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Abstrak 

 
“PENGARUH LATIHAN CYCLE ERGOMETRY TERHADAP VOLUME OKSIGEN 
MAKSIMAL (   MAKS) PADA WANITA USIA 30-39 TAHUN” 
 
Achmad Febri Utomo*, Dwi Rosella K, SSt. FT.M.Fis  ** Agus Widodo, SSt. FT. M. 
Fis ** 
 

VO2 maks seseorang meningkat dan mencapai maksimal 25-30 tahun. Kemudian 
terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira sebesar 0,8-1% per 
tahun. Rata-rata wanita muda memiliki kebugaran aerobik antara 15-25% lebih kecil dari 
pria muda. Latihan fisik dapat berupa latihan dengan menggunakan cycle ergometry. 
Dengan latihan fisik tertentu ketahanan kardiorespirasi (VO  maks) dapat meningkat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan cycle 
ergometry terhadap VO  maks pada wanita usia 30-39 tahun.  

Tempat penelitian dilaksanakan di “Row of Power in Motion (RPM) Body Fitness” 
Solo selama 4 minggu. Penelitian ini menggunakan metode eksperiment dengan 
pendekatan quasi eksperiment dan dengan  desain one group pre and post-test design. 
Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 14 sampel yang berjenis kelamin wanita. 
Volume oksigen maksimal (VO   maks) diukur dengan menggunakan Queen’s College 
Step Test yang dimodifikasi. Latihan cycle ergometry adalah bagian dari aktifitas 
bersepeda aerobik yang menggunakan sebuah peralatan latihan kardio. Latihan cycle 
ergometry di berikan pada wanita umur 30 -39 tahun dengan waktu 45 menit dengan 
intensitas latihan 65% dari denyut jantung maksimal, latihan diberikan 3 kali seminggu 
selama 1 bulan. 

Uji normalitas data menggunakan Shapiro-wilk, hasil data yang diperoleh 
berdistribusi normal. Uji beda nilai VO   maks  menggunakan uji Paired sample  t Test 
didapatkan nilai p=0,0001 (p<0,05). Hasil uji statistik menunjukkan adanya peningkatan 
volume oksigen maksimal pada wanita usia 30 - 39 tahun dengan nilai p= 0.0001, dimana 
hasil penelitian  menunjukkan adanya peningkatan VO  maks setelah diberikan latihan 
cycle ergometry. 

Kata kunci : Latihan cycle ergometry,  . 
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ABSTRACT 

“EFFECT OF CYCLE ERGOMETRY EXERCISE ON MAXIMUM OXYGEN UPTAKE 
(  MAX) IN 30-39 YEARS OLD WOMEN"  

 
VO2 max of human reach the maximu m value in 25-30 years old. Afterwards, the 

derivation of the body’s functional capacity is happened about 0.8 to 1% per year. The 
average young women’s aerobic fitness is 15-25% less than young men, depending on 
their physical activity. Physical exercise can trained by using a cycle ergometry exercise. 
With routine physical exercise, cardiorespiratory endurance (VO2 max) can be increased. 
The purpose of this study is to determine the effect of cycle ergometry training on VO2 
max in 30-39 years old women..   

Places of research carried out at “Row of Power in Motion (RPM) Body Fitness” 
Solo for 4 weeks. This study use quasi  experimental approach and one group pre and 
post-test design. The number of samples in this study were 14 women. VO2 max was 
measured by using the Modified Queen's College Step Test. Exercise is part of the cycle 
ergometry cycling aerobic activity that uses a cardio exercise equipment. Given cycle 
ergometry exercise in women aged 30 -39 years with a 45-minute workout intensity of 
65% of maximum heart rate, exercise given 3 times a week for 1 month. 

Shapiro-Wilk Test is used to test the normality of data, the results were normally 
distributed. VO2 max values differences test using Paired sample t-tests and we obtained 
p = 0.0001 (p <0.05). Statistical test results showed an increase in maximal oxygen 
volume in women aged 30-39 years with a value of p = 0.0001, where the results showed 
an increase in VO2 max after a given cycle ergometry exercise. 

 

Keywords: Exercise cycle ergometry, VO2 max. 

 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

VO  maks adalah 
kemampuan jantung, paru-paru dan 
pembuluh darah untuk berfungsi 
secara optimal pada w aktu kerja 
dalam mengambil oksigen secara 
maksimal (Karim, 2002). 

VO2 maks seseorang 
meningkat sampai mencapai 
maksimal 25-30 tahun. Kemudian 
terjadi penurunan kapasitas 
fungsional dari seluruh tubuh, kira-
kira sebesar 0,8-1% per tahun. 
Tetapi bila rajin berolahraga 
penurunan ini dapat dikurangi 
separuhnya (Karim, 2002). Rata-rata 
wanita muda memiliki kebugaran 
aerobik antara 15-25% lebih kecil 
dari pria muda, tergantung pada 
aktivitas f isik mereka (Sharkey, 
2003). 

Latihan f isik merupakan 
salah satu upaya untuk mengatasi 
kelebihan lemak sekaligus untuk 
mencapai t ingkat kebugaran jasmani 
yang baik serta dapat meningkatkan 
kemampuan fungsional. Latihan f isik 
dapat berupa latihan dengan 
menggunakan sepeda statis atau 
cycle ergometry (Charmichael, 
1996). Makin t inggi kebugaran 
jasmani seseorang makin mampu 
mengatasi beban kerja yang 
diberikan, atau dengan kata lain 
kemampuan produktif itas orang 
tersebut makin tinggi (Sharkey, 
2003). 

Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui pengaruh 

pemberian latihan cycle ergometry 
terhadap VO  maks pada w anita usia 
30-39 tahun. 
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LANDASAN TEORI 
Latihan Cycle Ergometry 

Latihan cycle ergometry 
adalah bagian dari aktif itas 
bersepeda aerobik yang 
menggunakan sebuah peralatan 
latihan kardio (Kimberly, 2002). 

 
Manfaat 

a. KebugaranJantung 

Bersepeda merupakan salah 
satu aktif itas yang terbaik untuk 
meningkatkan kebugaran jantung. 
Kebugaran jantung diukur dengan 
kapasitas aerobik, yaitu kemampuan 
untuk melakukan latihan otot besar 
dan seluruh badan pada tingkat  
intensitas yang moderat sampai 
tinggi untuk periode w aktu tertentu.. 
Bersepeda meningkatkan 
kemampuan oksidasi otot-otot 
tersebut sehingga meningkatkan 
kemampuan tubuh untuk melakukan 
pekerjaan yang luas. Dengan giat 
mengikuti aktif itas bersepeda secara 
teratur dapat meningkatkan 
kapasitas aerobik (Charmichael, 
1996). 

b. KomposisiTubuh 

Dengan bersepeda aerobik 
beberapa kali dalam seminggu 
merupakan cara yang 
menyenangkan dan cepat untuk 
membakar lemak dan kalori serta 
mengurangi lemak dalam tubuh. 
Bersepeda membuat semua otot 
utama tubuh bagian baw ah bekerja 
dan dapat menghasilkan otot yang 
lebih kencang dan tidak ber lemak 
(Charmichael, 1996). 

c. Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan 
kemampuan untuk menggerakkan 
otot dan anggota badan melalui 

rentang gerak yang penuh. Otot-otot 
sifatnya seperti karet semakin kuat 
di renggangkan maka semakin 
elastis karet itu (Br ick, 2001). 

d. Daya Tahan Otot 

Daya tahan otot merupakan 
kemampuan dari otot-otot kerangka 
badan untuk menggunakan 
kekuatan dalam jangka w aktu 
tertentu (Brick, 2001). Bersepeda 
dapat meningkatkan kekuatan dan 
ketahanan otot, terutama otot tubuh 
bagian baw ah (Charmichael, 1996). 

Volume Oksigen Maksimal  
(VO2 Maks) 
VO2 maks adalah jumlah maksimal 
oksigen yang dapat dikonsumsi 
selama aktivitas f isik yang intens 
sampai akhirnya terjadi kelelahan 
(Astorin, 2000). 
 
Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Nilai VO2 Maks 

1) Umur  
2) Jenis Kelamin 
3) Keadaan Latihan 

 
Faktor-Faktor yang Menentukan 
Nilai VO2 Maks 

1) Fungsi Paru 
2) Fungsi Kardiovaskuler  
3) Sel darah Merah 

(Hemoglobin)  
4) Komposisi Tubuh 

 
Pengukuran VO2 Maks 

Queens College Step Test 
adalah salah satu dari banyak 
variasi prosedur pengujian untuk 
menentukan kebugaran aerobik. 
Dibandingkan dengan Harvard Step 
Test , versi ini memiliki ketinggian 
langkah lebih rendah, irama lambat, 
tes lebih pendek dan analisis yang 
lebih sederhana.Persamaan yang di 
gunakan dalam menghitung estimasi 
VO maks (Mc.Ardle, 2001) .  
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METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
 Penelitian ini ber jenis Quasi 
Eksperimental. Desain yang 
digunakan adalah One group and 
post-test design. 
 
Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi penelit ian ini adalah 
seluruh w anita anggota “RPM Body 
Fitness” yang memenuhi kriteria 
inklusi. Sampel dalam penelit ian ini 
di ambil dengan teknik total 
sampling. 

 
Definisi Operasional 

Latihan cycle ergometry 
adalah bagian dari aktif itas 
bersepeda aerobik yang 
menggunakan sebuah peralatan 
latihan kardio (Kimberly, 2002). 
Latihan cycle ergometry di berikan 
pada w anita umur 30 -39 tahun 
dengan w aktu 45 menit dengan 
intensitas latihan 65% dari denyut 
jantung maksimal. Pemanasan 5 
menit (kecepatan 85 RPM), inti 
latihan 35 menit (resistensi 2 
(ringan) 10 menit, resistensi 4 (agak 
berat) 25 menit). Pendinginan 5 
menit. Latihan diber ikan 3 kali 
seminggu selama 1 bulan. 

 
Teknik Analisa Data 

Uji hipotesis statistik yang 
digunakan adalah uji Beda Dua 
sampel Berpasangan (Paired 
sample T test) dengan tingkat 
kemaknaan p<0,05. 

 
 

HASIL PENELITIAN 
Karakteristik subyek penelitian 
berdasarkan usia 
Tabel 4.1 Karakteristik subyek 
penelit ian berdasarkan usia 

Table 4.1 memperlihatkan data usia 
subyek termuda paling banyak pada 
usia 30-34  tahun sebesar 57,1%. 

Karakteristik subyek penelitian 
berdasarkan tinggi badan 
 
Tabel 4.2. Karakteristik subyek 
penelit ian berdasarkan t inggi badan  

 

Tabel 4.2. memperlihatkan data 
tinggi badan subyek baik bertinggi 
badan 160-165 cm maupun  166-
170 cm sama besar, masing-masing 
50%. 

Karakteristik subyek penelitian 
berdasarkan berat badan 
 
Tabel 4.3. Karakteristik subyek 
penelit ian berdasarkan berat badan  

Table 4.3 memperlihatkan data berat 
badan  subyek paling banyak 
mempunyai berat badan antara 60-
70 kg sebesar 35,7%. 

 

Kelompok 
umur  Jumlah  (%) 

30-34 tahun 8 57.1 
35-39 tahun 6 42.9 

Total 14 100.0 

Tinggi  
badan (cm)  Jumlah  (%) 
160-165 cm 7 50.0 

166-170 7 50.0 
Total 14 100.0 

Berat 
badan (kg)  Jumlah (%) 

<60 kg 4 28.6 
60-70 kg 5 35.7 
70-80 kg 3 21.4 
> 80 kg 2 14.3 
Total 14 100.0 
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Karakteristik subyek penelitian 
berdasarkan IMT 
 
Tabel 4.4. Karakteristik subyek 
penelit ian berdasarkan IMT  

Table 4.4 memperlihatkan subyek 
penelit ian banyak yang mempunyai 
IMT dalam kategori normal sebesar  
57,1%. 

Karakteristik subyek penelitian 
berdasarkan VO2 Maks 
 
Tabel 4.5. Karakteristik subyek 
penelit ian berdasarkan VO2 Maks 

VO2 maks. Pre test  Post test 

Jumlah  (%) Jumlah (%) 
33-35 

(ml/kg/min) 
2 14.3 1 7.1 

 36-40  
(ml/kg/min) 

9 64.3 6 42.9 

41-43 
(ml/kg/min) 

3 21.4 7 50.0 

Total 14 100.0 14 100.0 

Berdasarkan tabel 4.5. 
mempelihatkan data bahw a subyek 
sebelum diberi program latihan cycle 
ergometry memper lihatkan 9 
responden (64,3%) mempunyai VO2 
maks  paling besar pada 36-40  
(ml/kg/min).  Subyek yang telah 
diberi program latihan menunjukkan 
perubahan VO2 maks yaitu  
meningkat pada 41-43 (ml/kg/min) 
pada 7 responden.  

 
 
 

Hasil Analisa Data 
Hasil uji normalitas data dengan 
Shapiro-wilk pada data VO2 maks 
 

Table 4.6 hasil uji normalitas data 
dengan Shapiro-wilk 

 Tabel 4.6 memper lihatkan  
data  pretest diperoleh nilai  adalah 
p=0,663 sehingga data VO2 maks 
pada pretest berdistribusi normal, 
demikian juga pada data post test   
VO2 maks pada post test sebesar 0, 
646. Data penelit ian yang 
berdistribusi normal kemudian 
dilanjutkan dengan uji Paired sample  
t Test. 

Uji beda nilai VO2 maks pre test 
dan post test 

Table 4.7 hasil beda nilai VO2 maks 
pre test dan post test 

 Table 4.7  memper lihatkan 
data nilai rata-rata Pre  test VO2 
maks sebesar 38,6714, sedangkan 
nilai rata-rata Post test VO2 maks 
sebesar 40,6214. Hasil uji  Paired 
sample  t Test  diperoleh nilai t test = 
- 9,483 dengan  nilai p=0,0001 
(p<0,05), hipotesis penelitian adalah 
ada pengaruh latihan cycle 
ergometry terhadap peningkatan 
VO2 maks pada w anita usia 30 - 39 
tahun.  

 

 

IMT 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Normal 8 57.1 
Gemuk 
ringan 

3 21.4 

Gemuk 
berat 

3 21.4 

Total 14 100.0 

Data  P Kesimpulan 
pre test 0.663 Normal  

Post test 0.646 Normal 

Data  
Mean t-test 

Sig. (2-
tailed) 

Pre  test 38,67
14 

-9,483 0,0001 

Post test 40,62
14 
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PEMBAHASAN 
Deskripsi Subyek 

Penelitian ini merupakan jenis 
penelit ian eksperimental  dengan 
pendekatan quasi eksperimental dan 
dengan  desain one group pre and 
post-test design , dengan tujuan 
untuk mengetahui manfaat latihan 
f isik cycle ergometry terhadap 
peningkatan volume oksigen 
maksimal pada w anita umur 30 - 39 
tahun. Digunakan satu kelompok 
yang diberikan program latihan cycle 
ergometry dengan frekuensi 3 kali 
seminggu selama 4 minggu. 
Populasi dalam penelit ian ini adalah 
seluruh w anita anggota RPM Body 
Fitness Solo yang memenuhi kriteria 
inklusi dan eksklusi. 

 Jumlah subyek sebanyak 14 
orang dengan rata-rata umur subyek 
34 tahun, dan nilai volume oksigen 
maksimal rata-rata 38,67 
(ml/kg/min). Pada penelitian ini 
didapat hasil mengenai nilai volume 
oksigen maksimal dari subyek terjadi 
peningkatan sebesar 
1,95(ml/kg/min). Hal ini dikarenakan 
pada saat subyek melakukan latihan 
cycle ergometry  terjadi proses 
pernafasan, dimana dalam proses 
pernafasan interna terjadi di dalam 
mitokondria dan O2 digunakan 
dalam proses fosforilasi oksidatif , 
dan metabolisme energi yang 
berjalan melalui pembakaran 
simpanan karbohidrat, lemak, dan 
pemecahan simpanan protein 
dengan O2, sehingga akan 
menghasilkan ATP . Proses 
metabolisme secara aerobik akan 
menghasilkan 36 ATP per satu 
molekul glukosa dan produk 
samping berupa karbon dioksida 
(CO2) dan air (H2O). Dalam proses 
ini O2      berperan sebagai 
penangkap elektron H+  yang dilepas 
dari molekul NADH dan FADH2 
kemudian membentuk H2O. O2 ini 

dikirimkan oleh darah melalui 
pembuluh darah keseluruh tubuh 
oleh jantung, oleh karena itu jantung 
dan pembuluh darah adalah organ 
yang sangat vital di dalam tubuh 
kita. Pengiriman O2  oleh darah 
melalui pembuluh darah oleh 
jantung, sangat erat kaitannya 
dengan aktivitas kita sehari-hari. 
Semakin giat kita beraktivitas atau 
melakukan latihan f isik, maka 
semakin banyak oksigen yang 
dikirimkan oleh darah keseluruh 
tubuh dan hal ini mengakibatkan 
VO2  maks seseorang akan 
meningkat (Ganong, 1995). 

Hasil Analisa Data 
 Hasil uji statistik menunjukkan 
adanya peningkatan volume oksigen 
maksimal pada w anita usia 30 - 39 
tahun dengan nilai p= 0.0001 
(p<0,05). Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Lisa, et al tahun 2011, dimana 
hasil penelit ian  menunjukkan 
adanya peningkatan volume oksigen 
maksimal setelah diberikan latihan 
cycle ergometry 3 kali seminggu 
selama 4 minggu.  Berdasarkan 
hasil penelitian  pada subyek 
penelit ian diperoleh data sentral 
tendensi mengenai VO2  maks pre 
(ml/kg/min) dan setelah menerima 
program latihan cycle ergometry  
menunjukkan pada pre test terdapat 
2 responden dengan VO2 maks 33-
35 (ml/kg/min), 9 responden dengan 
VO2 maks 36-40  (ml/kg/min) dan  3 
responden dengan VO2 maks 41-43 
(ml/kg/min).  

Frekuensi 3 kali seminggu 
selama 4 minggu menunjukkan 
bahw a lama w aktu  latihan cycle 
ergometry meningkatkan kapasitas 
VO2 maks. Hal ini disebabkan 
latihan yang diberikan dilakukan 
secara teratur dengan intensitas, 
frekuensi, dan durasi tertentu. 
Semakin tinggi faktor endurance 
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yang diperlukan dalam latihan, 
semakin tinggi pula angka VO2  
maks yang harus dimiliknya (Mahler, 
2004).  

Pada saat orang melakukan 
aktivitas akan terjadi kontraksi otot 
dengan kata lain otot akan bekerja. 
Otot dapat bekerja dengan baik 
apabila terdapat pasokan energi 
yang cukup. Otot sendiri mempunyai 
cadangan energi berupa kreatin 
fosfat dan Adenosin Tri 
Fospat (ATP). Metabolisme dimulai 
dari pemecahan karbohidrat, lemak, 
dan protein. Hasil utama pemecahan 
karbohidrat adalah glukosa. Glukosa 
memasuki proses glikolisis akan 
diubah menjadi glukosa-6 -
fosfat (G6P), dan diatur oleh enzim 
heksokinase dan enzim glukokinase. 
Selanjutnya glukosa masuk ke hati,  
diubah melalui proses glikogenesis 
menjadi glikogen, dan glikogen akan 
menjadi glukosa bila diper lukan 
melalui proses 
glikogenolis (Wilmore, 1994). 
Glikolisis berperan baik dalam 
proses anaerobik maupun proses 
aerobik dan keberadaan O2  akan 
menentukan hasil akhir. Proses 
glikolisis aerobik akan menghasilkan 
asam piruvat (Strauss, 1984). Pada 
glikolisis anaerobik  akan 
menghasilkan asam laktat. Asam 
piruvat diproses lebih lanjut dalam 
sistem oksidatif  dan dengan adanya 
O2 asam piruvat akan diubah 
menjadi asetil ko-A, selanjutnya 
asetil ko-A memasuki siklus Kreb. 
Siklus ini merupakan suatu 
rangkaian reaksi kimia yang 
menimbulkan oksidasi yang 
sempurna dari asetil ko-A (Lamb et 
al, 1992).  

Adapun hal yang penting 
dalam sistem ini adalah energi 
maksimal yang dapat dihasilkan oleh 
proses aerobik seperti lat ihan cycle 
ergometry dan kapasitas fungsional 

sistem transport oksigen yang terdiri 
dari system pernapasan dan 
kardiovaskuler. Selama ker ja f isik, 
akan terjadi hiperventilasi sejalan 
dengan kenaikan konsumsi oksigen. 
Peningkatan ventilasi ini dicapai 
sebagai akibat peningkatan 
frekuensi dan volume tidal. 
Frekuensi 40 – 50 per menit dan 
volume tidal sampai 50% dari 
kapasitas vital telah tercatat pada 
suatu kerja berat (Andersen, 1971). 
Peningkatan volume tidal dari 10 – 
15% kapasitas vital w aktu istirahat 
menjadi menjadi 50% pada w aktu 
kerja tersebut, terutama terjadi 
sebagai akibat berkurangnya volume 
cadangan imspirasi. Volume 
cadangan ekspirasi hampir tidak 
berubah, sekalipun pada latihan 
berat. Kapasitas vital cenderung 
berkurang pada kerja f isik, karena 
volume residu bertambah. 
Sementara kapasitas residu 
fungsional tidak berubah 
(Karhiw ikarta, dalam Desertasi). Ini 
mempunyai arti f isiologis penting, 
yaitu osilasi atau gerakan perubahan 
volume udara paru jelas lebih besar 
pada w aktu kerja daripada w aktu 
istirahat. Kapasitas paru total t idak 
banyak berubah pada w aktu kerja 
f isik, meskipun terjadi sedikit 
pengurangan sebagai akibat 
bertambahnya volume darah 
intratorakal. 
 

VO2 maks berhubungan erat 
dengan proses pernafasan. Fungsi 
pernapasan selama kerja f isik, selain 
mempertahankan tekanan partial O2 
darah arteri dan membersihkan CO2 
apabila terjadi kelebihan asam 
laktat, ikut pula mempertahankan 
keseimbangan asam basa tubuh. 
Dalam keadaan  istirahat, isi 
sekuncup rata-rata 50-76%  isi 
maksimal. Pada saat kerja dimulai isi 
sekuncup naik terus sesuai dengan 
kenaikan beban kerja sampai 
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intensitas kerja mencapai kira-kira 
40% dari kemampuan maksimal 
orang tersebut. Pada saat ini 
frekuensi denyut jantung kira-kira 
mencapai 110-120 denyut per menit. 
Pada keadaan itu isi sekuncup 
maksimal tercapai dan t idak akan 
naik lagi w alaupun intensitas atau 
beban kerja bertambah (Astrand dan 
Rodahl, 1970). 

 

KESIMPULAN 
Ada pengaruh latihan cycle 

ergometry terhadap peningkatan 
volume oksigen maksimal (VO2 
maks) pada w anita usia 30-39 tahun.  

SARAN 
1. Pihak Fitness 

Diharapkan pihak f itness, khususnya 
pengelola tempat f itness agar 
menambah jam latihan dan alat 
cycle ergometry agar member 
f itness yang ingin bugar dapat 
mengikuti program latihan dengan 
baik. 

2. Peneliti selanjutnya 

Peneliti ini tidak akan sempurna 
apabila tidak ada penelitian lanjutan 
yang lebih baik. Untuk itu, perlu 
adanya penelitian lain yang sejenis 
dengan menambah variabel 
penelit ian seperti variabel tekanan 
darah, menambah jumlah responden 
dan menggunakan kelompok kontrol 
supaya bisa diketahui t ingkat 
keefektif itasan latihan cycle 
ergometry terhadap peningkatan 
VO2 maks. 
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