (pernafasan)? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Apakah anda menderita hypertensi? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah anda menderita Diabetes Mellitus? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Apakah anda menderita kolesterol (obesitas)? 

a. Ya 

b. Tidak 

8. Apakah anda mengalami ashma jika kelelahan? 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Apakah anda mengalami cacat musculoskeletal? 

a. Ya 

b. Tidak 
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10. Apakah anda menderita osteoporosis? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

11. Apakah anda mengkonsumsi obat-obatan dari dokter? 

a. Ya 

b. Tidak 

12. Apakah anda mengkonsumsi suplemen? 

a. Ya 

b. Tidak 

13. Apakah anda perokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

14. Apakah anda mengkonsumsi alkohol? 

a. Ya 

b. Tidak 

15. Aktifitas lain apa saja yang anda kerjakan selama 24 jam? 

a. …………………………… 

b. …………………………… 

c. …………………………… 

16. Aktifitas olahraga apa saja yang anda lakukan? 

a. …………………………….. 

b. …………………………….. 

c. …………………………….. 

17. Berapa kali anda olahraga dalam seminggu? 

a. ……………………………… 
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Limpiran 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian kuesioner 
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Alat tes kolesterol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan sempel darah untuk cek kolesterol 
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Meneteskan darah pada strip kolesterol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan bersepeda 
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Pelaksanaan bersepeda 

 

 


