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ABSTRAK 

 

Imam Teguh Rahayu. 2016. Pengaruh Jogging Pagi Hari Dan Malam Hari 
Terhadap Kadar Asam Laktat Pada Mahasiswa IKOR FIK UNNES. Skripsi. 
Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing Dr. Siti Baitul Mukarromah, S.Si., M.Si.Med. 

 

Tujuan dari penelitian ini membuktikan adanya pengaruh jogging pagi hari 
dan malam hari terhadap kadar asam laktat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah experimental pretest-postest 
control group design. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa UNNES, 30 
orang usia 18-20th. 10 orang kelompok kontrol, 10 orang kelompok jogging pagi 
hari ,10 orang kelompok jogging malam hari teknik simple random sampling dan 
menggunakan analisis uji anava. Instrumen tes asam laktat menggunakan strip 
BM lactate dan Acuntrend plus, thermometer untuk suhu tubuh dan thermo 
hygrometer untuk suhu lingkungan dan kelembaban.  

Hasil penelitian pada kelompok jogging  pagi hari sebelum perlakuan nilai 
rata-rata kadar asam laktat 4,40 ± 0,30 (p=0,707), kelompok jogging malam hari 
4,19 ± 0,27 (p=0,707). Rata-rata sesudah jogging pagi hari 11,11 ± 0,58 
(p=0,782), jogging malam hari 10,48 ± 0,59 (p=0,782). Selisih perubahan jogging 
pagi hari hari (p=0,000), jogging malam hari (p=0,000). Terdapat pengaruh pada 
kelompok perlakuan jogging pagi dan malam dibandingkan kelompok kontrol. 

Simpulan jogging pada pagi dan malam hari memiliki pengaruh terhadap 
kadar asam laktat. Saran jogging pada pagi dan malam hari dapat menjadi 
alternatif aktivitas fisik yang baik. 
 

Kata Kunci: Jogging, asam laktat 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 
Motto 
 

 Fa inna ma’al ‘usriyusron inna ma’al usri yusro (Q.S.Al-Insyiroh: 5-6) 

 Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 

bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 

(Ernest Newman) 

 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru 

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn 

Underhill) 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga atau gerak badan sudah ada sejak manusia hidup, sebab yang 

dimaksud olahraga adalah menggerakan tubuh dalam jangka waktu tertentu. 

Melatih tubuh untuk berolahraga pada dasarnya adalah meningkatkan 

kemampuan fungsional raga yang sesuai dengan tuntutan penampilan jenis 

olahraga itu sampai ketingkat yang maksimal baik pada aspek kemampuan dasar 

maupun pada aspek kemampuan tekniknya (Giri Wiarto, 2013:164). 

Olahraga dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk menjaga 

kesehatan dan kebugaran tubuh. Olahraga merupakan salah satu jenis aktivitas 

fisik yang direncanakan dan diberi struktur dengan gerakan tubuh berulang-ulang 

untuk memperoleh berbagai aspek kebugaran. Olahraga juga dapat diartikan 

sebagai latihan, aktivitas fisik, rekreasi, bermain, pendidikan atau sebagai mata 

pencaharian. Olahraga sudah mulai menjadi gaya hidup masyarakat saat ini, hal 

ini terlihat dari berbagai kalangan masyarakat yang mengisi waktu luangnya 

dengan berolahraga. Kebugaran fisik yang baik dapat meningkatkan kinerja, 

seseorang yang tidak memiliki kebugaran fisik yang baik tidak akan mampu 

bekerja berat dalam tekanan waktu yang relatif lama, dibandingkan dengan 

orang yang memiliki daya tahan fisik atau kebugaran yang prima. 

 Dewasa ini bermunculan klub-klub olahraga, tempat-tempat fitness, serta 

dipenuhinya lapangan olahraga oleh masyarakat, ini menunjukkan bahwa 

kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan olahraga meningkat. Seiring 

dengan kemajuan perkembangan zaman, adanya kesadaran
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Masyarakat tersebut maka produktivitas akan semakin meningkat. Memasuki 

usia lanjut dan mereka tetap melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan dan 

kebugarannya, mereka akan lebih siap menghadapi usia tua. Sebagian kecil 

masyarakat yang mengetahui bagaimana melakukan olahraga dengan benar, 

terarah, teratur dan terencana serta bagaimana menjaga agar kondisi fisik tetap 

terjaga. Kondisi fisik yang bugar dan prima adalah dambaan setiap orang, 

banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga agar kondisi tubuh tetap bugar, 

yaitu dengan jogging ( Daniel Hartono, 2010;51). 

Mereka yang tidak begitu menyukai olahraga permainan dapat 

berolahraga dengan efektif dan murah yaitu jogging sebagai pilihan yang tepat. 

Jogging dapat dilakukan di pagi, sore ataupun malam hari, disekitar tempat 

tinggal atau dijalan-jalan, berbeda dengan olahraga permainan dimana kita harus 

mempersiapkan perlengkapan olahraga yang relatif mahal, serta harus menuju 

lapangan olahraga yang mungkin saja berada jauh dari tempat tinggal (Daniel 

Hartono, 2010:53). 

Jogging merupakan salah satu olahraga yang dapat dilakukan untuk 

menjaga kesehatan. Seorang ahli dalam bidang Jogging, George Sheehan, 

mendefinisikan dalam bukunya bahwa Jogging adalah aktivitas berlari dengan 

kecepatan di bawah 6 mil/jam, atau sama dengan 9,7 km/jam. Aktivitas tersebut 

sama dengan berlari sejauh 1 km yang ditempuh dalam waktu 6,2 menit. 

Kecepatan berlari di atas 9,7 km/jam disebut dengan lari/running. Jogging dapat 

dilakukan tanpa memiliki keahlian khusus, semua orang dari segala usia dapat 

melakukan jogging, oleh karena itu jogging termasuk salah satu olahraga yang 

paling banyak dilakukan (Rahman Ari, 2010:56). Jogging juga dapat dilakukan 

kapanpun dan dimanapun, salah satunya jogging dapat dilakukan saat pagi, atau 
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malam hari. Jogging pagi hari selain manfaat yang sangat besar, jogging pada 

waktu pagi bermanfaat diantaranya menguatkan jantung, meningkatkan vitalitas 

tubuh, dan lain lain. Aktivitas jogging pagi hari tentu kebutuhan oksigen akan 

menjadi banyak. Oksigen ini akan disalurkan ke otak dan seluruh tubuh. Otak 

menjadi kaya akan oksigen serta pikiran menjadi tenang dan nyaman. Aktivitas 

jogging juga dapat dilakukan pada waktu malam hari, jogging pada saat malam 

hari banyak manfaat untuk kesehatan salah satunya untuk relaksasi otak. 

Aktivitas fisik pada malam hari juga sangat baik untuk pembentukan otot, 

dimalam hari tubuh mengeluarkan hormon yang membentuk tubuh lebih banyak 

daripada pagi atau siang hari (Rahman Ari, 2010:58). 

Sejauh ini banyak penelitian yang masih mempunyai pendapat berbeda-

beda tentang waktu yang paling baik untuk berolahraga, ada yang menyebutkan 

bahwa waktu yang paling baik untuk berolahraga adalah pagi hari, tetapi ada 

juga yang mengatakan bahwa sore atau malam hari adalah waktu yang paling 

baik untuk berolahraga. 

Penelitian yang dilakukan dr.sheehan mengatakan bahwa mereka yang 

pergi ke gym atau jogging setelah bekerja, cenderung mencapai tingkat 

kebugaran yang lebih tinggi dibanding mereka yang berolahraga di pagi hari. 

Pernyataan itu didukung oleh temuan bahwa metabolisme tubuh bisa 

beradaptasi lebih baik dengan tetap berolahraga rutin setiap sore atau malam 

hari (M. Anwari Irawan, 2007:38). 

Studi yang dilakukan di Clinical Research Centre of the University of 

Chicago, peneliti melibatkan 40 pria sehat berusia 20 sampai 30 tahun dan dibagi 

menjadi lima kelompok. Empat kelompok melakukan latihan rutin selama satu 

jam menggunakan alat treadmill saat pagi, siang, dan malam hari, sedangkan, 
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satu kelompok tersisa tidak berolahraga sama sekali. Sampel darah dari peserta 

kemudian dites. Hasilnya kadar glukosa menurun pada mereka yang berolahraga 

di malam hari. Peneliti yang dilakukan (Michael Triangto, 2002:48)  juga 

menemukan bahwa kadar glukosa mereka menurun, ini disebabkan metabolisme 

yang beradaptasi dengan baik, melalui olahraga teratur saat pulang kerja. 

Olahraga yang dilakukan pada waktu pagi hari secara teratur saat pulang kerja 

hasil yang di dapat akan lebih baik. 

Penelitian yang dilakukan (Michael Triangto, 2009:46) di Appalachian 

State University menemukan bahwa olahraga di pagi hari adalah yang terbaik 

jika ingin memperoleh tidur malam yang nyenyak. Para peneliti melacak pola 

tidur orang dengan usia 40 sampai 60 tahun yang berjalan di atas treadmill 

selama 30 menit 3x dalam seminggu. Responden dari penelitian berolahraga 

pada tiga waktu yang berbeda, yaitu pukul 7.00, 13.00 dan 19.00. Hasil penelitian 

tersebut ternyata responden yang latihan di atas treadmill pada pukul 7.00 pagi 

tidur lebih lama dan memiliki siklus tidur yang lebih nyenyak dibandingkan 

mereka yang berolahraga di siang hari. Keuntungan lainnya adalah individu yang 

tidur cepat di malam hari mengalami penurunan tekanan darah sebanyak 10% 

pada siang hari dan penurunan tekanan darah sebanyak 25% pada malam hari. 

Perubahan tidur yang terjadi seiring olahraga pagi memberi efek pada tubuh baik 

secara mental maupun fisik (Daniel Hartono, 2010:58). 

Manfaat yang dihasilkan dalam berolahraga, olahraga merupakan alat 

untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani, rohani dan sosial. Makan, 

gerak (olahraga) merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya terus menerus, 

artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan, yang 

tidak dapat ditinggalkan (Giriwijoyo, 2013:18). Umumnya olahraga dapat 
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dilakukan di berbagai macam tempat dan waktu, seperti dipagi hari, dan malam 

hari. Aktivitas olahraga secara rutin pada pagi hari tubuh akan memberi energi 

positif  selama satu hari penuh. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk 

melakukan olahraga karena selain kapasitas udara yang masih segar olahraga 

pagi juga membantu meningkatkan daya konsentrasi manusia ketika melakukan 

berbagai aktivitas (Daniel Hartono, 2010:59). 

Olahraga pagi juga mempunyai dampak yang kurang baik, ini 

dikarenakan minute ventilation, yang berarti dibutuhkan nafas lebih banyak untuk 

mendapatkan oksigen yang sama yang masuk ke dalam tubuh Janssen dan 

Leblanc (2009). Olahraga dapat disesuaikan dengan jadwal aktivitas kita sehari-

hari, maka dari itu banyak orang yang melakukan olahraga untuk menjaga 

kesehatannya pada waktu-waktu senggang seperti berolahraga di malam hari 

agar tidak mengganggu aktivitasnya seperti bekerja dan lain sebagainya. 

Menurut (Michael Triangto, 2002:50) menjelaskan bahwa secara teoritis olahraga 

malam hari otot tubuh justru lebih siap. Otot yang lebih siap, bagi orang yang 

melakukan olahraga untuk pembentukan otot, olahraga dimalam hari lebih cocok 

dan bermanfaat. Aktivitas olahraga di malam hari juga membuat daya tahan 

tubuh semakin berkurang hal ini disebabkan karena suhu udara pada malam hari 

lebih dingin (M. Anwari Irawan, 2007:40). 

Aktivitas olahraga yang rutin terus menerus menimbulkan rasa lelah, yang 

dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan 

oleh melakukan pekerjaan yang dikerjakan itu (Giriwijoyo, 2013:51). 

Latihan yang ringan maupun tinggi pasti akan menimbulkan rasa capek. Rasa 

capek ini mempengaruhi kinerja alat-alat yang ada dalam tubuh kita. Alat-alat 

dalam tubuh kita akan menjadi lelah karena tidak sanggup lagi untuk melanjutkan  
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pekerjaannya akibatnya rasa semangat kita berkurang. Rasa capek atau lelah ini 

diakibatkan karena kekurangan oksigen dan berkurangnya bahan bakar untuk 

energi. Kelelahan ini maka akan tertimbun suatu zat hasil metabolisme dari alat-

alat tubuh ketika bekerja yang dinamakan asam laktat (Giri Wiarto, 2013:167). 

Asam laktat sendiri merupakan produk akhir dan diproduksi dari sistem 

glikolisis anaerobik sebagai akibat pemecahan glukosa yang tidak sempurna. 

Asam laktat ini dibuang melalui urine dan keringat dengan bantuan darah. Asam 

laktat ini apabila yang dihasilkan banyak, darah tidak dapat mengimbangi 

pengangkutan asam laktat tersebut, sehingga zat tersebut tertimbun di dalam 

alat tersebut. Asam laktat tersebut akan menjadi racun bagi organ tubuh kita 

yang membuat organ tersebut tidak bisa bekerja. Otot dalam berkontraksi 

membutuhkan oksigen untuk membakar glikogen. Hasil dari pembakaran 

tersebut adalah karbondioksida dan asam laktat. Asam laktat ini akan diubah 

menjadi glikogen apabila terdapat oksigen yang cukup. Persediaan oksigen 

apabila tidak seimbang dengan banyaknya asam laktat, asam laktat tersebut 

akan tertimbun dan akan timbul kelelahan otot (Giri Wiarto, 2013:168). 

        Kelelahan otot terjadi karena otot berkontraksi lama dan kuat, kelelahan di 

akibatkan dari ketidakmampuan proses kontraksi dan metabolisme serabut-

serabut otot untuk terus memberikan hasil kerja yang sama (Guyton & Hall, 

2008:68). Kelelahan otot juga dapat disebabkan karena terjadi hambatan aliran 

darah yang menuju ke otot yang sedang berkontraksi yang membawa makanan 

dan oksigen untuk di jadikan bahan bakar. Menurut (Lauralee Sherwood, 

2001:38) faktor-faktor yang diduga berperan dalam kelelahan otot adalah 

penimbunan asam laktat dan habisnya cadangan energi pada otot. 

 Akumulasi asam laktat dapat terjadi selama melakukan latihan dengan 
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intensitas yang tinggi dan dalam waktu yang singkat, hal ini disebabkan karena 

produksi asam laktat lebih tinggi daripada pemusnahannya (Mochamad 

Purnomo, 2011:42). Pengaruh jogging dan latihan keseimbangan laktat darah di 

dalam tubuh dengan produksi laktat dan respirasi sebagai faktor integral dari 

metabolisme energi. Pelari jarak jauh apabila dalam perjalanan kekurangan 

oksigen, Pelari tersebut maka tidak sanggup lagi untuk melanjutkan larinya 

dalam perlombaan. Kejadian inilah yang disebut dead point. Kejadian ini hanya 

terjadi pada pelari jarak jauh (diatas 400 meter) yang membutuhkan konsumsi 

oksigen yang banyak (daya tahan). Kejadian ini atlet perlu untuk menghemat 

tenaga selama latihan maupun berlomba untuk mencukupi oksigen. Tenaga akan 

terasa pulih kembali apabila oksigen telah mencukupi. Kondisi ini dikenal dengan 

istilah Second wind (Giri Wiarto, 2013:168). 

Asam laktat dalam tubuh diproduksi secara terus menerus dalam 

sitoplasma meskipun demikian jumlah asam laktat dalam tubuh relatif tetap. 

Orang sehat dalam keadaan sedang istirahat, jumlah asam laktat sekitar 1-2 

mM/1,1,8 mM/1 respon asam laktat sebagai akibat dari suatu latihan pada akhir-

akhir ini cukup mendapat perhatian yang besar dari para ahli fisiologi, khususnya 

berkaitan dunia keolahragaan. Kadar asam laktat menjadi salah satu variabel 

yang sering diukur dan digunakan untuk mengetahui kinerja atlet (Mochamad 

Purnomo, 2011:46). Kadar asam laktat pada orang yang melakukan jogging di 

pagi dan malam hari belum diketahui secara pasti. Toleransi kadar asam laktat 

pada manusia demikian diperkirakan mencapai diatas 20 mM/1 darah dan 25 

mM/1 kg berat otot basah, dan bahkan bisa mencapai diatas 30 mM/1 pada 

latihan dinamis dengan intensitas tinggi (Mochamad Purnomo, 2011:50). 

Asam laktat sendiri merupakan produk akhir dan diproduksi dari sistem 
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glikolisis anaerobik sebagai akibat pemecahan glukosa yang tidak sempurna. 

Asam laktat ini dibuang melalui urine dan keringat dengan bantuan darah. 

Keadaan ini menjadi masalah mendasar dalam kinerja fisik, karena menimbulkan 

kelelahan yang kronis dan menurunkan kinerja fisik. Pengaruh jogging dan 

latihan keseimbangan laktat darah di dalam tubuh dengan produksi laktat dan 

respirasi sebagai faktor integral dari metabolisme energi. Adapun judul penelitian 

ini adalah “Pengaruh Jogging Pagi hari dan Malam hari terhadap Kadar 

Asam Laktat pada Mahasiswa IKOR FIK UNNES” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Belum diketahuinya kadar asam laktat pada jogging pagi hari dan malam 

hari. 

1.2.2 Bagaimana pengaruh jogging pagi hari dan malam hari terhadap kadar 

asam laktat. 

1.3 Batasan masalah 

          Mengingat luasnya cakupan masalah, waktu, maka penulis akan 

membatasi masalah pada penelitian ini yaitu: pengaruh jogging pagi hari dan 

malam hari terhadap kadar asam laktat pada mahasiswa IKOR FIK UNNES. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh jogging pagi hari 

dan malam hari terhadap kadar asam laktat pada mahasiswa IKOR FIK UNNES? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh jogging 

pagi hari dan malam hari terhadap kadar asam laktat pada mahasiswa ikor fik 

unnes. Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain : 

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh jogging pagi hari terhadap kadar asam 

laktat. 

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh jogging malam hari terhadap kadar asam 

laktat. 

1.6   Manfaat Penelitian 

1.6.1    Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

tolak ukur kajian penelitian lebih lanjut, sehingga dapat menambah wawasan 

bagi ilmu pengetahuan tentang pengaruh jogging pagi  dan malam hari terhadap 

kadar asam laktat.    

1.6.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti di bidang 

olahraga maupun kesehatan mengenai kandungan kadar asam laktat pada 

jogging di pagi hari dan malam hari. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Aktivitas fisik 

 Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot 

rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang tidak ada 

(kurangnya aktivitas fisik) merupakan faktor risiko independen untuk penyakit 

kronis, dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara 

global (WHO, 2010:48). 

Secara umum aktivitas fisik yang terdapat dalam kegiatan olahraga akan 

terdiri dari kombinasi dua jenis aktivitas yaitu aktivitas yang bersifat aerobik dan 

aktivitas yang bersifat anaerobik, akan tetapi porsi kedua sistem tersebut 

berbeda pada setiap cabang olahraga. Cabang olahraga yang menuntut aktivitas 

fisik dengan intensitas tinggi dan waktu relatif singkat, misal lari sprint 100 m, 

sistem energi predominannya adalah anaerobik. Cabang olahraga yang 

menuntut aktivitas fisik dengan intensitas sedang dan berlangsung relatif lama, 

misal senam aerobik, sistem predominannya adalah aerobik. Energi yang 

dibentuk dari metabolisme aerobik dan anaerobik di dalam sel merupakan suatu 

proses pembentukan energi yang berkesinambungan untuk aktivitas fisik yang 

juga berkesinambungan. Energi secara umum diartikan sebagai kemampuan  

untuk melakukan kerja (Giri Wiarto, 2013:139). 
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2.1.2  Olahraga Jogging 

Jogging adalah salah satu bentuk olahraga yang dilakukan dengan cara 

berjalan atau berlari kecil-kecil. Seorang ahli dalam bidang Jogging, Dr. George 

Sheehan, dalam bukunya mendefinisikan bahwa jogging adalah aktivitas berlari 

dengan kecepatan di bawah 6 mil/jam, atau sama dengan 9,7 km/jam. Aktivitas 

tersebut sama saja berlari sejauh 1 km yang ditempuh dalam waktu 6,2 menit, 

sehingga kecepatan berlari di atas 9,7 km/jam disebut dengan lari/running. 

(Daniel Hartono, 2010:50).  

Jogging sama dengan continous slower running yaitu cara lari secara 

terus menerus dengan intensitas rendah sampai dengan sedang menempuh 

jarak yang jauh atau dalam jangka waktu antara 30 menit sampai dengan 1 jam 

yang dapat memacu timbulnya kadar asam laktat. Jogging adalah latihan yang 

paling efektif untuk meningkatkan kemampuan menghirup udara semaksimal 

mungkin (VO2max) yang berhubungan erat dengan tingkat kebugaran seseorang 

serta latihan yang paling efektif untuk menurunkan berat badan (Daniel Hartono, 

2010:59).  

Jogging merupakan salah satu olahraga yang dapat dilakukan untuk 

menjaga kesehatan, khususnya organ otak dan jantung. Olahraga jogging tidak 

Perlu punya keahlian khusus agar dapat melakukannya. Semua orang dari 

segala usia dapat melakukan jogging. Olahraga jogging tersebut oleh sebab itu 

termasuk salah satu olahraga yang paling banyak dilakukan. 

2.1.2.1 Manfaat Jogging 

 Jogging yang dilakukan secara teratur akan memberikan banyak manfaat 

bagi kondisi fisik dan kesehatan diantaranya : a) Membuat jantung kuat, dimana 

semakin memperlancar peredaran darah dan pernafasan, b) Mempercepat 
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sistem pencernaan, membantu mengatasi masalah pencernaan. c) Menetralkan 

depresi, d) Meningkatkan kapasitas untuk bekerja dan mengarahkan pada 

kehidupan yang aktif, e) Membantu membakar lemak dan mengatasi 

kegemukan, f) Memperbaiki pola makan, g) Mengencangkan otot kaki, paha dan 

punggung, h) Membuat tidur lebih nyenyak. Jogging juga dapat memberikan 

kesenangan secara fisik maupun mental (Rahman Ari, 2010:38).  

Saat melakukan jogging, irama dan kedalaman napas cenderung 

meningkat. Jogging meningkatkan fungsi saluran pernapasan. Jogging 

menyebabkan tubuh bergerak terus menerus tanpa henti, menghasilkan keringat 

menjadi bercucuran. Keringat tersebut keluar zat-zat yang tidak berguna, 

diantaranya sel-sel yang dapat menyebabkan kanker. Sel-sel tersebut dalam 

waktu singkat diganti dengan yang baru oleh tubuh. Olahraga jogging 

meningkatkan produksi sel darah putih yang berguna untuk memerangi sel 

kanker. Melakukan aktivitas jogging, sirkulasi darah menjadi lancar. Sirkulasi 

darah di saat lancar tersebut yang menyebabkan sel kanker tidak dapat bertahan 

atau berkembang biak. Penelitian telah mengungkapkan bahwa penderita kanker 

mengalami gangguan emosi sebelum terkena kanker (dr. Triangto, 2009:48). 

Olahraga seperti jogging bermanfaat untuk memperbaiki suasana hati, 

jogging juga dapat memberikan kesenangan secara fisik maupun mental. 

Olahraga jogging sendiri apabila dilakukan dengan benar, kelelahan tidak akan 

terasa meskipun telah menyelesaikan satu tur lebih dari yang dilakukan 

sebelumnya. Manfaat yang dirasakan ialah merasa nyaman di otot selama 

jogging dan setelahnya (Rahman Ari : 2010:58). 
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2.1.2.2 Cara Melakukan Jogging 

 Sebelum melakukan jogging, ada faktor-faktor penting yang harus 

diperhatikan sebelum melakukan jogging, diantaranya : 

1) Bagaimana memulainya 

Sebelum memulai jogging, cek kondisi kesehatan dengan berkonsultasi 

dengan dokter sebagai pertimbangan untuk melakukan olahraga jogging. 

Pertama-tama, berlari di tempat selama 10 menit. Dapat menambah waktu, jarak 

dan kecepatan setelah terbiasa. 

2) Pakaian dan sepatu 

Pakaian yang dikenakan harus sesuai dengan udara saat itu. Saat udara 

hangat, celana pendek dan t-shirt cukup nyaman untuk dikenakan. Pemilihan 

pakaian yang dapat memberikan ventilasi bagus, hindari yang penuh jahitan, 

bertepi tajam atau yang membungkus dengan ketat. Jenis sepatu, kenakan yang 

lembut dan nyaman, tapi dengan bentuk yang pas dan cocok di kaki. Pemilihan 

alas kaki yang alasnya dapat ditekuk dengan lentur dalam pergerakan kaki tapi 

cukup mendukung saat terhentak dengan tanah.  

3) Rute dan sesi Jogging 

Jogging dapat ditempuh dalam berbagai cara : Jarak yang panjang antara 

2 - 20 km dalam kecepatan biasa, jarak 3 - 6 km dalam kecepatan tinggi, jogging 

dengan kecepatan sedang ditempuh dalam 4 - 8 km. 

4) Peregangan tubuh dan setelah beberapa sesi 

Sangat disarankan untuk melakukan peregangan sebelum melakukan 

sesi jogging, dan bukan hanya pada otot kaki, tetapi juga keseluruhan tubuh, 

lakukan selama 2 menit sebelumnya dan 3-4 menit setelahnya. 
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2.1.2.3 Aktivitas Aerobik dalam Olahraga Jogging 

 Secara umum aktivitas yang terdapat dalam kegiatan olahraga akan 

terdiri dari kombinasi 2 jenis aktivitas yaitu aktivitas yang bersifat aerobik dan 

aktivitas yang bersifat anaerobik. Kegiatan atau jenis olahraga yang bersifat 

ketahanan seperti jogging, marathon, triathlon dan juga bersepeda jarak jauh 

merupakan jenis olahraga dengan komponen aktivitas aerobik yang dominan 

sedangkan kegiatan olahraga yang membutuhkan tenaga besar dalam waktu 

singkat seperti angkat berat, push-up, sprint atau juga loncat jauh merupakan 

jenis olahraga dengan komponen aktivitas anaerobik yang dominan (Rahman Ari, 

2010:56). 

Aktivitas aerobik merupakan aktivitas yang bergantung terhadap 

ketersediaan oksigen untuk membantu proses pembakaran sumber energi 

sehingga akan bergantung terhadap kerja optimal dari organ-organ tubuh seperti 

jantung, paru-paru dan juga pembuluh darah untuk dapat mengangkut oksigen 

agar proses pembakaran sumber energi dengan sempurna. Aktivitas ini biasanya 

merupakan aktivitas olahraga dengan intensitas rendah-sedang yang dapat 

dilakukan secara kontinue dalam waktu yang cukup lama seperti jalan kaki, 

bersepeda atau juga jogging (Daniel Hartono, 2010:59). 

Aktivitas anaerobik merupakan aktivitas dengan intensitas tinggi yang 

membutuhkan energi secara cepat dalam waktu yang singkat namun tidak dapat 

dilakukan secara kontinu untuk durasi waktu yang lama. Aktivitas ini biasanya 

juga akan membutuhkan interval istirahat agar ATP dapat diregenerasi sehingga 

kegiatannya dapat dilanjutkan kembali. Kegiatan atau jenis olahraga yang 

memiliki aktivitas anaerobik dominan adalah lari cepat (sprint), push-up, body 

building, senam atau juga loncat jauh. Jenis olahraga beregu atau juga individual 
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akan terdapat pula gerakan-gerakan atau aktivitas sepeti meloncat, mengoper, 

melempar, menendang bola, memukul bola atau juga mengejar bola dengan 

cepat yang bersifat anaerobik. Cabang olahraga seperti sepakbola, bola basket 

atau juga tenis lapangan disebutkan merupakan kegiatan olahraga dengan 

kombinasi antara aktivitas aerobik dan anaerobik (M Anwari Irawan, 2007:01). 

2.1.3 Aktivitas fisik Anaerobik 

Aktivitas anaerobik merupakan aktivitas dengan intensitas tinggi yang 

membutuhkan energi secara cepat dalam waktu yang singkat tetapi tidak dapat 

dilakukan secara kontinue dalam waktu yang lama (Giri Wiarto, 2013:139).  

2.1.3.1 Metabolisme Anaerobik 

 Metabolisme anaerobik adalah suatu proses metabolisme energi yang 

tidak membutuhkan oksigen. Proses metabolisme anaerobik ini berlangsung di 

sitoplasma. 

a) Sistem  ATP (adenosin triphospate) – PC (creatin  phospate) 

Sistem energi ATP (adenosin triphospate) – PC (creatin phospate) 

menyediakan energi dan digunakan untuk beraktivitas dengan durasi waktu yang 

singkat dan tiba-tiba dengan intensitas yang tinggi. Sumber energi ini berasal dari 

simpanan ATP (adenosin triphospate) dan PC (creatin phospate) yang tersedia di 

otot yang dipecah. Melakukan aktivitas maksimum, sistem energi ini hanya 

mampu bertahan sekitar 7 – 10 detik. Sistem energi tersebut di karenakan 

simpanan ATP (adenosin triphospate) dan PC (creatin phospate) dalam otot 

sangat sedikit. Sistem ini tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan ATP 

(adenosin triphospate). Pada sistem ini ATP (adenosin triphospate) yang 

tersimpan di otot digunakan pertama kali sekitar 2 – 3 detik dan kemudian disusul 

dengan PC (creatin phospate) untuk resintesa ATP (adenosin triphospate) 
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sampai PC (creatin phospate) didalam otot habis yang bertahan sekitar 7 – 10 

detik (Giri Wiarto, 2013:142). 

b) Sistem anaerobik – glikolisis 

 Setelah ATP (adenosin triphospate) dan PC (creatin phospate)  digunakan 

dan aktivitas fisik terus berlanjut, secara otomatis tubuh akan merubah ke sistem 

anaerobik – glikolisis untuk melanjutkan metabolisme yang bertujuan untuk 

menghasilkan ATP (adenosin triphospate). Sistem anaerobik – glikolisis ini energi 

di peroleh dari glikogen otot dan glukosa darah. Sistem ini menghasilkan 2 – 3 

ATP (adenosin triphospate) dari karbohidrat dengan hasil samping asam laktat. 

Sistem anaerobik – glikolisis memecah glukosa tanpa bantuan oksigen. Asam 

piruvat yang terbentuk dari proses glikolisis ini dapat mengalami proses 

metabolisme lanjut baik secara aerobik ataupun anaerobik bergantung pada 

ketersediaan oksigen di dalam tubuh. Aktivitas fisik dengan intensitas yang 

rendah dimana kesediaan oksigen di dalam tubuh cukup besar, molekul asam 

piruvat yang terbentuk dapat diubah menjadi CO2 dan H2O di dalam 

mitokondria. Asam laktat adalah konversi dari asam piruvat ketika melakukan 

aktivitas fisik yang cepat misalnya sprint. Asam laktat yang terbentuk dan 

menumpuk di otot menyebabkan sel menjadi asam yang akan mempengaruhi 

kerja otot yang tidak efisien, nyeri otot dan kelelahan otot sehingga harus 

diselingi dengan istirahat. Asam laktat terbentuk dari siklus Cory ( Giri Wiarto, 

2013:142). 

c) Glikolisis (sistem glikolitik) 

 Glikolisis merupakan salah satu bentuk metabolisme energi yang dapat 

berjalan secara anaerobik tanpa kehadiran oksigen. Proses metabolisme energi 

ini menggunakan simpanan glukosa yang sebagaian besar akan diperoleh dari 
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glikogen otot atau  juga dari glukosa yang terdapat di dalam aliran darah untuk 

menghasilkan ATP (adenosin triphospate) (Giri Wiarto, 2013:143). Inti dari 

proses glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma sel akan mengubah molekul 

glukosa menjadi asam piruvat dimana proses ini juga akan disertai dengan 

pembentukan ATP (adenosin triphospate). Jumlah ATP (adenosin triphospate) 

yang dapat dihasilkan oleh proses glikolisis ini akan berbeda bergantung 

berdasarkan asal molekul glukosa. Molekul glukosa ini apabila berasal dari 

dalam darah maka 2 buah ATP (adenosin triphospate) akan dihasilkan, namun 

bila molekul glukosa berasal dari glikogen otot maka sebanyak 3 buah ATP 

(adenosin triphospate) akan dapat dihasilkan. Molekul asam piruvat yang 

terbentuk dari proses glikolisis ini dapat mengalami proses metabolisme lebih 

lanjut baik secara aerobik maupun secara anaerobik bergantung terhadap 

ketersediaan oksigen di dalam tubuh (Giri Wiarto, 2013:145). 

Melakukan aktivitas dengan intensitas rendah dimana ketersediaan oksigen di 

dalam tubuh cukup besar, molekul asam piruvat yang terbentuk ini dapat diubah 

menjadi CO2 dan H2O di dalam mitokondria sel. Ketersediaan oksigen jika 

terbatas di dalam tubuh atau saat pembentukan asam piruvat terjadi secara 

cepat seperti saat melakukan sprint, asam piruvat tersebut akan terkonversi 

menjadi asam laktat. Asam laktat penting untuk olahraga intensitas tinggi yang 

lamanya 20 detik – 2  menit seperti sprint 200m. Glukosa dari glikogen otot di 

pecah menjadi asam laktat (Giri Wiarto, 2013:166) 

Asam laktat penting untuk exercise anaerobik dengan intensitas tinggi 

yang berguna untuk melakukan kontraksi otot. Aktivitas anaerobik yang dilakukan 

setelah 1,5-2 menit menghasilkan penumpukan laktat yang akan menghambat 

glikolisis, yang mengakibatkan kelelahan otot. Proses pembentukan asam laktat 
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dari 1 mol (180gram) glikogen otot dihasilkan 3 molekul ATP (adenosin 

triphospate) (Mochamad Purnomo, 2011:60). 

2.1.4 Manfaat Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik secara teratur mempunyai efek perlindungan yang signifikan 

terhadap kemungkinan terjangkit beberapa penyakit. Gaya hidup tanpa gerak 

aktivitas fisik yang kurang diketahui, sebaliknya berisiko terhadap terjadinya hal-

hal tersebut. Aktiitas fisik dilihat secara epidemiologi yang menunjukkan bahwa 

aktivitas fisik sangat bermanfaat bagi kesehatan (Gibney et al, 2009). Semakin 

intens aktivitas fisik semakin banyak pula asam laktat yang diproduksi saat 

beraktivitas, asam laktat sendiri digunakan oleh hati, jantung, dan ginjal sebagai 

sumber energi. Hati mengonversi asam laktat menjadi glukosa, dimana kemudian 

dilepaskan kedalam aliran darah untuk digunakan otot. Manfaat yang dipengaruhi 

dari manfaat melakukan aktivitas fisik, aktivitas yang kita lakukan juga akan 

berdampak positif  terhadap tubuh (Giri Wiarto, 2013:168). 

Meningkatnya jumlah aktivitas fisik dengan intensitas yang lebih tinggi, 

frekuensi yang lebih sering, durasi dalam waktu yang lama akan memberikan 

manfaat yang lebih besar terhadap kondisi kesehatan (warburton DE, 2006:48) 

Aktivitas fisik akan memberikan oksigen dan nutrisi ke semua sel dan 

jaringan tubuh. Aktivitas fisik secara rutin memiliki efek yang menguntungkan 

terhadap kesehatan yaitu, terhindar dari penyakit, berat badan terkendali, otot 

lebih lentur dan tulang lebih kuat, serta lebih percaya diri tentunya tubuh menjadi 

bertenaga dan bugar. Keadaan kesehatan secara keseluruhan menjadi lebih baik 

(depkes RI, 2006:46). 

Aktivitas fisik akan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi tubuh 

dan selain membawa keuntungan kegiatan aktivitas fisik juga membawa risiko 
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seperti patah tulang, luka, terjatuh, dan terkilir. Resiko tersebut dapat 

diminimalisir dengan rekomendasi yang benar (jannsen, 2010:58). 

Menurut WHO (2010) terkait aktivitas fisik untuk kesehatan, diharapkan 

dengan beraktivitas fisik yang memadai seseorang mendapatkan manfaat 

kesehatan berupa : 

1) Kesehatan kardirespirasi ( mencegah penyakit jantung koroner, stroke,      

hipertensi, dan lain-lain). 

2) Kesehatan metabolik (mencegah diabetes dan obesitas ). 

3) Kesehatan muskuloskeletal. 

4) Mencegah kanker. 

5) Kesehatan fungsional tubuh dan mencegah jatuh pada lansia. 

6) Mencegah depresi. 

Peningkatan volume ataupun intensitas aktivitas fisik akan memberikan 

manfaat yang lebih banyak pada tiap individu. Penelitian lebih lanjut tentang hal 

ini masih minim. Aktivitas fisik selain membawa keuntungan, juga memiliki 

beberapa risiko yaitu patah tulang, luka, terjatuh, dan terkilir. Risiko dalam 

melakukan aktivitas fisik dapat diminimalisir apabila melakukan kegiatan aktivitas 

fisik tersebut sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan (Janssen dan Leblanc, 

2010). 

 Janssen dan Leblanc (2010) menyebutkan, bahwa intensitas latihan 

merupakan faktor terpenting, untuk mendapatkan hasil yang maksimal aktivitas 

fisik harus dilakukan dalam porsi yang tepat. Ketepatan porsi intensitas aktivitas 

fisik dapat diukur dengan menghitung denyut nadi saat beraktivitas. Rumus yang 

digunakan ialah denyut nadi maksimum = 220 – usia (dalam tahun). Setiap 

melakukan aktivitas fisik harus mencapai 72%-87% dari denyut nadi maksimum. 
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Denyut nadi maksimum disebut zona sasaran. Aktivitas fisik yang dilakukan 

dengan intensitas kurang dari 70% dari denyut nadi maksimum, manfaatnya 

akan kurang terasa maksimal. Kegiatan fisik sebaliknya yang dilakukan dengan 

intensitas melebihi 85% maka dapat menimbulkan kerugian pada tubuh (Santoso 

Giriwijoyo, 2013:50). 

 Menurut Janssen dan Leblanc (2010), setiap melakukan aktivitas fisik 

hendaknya zona sasaran dipertahankan selama paling sedikit 25 menit, karena 

semakin lama berada di zona sasaran akan memberikan efek yang lebih baik. 

Frekuensi aktivitas fisik sedang yang dianjurkan minimal tiga kali dalam satu 

minggu. Aktivitas fisik apabila memungkinkan, dapat dilakukan lebih dari tiga kali 

dalam satu minggu. Perlu diingat bahwa memaksakan diri dalam melakukan 

aktivitas fisik dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan karena dapat 

mengakibatkan kelelahan. 

2.1.5 Kelelahan 

Kelelahan dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas 

kerja yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan. Kelelahan yang disandangnya 

tersebut adalah yang benar-benar karena melakukan pekerjaan itu. Hal-hal lain 

karena masalah juga yang dapat menurunkan kapasitas kerja, misalnya 

pengaruh obat, pengaruh sakit, atau karena kurangnya minat. Tiga hal yang 

tersebut di atas terdapat rasa lelah walaupun tak ada pekerjaan apapun yang 

dilakukan sebelumnya (Santoso Giriwijoyo, 2013:51). 
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2.1.5.1 Bentuk kelelahan 

 Kelelahan dibagi dalam 2 tipe, yaitu kelelahan mental dan kelelahan fisik. 

Kelelahan mental adalah kelelahan yang merupakan akibat kerja dari kerja 

mental. Kelelahan disebabkan oleh kejemuan dan kurangnya minat, dan hal ini 

lebih merupakan masalah bagi para ahli psikologi, psikiatri, sosiolog, termasuk 

pula bagi para ahli  ilmu faal (Santoso Giriwijoyo, 2013:50). 

 Kelelahan fisik disebabkan oleh karena kerja fisik atau kerja otot, perlu 

dipahami bahwa kelelahan fisik adalah kelelahan dari ergosistema-I (ES-I), dan 

dari ES-I yang berfungsi secara aktif adalah sistema nervorum dan sistema 

muskular, gabungan dari kelelahan keduanya lebih dikenal sebagai sistema 

neuro-muskular, sehingga kelelahan hakikatnya dapat  terjadi pada salah satu 

dari padanya atau gabungan dari  keduanya. Kelelahan dapat disimpulkan 

bahwa terjadi baik pada saraf maupun pada otot (Santoso Giriwijoyo, 2013:52). 

Kelelahan pada otot sendiri terjadi karena otot berkontraksi lama dan 

kuat. Kelelahan diakibatkan dari ketidakmampuan proses kontraksi dan 

metabolisme serabut-serabut otot untuk terus memberikan hasil kerja yang sama 

(Guyton & Hall, 2008). Kelelahan otot juga dapat disebabkan karena terjadi 

hambatan aliran darah yang menuju ke otot yang sedang berkontraksi yang 

membawa makanan dan oksigen untuk dijadikan bahan bakar. Menurut (Lauralle 

Sherwood, 2001) faktor-faktor yang diduga berperan dalam kelelahan otot adalah 

penimbunan asam laktat dan habisnya cadangan energi pada otot. 

 Aktivitas fisik sedang dan berat, keduanya masih dengan intensitas yang 

penggunaan oksigennya di bawah VO2max, sehingga secara fisiologi beban 

kerjanya masih dalam zona “normal load” atau “submaximal”. Artinya beban kerja 

masih dapat dilakukan dalam kondisi mantap (steady state). Kondisi beban kerja 
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yang masih dapat dilakukan dengan kondisi mantap, perubahan yang terjadi di 

dalam darah hanyalah sedikit, asam laktat dan cadangan alkali tidak berubah, 

denyut jantung, volume respirasi dan sistem sirkulasi berubah secara linier 

sesuai dengan meningkatnya olahdaya (metabolisme). Kerja secara maksimal 

intensitas kerja memasuki zona “over load” yang menjadikan tidak mungkin kerja 

dilakukan dalam kondisi mantap, dan kerja akan terpaksa harus berhenti ketika 

kapasitas anaerobik telah mencapai maksimal, sebab ketika itu kadar asam 

laktat di dalam tubuh telah mencapai maksimal (Giriwijoyo, 2013:53). 

2.1.5.2 Simptomatika Kelelahan 

 Sebagian dari manifestasi kelelahan bersifat subjektif, sedangkan 

sebagaian lainnya bersifat objektif. Konsep kelelahan yaitu menurunnya 

kapasitas kerja oleh sebab melakukan pekerjaan itu diterima, maka perlu 

dipahami bahwa kesan subjektif dari kelelahan sering merupakan indeks yang 

semu, karena orang sering merasakan adanya perasaan sangat lelah, tetapi 

ternyata bila ia terus bekerja, kapasitas kerjanya adalah besar dan rasa lelah itu 

kemudian hilang ketika sudah menjadi panas terhadap tugasnya (Giriwijoyo, 

2013:51). 

 Rasa subjektif kelelahan fisik ternyata adalah sensasi kompleks yang 

sangat luas, dengan variasi yang sangat besar tergantung pada macam 

kerjanya, mungkin dirasakan sebagai kelelahan lokal pada otot-otot yang aktif, 

atau rasa lelah pada seluruh tubuh, atau rasa mengantuk, mungkin juga ada rasa 

lelah di kepala yang tidak jelas lokasinya, rasa nyeri dan pegal-pegal pada otot, 

kaku pada sendi, dan mungkin juga ada pembekakan pada tangan dan kaki 

(Giriwijoyo, 2013:54). 

 



23 
 

 
 

2.1.5.3  Penyebab Kelelahan 

 Penyebab pertama kelelahan fisik maupun mental haruslah berupa 

kegiatan yang menggunakan daya (energi), karena tidak akan terjadi kelelahan 

bila sama sekali tidak ada penggunaan daya. 

 Hakikatnya kelelahan dapat terjadi oleh berbagai penyebab yang dapat 

menimbulkan terjadinya gangguan homeostatis, antara lain: 

1. sumber daya habis atau tidak dapat diperoleh 

2. tertimbunnya sampah olah daya di dalam tubuh 

3. terganggunya keseimbangan elektrolit atau asam basa di dalam cairan tubuh 

4. terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran air di dalam tubuh 

Orang yang beraktivitas berat dengan durasi panjang, kelelahannya dapat 

ditunda bila saat beraktivitas diberi air minum dengan banyak gula. Orang 

dengan kondisi kekurangan makan atau kelaparan, tidak akan mampu 

beraktivitas berat dengan durasi yang panjang. 

Ahli ilmu faal, Jeman Ranke, mengemukakan bahwa zat-zat yang 

dibentuk ketika terjadinya kontraksi otot yaitu asam laktat, karbondioksida dan 

asam fosfat akan  menghambat (kekuatan) kontraksi otot. Kehadiran dan jumlah 

zat-zat ini berkaitan dengan kurangnya jumlah pasokan oksigen kepada otot-otot 

yang berkontraksi. Kekurangan oksigen pada orang-orang yang melakukan 

aktivitas memang akan mempercepat terjadinya kelelahan. 

Kelelahan juga dapat terjadi oleh karena terganggunya lingkungan hidup 

sel. Kondisi ini dapat terjadi karena terganggunya keseimbangan jumlah air 

dalam tubuh atau karena terganggunya penataan keseimbangan garam-garam 

atau elektrolit (Giriwijoyo, 2013:50). 
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2.1.5.4 Kemungungkinan tempat-tempat kelelahan 

 Agar dapat memudahkan memahami di mana kemungkinan tempat 

terjadinya kelelahan, marilah kita tinjau sistema neuro-muskular. Kelelahan dilihat 

dari anatomi sitema neuro-muskular dapat diidentifikasi ada 6 tempat yang 

mungkin menjadi tempat terjadinya kelelahan yaitu: 

1. serabut otot 

2. keping ujung saraf motorik (motor nerve endplate) di dalam otot 

3. serabut saraf  motorik itu sendiri 

4. synaps di dalam gangloin saraf dan di susunan saraf pusat  

5. badan sel saraf 

6. ujung saraf sensoris di dalam otot, atau dimanapun di dalam tubuh. 

1) Serabut otot dan keping ujung saraf motorik (motor nerve endplate) 

Sediaan saraf otot motorik, bila sarafnya di rangsang (dengan rangsang 

listrik), 1x atau 2x per detik secara terus-menerus, setelah jangka waktu tertentu, 

otot akan memperlihatkan tanda-tanda kelelahan dan bahkan kemudian otot 

dirangsang secara langsung pada permukaannya dengan rangsangan seperti 

yang dikenakan kepada saraf, maka otot akan berkontraksi kembali dengan 

kekuatan yang sama seperti pada ketika pertama kali dirangsang melalui 

sarafnya. Peristiwa ini menunjukan bahwa otot bukan merupakan tempat 

terjadinya kelelahan. Kesimpulannya lebih lanjut ialah bahwa kemungkinan 

tempat terjadinya kelelahan adalah di saraf motoriknya atau di keping ujung saraf 

motorik (Giriwijoyo, 2013:55). 

2) Serabut saraf motorik 

 Satu tempat di serabut saraf motorik dari sediaan otot-otot saraf tersebut 

di atas dilakukan blokade dengan sepotong es, atau pada tempat itu di beri 
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rangsang arus galvanis secara terus-menerus ujung saraf motoris kemudian di 

rangsang dengan rangsang listrik secara terus-menerus selama beberapa jam 

tidak terjadi kontraksi otot, karena impuls saraf tidak dapat melewati tempat 

blokade. Saraf apabila masih terus dirangsang, blokade lalu ditiadakan, ternyata 

otot dapat berkontraksi. Peristiwa ini membuktikan bahwa kelelahan bukan pada 

saraf melainkan pada keping ujung saraf motorik (Giriwijoyo, 2013:56). 

3) Sinaps 

 Punggung anjing bila dirangsang atau digelitik dengan ujung lidi, maka 

akan terjadi refleks menggaruk pada tempat yang dirangsang. Rangsang ini 

diteruskan, maka kemudian tidak lagi refleks menggaruk, rangsangan dengan lidi 

ini bila dipindahkan ke suatu titik dekat sebelahnya, maka akan terjadi bila 

rangsangan dilakukan pada serabut saraf sensorinya. Menggaruk adalah 

peristiwa motorik. Jadi rangsangan sensorik di punggung anjing, berpindah 

melalui synaps ke saraf motorik. Peristiwa ini sehingga yang paling mungkin 

menjadi tempat kelelahan adalah synaps (Giriwijoyo, 2013:56). 

4) Badan Sel Saraf 

 Kelelahan yang ekstrim, struktur di dalam badan sel saraf mengalami 

banyak perubahan. Kelelahan sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan 

bahwa pada kelelahan sedang pola perubahan demikian juga terjadi. Fungsi sel-

sel cortex cerebri berubah oleh pengaruh kelelahan. Pengaruh kelelahan 

terhadap refleks bersyarat, kelelahan dapat mempengaruhi fungsi refleks-refleks 

bersyaratnya. Kemampuan gerak refleks bersyarat yang dikuasainya akan hilang 

100% sedangkan kemampuan gerak refleks-refleks bersyarat yang sudah lama 

dikuasai hilang sebanyak 50%. Karena refleks bersyarat melibatkan fungsi sel-
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sel cerebral, bahwa adanya kelelahan yang timbul dibagian tubuh akan 

menyebabkan kelelahan pada sel-sel syaraf (Giriwijoyo, 2013:58) 

5) Respetor sensoris 

 Rasa lelah yang timbul setempat telah dikenal dengan baik oleh semua 

orang. Perasaan itu timbul dari respetor sensoris di dalam otot, yang akan 

memberikan kesan subjektif kondisi kerja sistema neuro-muskular yang sedang 

aktif. Fluktuasi nilai ambang kepekaan yang ada terhadap kelelahan, maka nilai 

perasaan ini menjadi sangat tidak dapat dipercaya. Ambang nilai apabila 

meningkat, orang dapat terus beraktivitas tanpa menyadari adanya kelelahan 

setempat. Nilai ambangnya apabila sebaliknya menurun, orang akan merasa 

sangat lelah tanpa adanya penurunan kapasitas kerja yang signifikan dari 

sistema neuro-muskularnya. Kelelahan otot bila tidak ada respetor sensoris di 

dalam otot tidak akan ada sensasi yang dihasilkan di dalam otot, dan meskipun 

kerja otot kemudian menjadi dihentikan oleh karena rasa lelah itu, tetapi tempat 

kelelahan bukanlah pada reseptor sensoris (Giriwijoyo, 2013:58). 

2.1.6 Asam Laktat 

2.1.6.1 Definisi asam laktat  

 Asam laktat adalah konversi dari asam piruvat ketika melakukan aktivitas 

fisik yang cepat. Asam laktat yang terbentuk dan menumpuk di otot 

menyebabkan sel menjadi asam yang akan mempengaruhi kerja otot yang tidak 

efisien, nyeri otot dan kelelahan otot sehingga harus di selingi dengan istirahat 

(Giri Wiarto, 2013:142). 

 Timbunan asam laktat di dalam otot yang berlebihan dapat menyebabkan 

rasa letih. Rasa letih akan hilang jika asam laktat telah teroksidasi oleh oksigen 

menjadi H2O dan CO2, serta menghasilkan energi. Energi ini dapat digunakan 
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untuk mengubah asam laktat menjadi glukosa. Asam laktat yang menumpuk di 

sel-sel otot akan diangkut oleh darah ke hati untuk diubah kembali menjadi 

glukosa atau selanjutnya menjadi glikogen untuk disimpan di otot atau hati. 

 Menurut Giri Wiarto (2013;63-66) sumber energi utama yang diperoleh oleh 

otot untuk melakukan kontraksi adalah ATP (adenosin triphospate) - PC (creatin 

phospate), Glikolisis, asam laktat, dan oksidatif.  

  

           Glukosa (C6H12O2)                    Asam laktat + 

Sumber: Giri wiarto. 2013.64 

 

2.1.6.2 Sistem ATP (adenosin triphospate) –  PC (creatin phospate)  

  Sistem energi ATP (adenosin triphospate) – PC (creatin phospate) 

menyediakan energi dan digunakan untuk beraktivitas dengan durasi waktu yang 

singkat dan tiba-tiba dengan intensitas tinggi. Sumber energi ini berasal dari 

simpanan ATP (adenosin triphospate) dan PC (creatin phospate) yang tersedia di 

otot yang di pecah. Ketika melakukan aktivitas maksimum, sistem energi ini 

hanya mampu bertahan sekitar 7 – 10 detik. Simpanan ATP (adenosin 

triphospate) dan PC (creatin phospate) dalam otot ini dikarenakan sangat sedikit. 

Sistem ini tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan ATP (adenosin 

triphospate). Pada sistem ini ATP (adenosin triphospate) yang tersimpan di otot 

digunakan pertama kali sekitar 2 -  3 detik dan kemudian disusul dengan PC 

(creatin phospate) untuk resintesa ATP (adenosin triphospate) sampai PC 

(creatin phospate) didalam otot habis yang bertahan sekitar 7 – 10 detik. Sumber 

energi yang berasal dari simpanan ATP (adenosin triphospate) dan PC (creatin 
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phospate) yang tersedia di otot yang di pecah akan melepaskan energi yang 

besar. 

     

Gambar 2.1  Sistem metabolisme dan suplai energi untuk kebutuhan kontraksi 
                                     Sumber: Giri wiarto. 2013. p.63 

 

Energi yang dihasilkan dari fosfokreatin ini lebih besar dari pada ATP 

(adenosin triphospate) untuk fosfokreatin (10.300 kal/mol untuk fosfokreatin dan 

7.300 kal/mol untuk ATP), hal ini di karenakan sel otot memiliki fosfokreatin 

empat kali lebih banyak daripada ATP  ( Guyton & Hall, 2008:48 ). 

ATP                 ADP + Pi + Energi 

CP + ADP          C + ATP 

   Gambar 2.2  Proses pembentukan energi 
         Sumber: Giri wiarto. 2013.64 
 

2.1.6.3 Sistem Glikolisis Asam Laktat 

 Setelah ATP (adenosin triphospate) dan PC (creatin phospate) digunakan 

dari aktivitas fisik masih berlanjut secara otomatis tubuh akan merubah ke sistem 

anaerobik-glikolisis untuk melanjutkan metabolisme yang bertujuan untuk 

menghasilkan ATP (adenosin triphospate). Sistem anaerobik-glikolisis ini energi 

diperoleh dari glikogen otot dan glukosa darah. 
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Glikogen/glukosa + ADP + Pi                 ATP + asam laktat 

Gambar 2.3  Sistem glikolisis-asam laktat 
         Sumber: Giri Wiarto. 2013.64 

Sistem ini menghasilkan 2-3 ATP (adenosin triphospate) dari karbohidrat 

dengan hasil samping asam laktat. Sistem anaerobik-glikolisis memecah glukosa 

tanpa bantuan oksigen. Asam laktat yang terbentuk dan menumpuk di otot 

menyebabkan sel menjadi asam yang akan mempengaruhi kerja otot sehingga 

harus diselingi dengan istirahat. Asam laktat terbentuk melalui siklus corry. 

                    

Gambar 2.4 Siklus Corry 
                      Sumber: giri wiarto. 2013.65 
 

Asam laktat apabila yang dihasilkan banyak, maka darah tidak dapat 

mengimbangi pengangkutan asam laktat tersebut sehingga zat tersebut  

tertimbun di dalam alat tersebut. Lama kelamaan asam laktat akan menjadi racun 

bagi organ tubuh kita yang akan membuat organ tidak bisa bekerja. Otot dalam 

berkontraksi membutuhkan oksigen untuk membakar glikogen. Hasil dari 

pembakaran tersebut adalah karbondioksida dan asam laktat (Giri Wiarto, 

2013:168). 

 



30 
 

 
 

 

2.2 Kerangka Berpikir 
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Jogging 

 

Asam laktat 

Denyut nadi 

Tekanan darah 

Kadar oksigen dalam darah 



31 
 

 
 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2006:78). Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

2.3.1 Ada pengaruh jogging pagi hari terhadap kadar asam laktat pada 

mahasiswa IKOR FIK UNNES. 

2.3.2 Ada pengaruh jogging malam hari terhadap kadar asam laktat pada 

mahasiswa IKOR FIK UNNES. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan 

sebagai berikut. 

1) Ada pengaruh jogging pagi hari terhadap kadar asam laktat pada mahasiswa 

IKOR FIK UNNES. 

2) Ada pengaruh jogging malam hari terhadap kadar asam laktat pada 

mahasiswa IKOR FIK UNNES. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saran yang diberikan 

adalah sebaiknya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran fisik dengan jogging 

dipagi hari durasinya tidak terlalu panjang, sebaiknya dilakukan secara kontinue 

sehingga penumpukan asam laktat dalam tubuh terjaga pada batas normal atau 

sub maksimal. 
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