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ABSTRAK 

(Dibimbing oleh : Dwi Rosella K, SSt.FT, M.Fis dan Agus Widodo, SSt.FT) 

Latar Belakang : Meningkatnya prevalensi merokok di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia menyebabkan masalah rokok menjadi serius. 

Data epidemiologi global menunjukkan bahwa rokok membunuh lebih dari lima 

juta orang di dunia setiap tahunnya akibat penyakit kanker paru, penyakit jantung 

maupun penyakit lain terkait rokok. Seseorang yang merokok pasti akan 

mengalami penurunan kadar VO2 max didalam tubuh. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kadar VO2 max pada perokok aktif adalah dengan melakukan 

latihan aerobik intensitas ringan dan intensitas sedang. 

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh latihan aerobik intensitas ringan 

dan sedang terhadap VO2 max pada perokok aktif karyawan KUD Mojosongo 

Kab. Boyolali. 

Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian bersifat Quasi 

eksperimental dengan desain penelitian time series. Dimana sampel dibagi dalam 

2 kelompok, yaitu : kelompok perlakuan I diberikan latihan aerobik intensitas 

ringan dan perlakuan II latihan aerobik intensitas sedang. Sampel penelitian 

adalah perokok aktif karyawan KUD Mojosongo yang berusia 20-40 tahun. 

Jumlah sampel yang dilibatkan 28 responden dimana pada masing-masing 

kelompok berjumlah 14 responden. Pengukuran VO2 max menggunakan uji six 

minute walking, dengan analisis data menggunakan uji t-test. 

Hasil Penelitian :Setelah 4 minggu penelitian berdasarkan penguji statistik 

didapatkan hasil yang signifikan pada kelompok perlakuan latihan aerobik 

intensitas ringan dengan nilai p=0,012 dan pada kelompok perlakuan latihan 

aerobik intensitas sedang dengan nilai p=0,011. Jadi ada pengaruh berupa 

peningkatan kadar VO2 max pada perokok aktif yang melakukan latihan aerobik 

intensitas ringan dan intensitas sedang. 

Kesimpulan :Pemberian latihan Aerobik intensitas ringan dan intensitas sedang 

dapat membantu meningkatkan kadar VO2 max pada perokok aktif. 

Kata Kunci : latihan aerobik intensitas ringan, intensitas sedang, perokok aktif. 

 

 



PENDAHULUAN 

Meningkatnya prevalensi merokok di negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia menyebabkan masalah rokok menjadi serius. Data 

epidemiologi global menunjukkan bahwa rokok membunuh lebih dari lima 

juta orang di dunia setiap tahunnya akibat penyakit kanker paru, penyakit 

jantung maupun penyakit lain terkait rokok. Diperkirakan pada tahun 2030, 

angka kematian dapat mencapai lebih dari delapan juta orang per tahun  

(WHO, 2008).   

Menurut WHO dalam  Report on Global Tobacco Epidemic   tahun 

2008, konsumsi rokok di Indonesia menduduki urutan ke - 3 di dunia setelah  

China dan India. Konsumsi rata - rata rokok per orang (usia di  atas 15 tahun) 

adalah 12 batang per hari pada tahun 2007. Prevalensi dari penduduk usia di 

atas 15 tahun yang merokok adalah 35,4% pada tahun 2007. Namun, terdapat 

perbedaan angka yang besar antara pria dan wanita dimana 65,3% pria di 

Indonesia yang berusia di atas 15 tahun merokok dan hanya sekitar 5% 

wanita yang merokok.  

Rokok banyak mengandung gas-gas berbahaya salah satunya Karbon 

Monoksida, dimana karbon monoksida tersebut jauh lebih cepat mengikat 

hemoglobin dari pada oksigen. Padahal hemoglobin adalah pengangkut 

oksigen untuk diedarkan keseluruh tubuh sehingga, dengan adanya ikatan 

karbon monoksida dengan hemoglobin berarti terjadi hambatan pengangkut 

oksigen ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Sehingga seseorang yang 

merokok pasti akan mengalami penurunan kadar VO2 max didalam tubuh. 



VO2 max adalah kemampuan pengambilan oxygen dengan kapasitas 

maksimal untuk digunakan / konsumsi oleh tubuh selama melakukan exercise 

maximum. VO2 max umumnya digunakan sebagai indikator untuk 

menentukan kemampuan aerobic, dimana kemampuan aerobic akan berkaitan 

erat dengan system cardio dan system respirasi dalam usaha penyediaan 

oxygen dan kemampuan untuk menggunakan oxygen tersebut dalam tubuh. 

Pengukuran VO2 max memerlukan analisa saat ekspirasi, udara yang 

dikumpulkan saat melakukan latihan dalam intensitas progresif (Swadesi, 

2007). 

TUJUAN 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beda 

pengaruh latihan aerobik intensitas ringan dan sedang terhadap VO2 max 

pada perokok aktif karyawan KUD Mojosongo Kab. Boyolali. 

METODE 

Penelitian ini akan dilakukan di KUD Mojosongo Kabupaten 

Boyolali. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yang dilakukan mulai 

tanggal 19 mei sampai 13 juni 2014. Penelitian ini dilakukan karena 

banyaknya jumlah perokok diindonesia dan efek yang ditimbulkan oleh rokok 

dapat menurunkan kadar VO2 maks didalam tubuh. Jenis Penelitian ini 

bersifat Quasi eksperimental yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul akibat dari adanya perlakuan 

tertentu dan semua variabel tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini, design penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pre and 



post two group design.. Dimana sampel dibagi dalam 2 kelompok, yaitu : 

kelompok perlakuan I diberikan latihan aerobik intensitas ringan dan 

perlakuan II latihan aerobik intensitas sedang. Sampel pada penelitian ini 

adalah seluruh perokok aktif karyawan KUD Mojosongo Kab. Boyolali yang 

telah memenuhi kriteria inklusi. Besar sampel pada penelitian ini berjumlah 

20 orang sampel. Dimana sampel dibagi menjadi 2 kelompok oleh peneliti. 

KERANGKA TEORI 

Rokok adalah gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas. 

Merokok adalah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan 

kertas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990). 

Latihan aerobik adalah suatu bentuk latihan atau olahraga yang dalam 

penggunaan energinya menggunakan proses oksidatif dalam menghasilkan 

ATP sebagai energi dasar untuk semua sel. Latihan aerobik mempunyai 

pengaruh pada daya tahan jantung paru dan lain sebagainya. Aktivitas yang 

ringan hingga sedang adalah latihan aerobik. Latihan aerobik sebaiknya 

dilakukan dengan frekuensi 3-5 kali perminggu dengan durasi latihan 20-30 

menit setiap kali latihan (Costill, 2002).  

VO2 max adalah jumlah maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi 

selama aktivitas fisik yang intens sampai akhirnya terjadi kelelahan. Karena 

VO2max ini dapat membatasi kapasitas kardiovaskuler seseorang, maka 

VO2max dianggap sebagai indikator terbaik dari ketahanan aerobik (Astorin, 

2000). 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di KUD Mojosongo Kab. Boyolali pada 

pertengahan bulan Mei-Juni 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh latihan aerobik intensitas ringan dan intensitas sedang terhadap VO2 

max pada perokok aktif, serta mengetahui perbedaan pengaruh antara latihan 

aerobik intensitas ringan dan intensitas sedang terhadap VO2 max pada 

perokok aktif. Data VO2 max diukur dengan menggunakan uji six minute 

walking sebelum dan setelah diberikan latihan aerobik dari masing-masing 

kelompok yang dilakukan 4 kali seminggu selama 4 minggu. 

a. Intensitas Ringan Terhadap VO2 max  

Hasil penelitian menunjukkan P < 0.05 dilihat dari hasil intepretasinya 

mendapatkan nilai signifikansi P = 0,012 yang artinya ada pengaruh 

pemberian latihan aerobik intensitas ringan terhadap peningkatan VO2 maks. 

Dilihat dari hasil persentase selisih sebelum sebesar 28.01 ml/kg/min 

dan sesudah pelakuan sebesar 30.02 ml/kg/min. Hal ini membuktikan bahwa 

pemberian perlakuan latihan aerobik intensitas ringan terhadap VO2 max yang 

dilakukan secara rutin dengan durasi latihan 15-30 menit dan dengan 

frekuensi latihan 3-5 kali perminggu, dapat meningkatkan VO2 max pada 

perokok aktif khususnya karyawan KUD Mojosongo Boyolali. 

Dibuktikan dari hasil penelitian para ahli abe (1997) melaporkan 

bahwa latihan aerobik 3-5 kali perminggu seperti yang direkomendasikan 

American Collegeof Sport Medicine (ACSM) dapat meningkatkan kadar 



oksigen didalam tubuh, sehingga kadar oksigen didalam tubuh dapat 

terpenuhi dengan baik. 

b. Intensitas Sedang Terhadap VO2 max  

Hasil penelitian menunjukkan P < 0.05 dilihat dari hasil intepretasinya 

mendapatkan nilai signifikansi P = 0,011 yang artinya ada pengaruh 

pemberian latihan aerobik intensitas sedang terhadap peningkatan VO2 max. 

Dilihat dari hasil rerata VO2 max sebelum perlakuan sebesar 27.77 

ml/kg/min. dan sesudah pelakuan sebesar 30.73 ml/kg/min. Hal ini 

membuktikan bahwa pemberian perlakuan latihan aerobik intensitas sedang 

terhadap VO2 maxyang dilakukan secara rutin dengan durasi latihan 15-30 

menit dan dengan frekuensi latihan 3-5 kali perminggu, dapat meningkatkan 

VO2 max pada perokok aktif khususnya karyawan KUD Mojosongo Boyolali. 

Dibuktikan oleh Ahli lain, Giam (1992) mengatakan bahwa durasi latihan 

15-30 menit sudah dinilai cukup apabila latihan aerobik dilakukan secara 

terus menerus dan didahului 3-5 menit pemanasan dan diakhiri 3-5 menit 

pendinginan dapat meningkatkan kadar oksigen didalam tubuh, sehingga 

tubuh mendapatkan suplai oksigen yang cukup. 

c. Beda antara intensitas ringan dan intensitas sedang terhadap VO2 

maks 

Hasil penelitian menunjukkan p> 0.05 dilihat dari hasil intepretasinya 

mendapatkan nilai signifikansi p = 0.207 yang artinya tidak ada beda 

pengaruh pemberian latihan aerobik intensitas ringan dan intensitas sedang 

terhadap peningkatan VO2 max. 



Itu disebabkan karena kedua perlakuan ini sama-sama memiliki pengaruh 

terhadap VO2 max, dibuktikan dari hasil mean VO2 max selisih antara 

sebelum dan sesudah perlakuan intensitas ringan diperoleh kenaikan VO2 max 

sebesar 2.06 ml/kg/min, dan untuk intensitas sedang selisih antara sebelum 

dan sesudah perlakuan diperoleh kenaikan VO2 max sebesar  2.33 ml/kg/min. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil analisis data, kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu 4 minggu yaitu dimulai 19 mei 

sampai 13 juni 2014 di KUD Mojosongo Boyolali tentang pengaruh latihan 

aerobik intensitas ringan dan intensitas sedang terhadap VO2 max pada 

perokok aktif karyawan KUD dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh pemberian latihan aerobik dengan intensitas ringan 

terhadap peningkatan VO2 max pada perokok aktif.  

2. Ada pengaruh pemberian latihan aerobik dengan intensitas sedang 

terhadap peningkatan VO2 max pada perokok aktif.  

3. Tidak ada perbedaan pengaruh pemberian aerobik dengan intensitas 

ringan dan intensitas sedang terhadap peningkatan VO2 max pada 

perokok aktif. 

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan. 

Meskipun dalam penelitian ini didapatkan hasil adanya peningkatan VO2 

max setelah diberikan perlakuan latihan aerobik intensitas ringan dan sedang, 

namun untuk memperkuat bukti bahwa latihan aerobik intensitas ringan dan 

sedang bisa meningkatkan VO2 max pada perokok aktif menyarankan : 



Diperlukan penelitian dengan memperbanyak subyek dan waktu 

penelitian sehingga diperoleh manfaat yang lebih reliable., diperlukan 

penelitian dengan menggunakan kelompok kontrol, sehingga hasil yang 

didapat relatif tidak mengalami pembiasan dan supaya dapat membandingkan 

dan mengetahui hasil yang lebih pasti, diperlukan penelitian lebih lanjut 

menggunakan alat ukur yang lain seperti spirometry, diperlukan penelitian 

lebih lanjut dengan memperhatikan dan mengontrol aktifitas subyek 

penelitian. 
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