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ABSTRAK 
 

Perbedaan Nilai Rerata VO2 Maks Pada Laki – Laki Antara Pekerja Kantoran Dan 
Pekerja Yang Terpapar Polusi. 

 
Aya Fana Oase Caesar1, Sri Wahyu Basuki2, Dodik Nursanto2, 2015 

 
Latar Belakang: Aktivitas fisik secara teratur memiliki pengaruh positif pada kesehatan 
orang-orang di semua tahap kehidupan mereka. Semakin besar tingkat aktivitas, semakin 
tinggi tingkat pernapasan dan asupan resultan udara. Beberapa penelitian telah 
melaporkan bahwa kualitas udara yang  kita hirup mempengaruhi kualitas kesehatan kita. 
Kualitas udara berdampak pada kesehatan paru – paru dan seluruh sistem kardiorespirasi. 
Untuk mengukur nilai jumlah oksigen maksimum  yang dapat dihantarkan ke otot dari 
paru oleh tubuh dapat menggunakan tes  VO2 maks. 

 
Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui adakah perbedaan nilai  VO2 maks pada laki – 
laki antara pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar polusi. 

 
Metode: Desain penelitian yang  digunakan adalah metode analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Besar sampel 25 orang pada tiap kelompok.  Sampel yang 
digunakan adalah laki – laki dengan rentang usia 20-59 tahun yang memenuhi kriteria 
restriksi. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Perbedaan nilai 
rerata VO2 maks dianalisis menggunakan uji hipotesis yaitu uji t dua kelompok tidak 
berpasangan dengan program SPSS 17.0 for windows.  

 
Hasil penelitian: mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara 
statistik pada nilai rerata VO2 maks pada laki – laki antara pekerja kantoran (57,8108 
ml/kgBB/menit) dan pekerja yang terpapar polusi (60,2412 ml/kgBB/menit). Hasil uji 
hipotesis uji t dua kelompok tidak berpasangan didapatkan significancy 0,185 (p>0,05).  

 
Kesimpulan: nilai rerata VO2 maks pada laki – laki antara pekerja kantoran dan pekerja 
yang terpapar polusi tidak terdapat perbedaan yang  signifikan secara statistik. 

 
 

Kata kunci: VO2 maks, polusi udara, uji t dua kelompok tidak berpasangan 
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ABSTRACT 
 

The Difference of the Mean Value VO2 Max on Men between Officer and Pollutant 
Exposed Worker. 

 
Aya Fana Oase Caesar1, Sri Wahyu Basuki2, Dodik Nursanto2, 2015 

 
 
Background: Regular physical activity has positive effect in people all of their stage of 
life. Higher activities the higher respiratory rate and air consumption. Resultance of 
some studies found that air quality that we inhale, affect our health quality. The air 
quality impact to our lungs and whole cardiorespiratory system. To measure O2 
maximum value that conducted to the muscles from lungs we can use VO2 Max test. 
 
Objective: This study aim to know the VO2 Max value difference between officer and 
pollutant exposed worker.  
 
Methods: Study design using analytic observational with cross sectional approaches. 
Each group has 25 samples taken using purposive sampling method. Samples are 20-59 
yesrs old men which fulfil the restriction criteria. The difference of the mean value VO2 

Max was analyzed using t test of two unpaired groups from SPPS 17.0 for windows. 
 
Result: The result shows that there was no significant difference statistically in the mean 
value VO2 max on men between officer (57,8108 ml/kg weight/min) and pollutant exposed 
worker (60,2412 ml/kg weight/min). The result of t test two unpaired group has 
significancy 0,185 (p>0,05). 
 
Conclusion: There was no significant difference between officer and pollutant exposed 
worker. 
 

Keywords: VO2 Max, Air Pollution, t test two unpaired group 
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PENDAHULUAN 

 

VO2 Maks merupakan nilai yang berharga untuk menentukan fungsi 

sistem kardiorespirasi atau kemampuan melakukan latihan dengan intensitas 

sedang sampai tinggi dalam waktu yang lama, disebut juga sebagai kebugaran 

kardiorespirasi (Ganong, 2001). Nilai rerata VO2 Maks yang normal atau 

diklasifikasikan bagus pada laki-laki usia 20-29 tahun adalah 46,5-52,4. Pada usia 

20-29 tahun ini daya kardiorespirasi berada pada puncaknya. Sementara pada usia 

30-39 tahun nilai rerata diklasifikasikan bagus adalah 45,0-49,4 kemudian pada 

usia 40-49 adalah 43,8-48,0 dan pada usia 50-59 tahun adalah 41,0-45,3 

(Mackenzie, 2001). 

Aktivitas fisik secara teratur memiliki pengaruh positif pada kesehatan 

orang-orang di semua tahap kehidupan mereka.Semakin besar tingkat aktivitas, 

semakin tinggi tingkat pernapasan dan asupan resultan udara.Beberapa penelitian 

telah melaporkan bahwa kualitas udara yang kita hirup mempengaruhi kualitas 

kesehatan kita.Kualitas udara berdampak pada kesehatan paru-paru dan seluruh 

sistem kardiorespirasi (Kargafardet al., 2009). 

Ketika polutan terhirup, maka memicu kenaikan reactive oxygen species. 

Sehingga terjadi super oksidasi molekul yang merusak sel, menyebabkan 

peradangan di paru-paru, dan memicu efek berbahaya di jantung dan sistem 

kardiovaskular. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa polusi udara seperti yang 

berasal dari knalpot mobil, yang masuk ke dalam aliran darah akan merusak 

jantung dan pembuluh darah secara langsung. Jantung akan menunjukkan 

penurunan langsung dalam kedua aliran koroner darah dan fungsi pompa jantung, 

serta kecenderungan untuk mengembangkan aritmia, menurut studi yang 

dilakukan di Institut Jantung (Kargafard et al., 2009). 

Udara yang tercemar dapat menyebabkan defisiensi oksigen. Defisiensi 

oksigen ini menyebabkan menurunnya kemampuan darah untuk mengangkut 

oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, sehingga menyebabkan 

turunnya tenaga yang dihasilkan oleh metabolisme sel-sel, dengan demikian 



menurunkan efesiensi kerja badan sehingga mempengaruhi kinerja sistem 

kardiorespirasi (Raharjo, 2009). 

Untuk mengukur nilai jumlah oksigen maksimum yang dapat dihantarkan 

ke otot dari paru oleh tubuh dapat menggunakan tes VO2 maks (Huldani, 

2010).VO2 maks adalah kecepatan konsumsi O2 dalam metabolisme aerob 

maksimum  (Guyton dan Hall, 2007).  

Menurut penelitian pada tahun 2004 oleh Volpino et al.,  volume 

maksimal oksigen yang didapat pada pekerja yang terpapar polusi secara tidak 

begitu signifikan lebih rendah daripada grup control (P-Value : NS, Class A : mild 

to none). 

Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan dan pusat berkembangnya Negara 

Indonesia merupakan pulau dengan tingkat kepadatan penduduk dan kepadatan 

kendaraan bermotor tertinggi di Indonesia. Dan Kota Surakarta merupakan salah 

satu kota yang padat dengan aktivitas kendaraan bermotor. Oleh karena itu 

peneliti mengambil daerah ini sebagai lokasi pengambilan sampel penelitian. 

Melihat besarnya dampak polusi udara pada sistem kardiorespirasi yang 

terdapat pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui rerata 

nilai VO2 maks pada laki-laki antara pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar 

polusi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah perbedaan nilai  

VO2 maks pada laki – laki antara pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar 

polusi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik observasional 

dengan pendekatan cross sectional. Dalam rancangan penelitian ini peneliti 

melakukan pengukuran secara langsung dan dalam satu waktu tertentu untuk 

menilai perbedaan nilai VO2 maks pada laki-laki antara pekerja kantoran dan 

pekerja yang terpapar polusi. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan dasar 



pertimbangan tertentu. Pertimbangan pengambilan sampel dibuat peneliti sendiri 

berdasar pada ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan 

metode purposive sampling didapatkan sampel 23 orang lalu ditambahkan 5% 

menjadi 25 orang, pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar polusi dimana 

masing-masing telah memenuhi kriteria sebagai sampel. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan waktu penelitian bulan November 

sampai Desember 2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar polusi yang memenuhi kriteria 

restriksi. Pemeriksaan VO2 maks dilakukan dengan cara meminta responden naik-

turun bangku Astrand selama 5 menit mengikuti irama metronome kemudian 

responden dihitung denyut nadi arteri radialis kanan, arteri radialis kiri, dan ictus 

cordis secara bersamaan selama 1 menit kemudian mencatat hasilnya dan 

menghitung nilai VO2 maksnya dengan rumus yang telah ditentukan (Mackenzie 

B, 2007).  

Untuk menghitung uji statistik digunakan uji t dua kelompok tidak 

berpasangan dengan program SPSS 17,0 for Windows, dengan syarat distribusi 

data diharuskan normal (p>0,05). Jika distribusi data tidak normal (p<0,05) maka 

data ditransfomasi dan diuji distribusi datanya menggunakan uji Mann-Whitney. 

Uji Shapiro Wilk untuk menentukan normalitas distribusi data. Interpretasi hasil 

dari uji t dua kelompok tidak berpasangan dinyatakan bermakna jika nilai p<0,05 

dan dinyatakan tidak bermakna jika nilai p>0,05 (Dahlan, 2011). 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan tabel hasil uji t dua kelompok tidak berpasangan 

menunjukkan significancy 0,185 untuk pekerja kantoran dan pekerja yang 

terpapar polusi dengan perbedaan rerata 2,43040.  

 

 

 



Tabel 1. Uji T Dua Kelompok Tidak Berpasangan 

 N Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Nilai IK 95% 

Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

VO2 
Maks 

Pekerja 
kantoran 

25 0,185 2,43040 -1,20326 6,06406 

Pekerja 
terpapar 
polusi 

25 0,185 2,43040 -1,20326 6,06406 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa “tidak terdapat perbedaan nilai rerata 

VO2 maks pada laki-laki antara pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar 

polusi” (Dahlan, 2011). 

 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian skripsi ini dilakukan di Laboratorium Fisiologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bulan Desember 2014. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara membagikan blangko persetujuan dan 

kuesioner kepada responden. Data yang diambil dijamin atas kerahasiaan data 

identitasnya.  Setelsh didapatkan sampel penelitian sesuai kriteria kemudian 

masing-masing sampel diukur berat badan dan tinggi badannya. Kemudian untuk 

mendeteksi penyakit paru dan kardiovaskuler diketahui dari hasil pengisian 

kuesioner. 

Untuk uji normalitas pada penelitian ini digunakan uji Shapiro-wilk 

dengan program SPSS 17.0 for windows, karena besar sampel yang digunakan 

pada penelitian ini kurang dari sama dengan 50 sampel. Berdasarkan tabel hasil 

uji normalitas data diperoleh nilai p=0,977 untuk kelompok pekerja yang terpapar 

polusi dan p=0,982 untuk pekerja kantoran.  Karena nilai p>0,05 maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa distribusi data nilai VO2 maks pada pekerja kantoran 

dan pekerja yang terpapar polusi memiliki distribusi data yang normal. Kemudian 

untuk mengetahui perbedaan nilai rerata VO2 maks antara pekerja kantoran dan 



pekerja yang terpapar polusi digunakan uji t dua kelompok tidak berpasangan 

(Dahlan, 2011). 

Berdasarkan tabel hasil uji t dua kelompok tidak berpasangan 

menunjukkan significancy 0,185 dengan perbedaan rerata 2,43040, maka nilai 

p>0,05 maka dapat diambil kesimpulan “tidak terdapat perbedaan rerata nilai VO2 

maks antara laki-laki pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar polusi”. Nilai IK 

95% adalah antara -1.20326 sampai 6.06406. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat perbedaan VO2 maks secara statistik pada laki-laki antara pekerja 

kantoran dan pekerja yang terpapar polusi dengan nilai p>0,05 (Dahlan, 2011). 

Jenis kelamin, umur, dan BMI merupakan faktor perancu pada penelitian 

ini dapat dikendalikan. Sampel berjenis kelamin laki-laki dengan usia 20-59 tahun 

dan memiliki BMI tidak obesitas. Faktor perancu lain yang mempengaruhi 

penelitian ini adalah fungsi paru,kebiasaan merokok, latihan fisik, kadar Hb, dan 

genetik. Fungsi paru dan kebiasaan merokok dapat dikendalikan dengan 

kuesioner. Faktor genetik dikendalikan dengan pengambilan sampel dari suku 

jawa yang memiliki kedekatan genetik hampir sama. Untuk faktor latihan fisik 

dan kadar Hb dikendalikan hanya dengan wawancara atau anamnesis saja saat 

sebelum pengukuran.  

VO2 Maks merupakan nilai yang berharga untuk menentukan fungsi 

sistem kardiorespirasi atau kemampuan melakukan latihan dengan intensitas 

sedang sampai tinggi dalam waktu yang lama, disebut juga sebagai kebugaran 

kardiorespirasi (Ganong, 2001). Untuk mengukur nilai jumlah oksigen maksimum 

yang dapat dihantarkan ke otot dari paru oleh tubuh dapat menggunakan tes VO2 

maks (Huldani, 2010). 

Meskipun tingginya kadar COHb dalam darah sangat mudah menjadi 

penyebab gangguan kesehatan tetapi mungkin lebih berdampak secara klinis pada 

responden yang mengalami obesitas dengan penyakit paru obstruktif kronis atau 

penyakit arteri koronaria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paparan polusi 

lalu lintas kronis dapat mengurangifungsi fisik dan meningkatkan risiko 

perubahan sistem kardiorespirasi pada responden meskipun tidak signifikan secara 



statistik.Penelitian ini menunjukkan bahwa sebaiknya untuk penelitian selanjutnya 

menggunakan pemantauan biologis pada polutan di perkotaan atau pada pekerja 

yang terpapar polusi, meskipun data yang diperoleh dari pemantauan statisjuga 

dapat membantu menilai dampak paparan (Volpino et al., 2004). 

Pemeriksaan VO2 maks dilakukan dengan cara meminta responden naik-

turun bangku Astrand selama 5 menit mengikuti irama metronome kemudian 

responden dihitung denyut nadi arteri radialis kanan, arteri radialis kiri, dan ictus 

cordis secara bersamaan selama 1 menit kemudian mencatat hasilnya dan 

menghitung nilai VO2 maksnya dengan rumus yang telah ditentukan (Mackenzie 

B, 2007). Hasil nilai rerata VO2 maks kelompok pekerja kantoran dan pekerja 

yang terpapar polusi tidak terdapat perbedaan signifikan dimana kelompok 

pekerja kantoran memiliki nilai rerata VO2 maks 57,8108 ml/KgBB/menit dan 

pekerja yang terpapar polusi memiliki nilai rerata VO2 maks 60,2412 

ml/KgBB/menit. Dari hasil nilai VO2 maks yang telah diperoleh dari pengukuran, 

kemudian mencari perbedaannya secara statistic antara pekerja kantoran dan 

pekerja yang terpapar polusi. Analisis data tersebut menggunakan uji t dua 

kelompok tidak berpasangan. Adapun syarat untuk menggunakan uji t dua 

kelompok berpasangan adalah distribusi data harus normal (Dahlan, 2011). 

Hasil skripsi ini sesuai dengan penelitian Volpino et al., bahwa dalam hal 

rata-rata nilai atau mean tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan secara 

statistik pada uji VO2 maks yaitu merupakan parameter global yang digunakan 

untuk penilaian pernapasan, hemodinamik, dan fungsi otot antara pekerja yang 

terpapar polusi dengan grup kontrol. Hal ini berbeda dengan adanya hubungan 

yang kuat antara jangka panjang paparan gas lalu lintas, partikel polusi udara, dan 

gejala pernapasan atau fungsi paru. Meskipun COHb telah digunakan oleh banyak 

peneliti sebagai biomarker atau penanda khas pada paparan CO, tetapi pada 

penelitian ini kadar COHb yang tinggi dari polusi udara lalu lintas tidak begitu 

berpengaruh dan mungkin lebih berhubungan dengan kebiasaan merokok 

responden (Volpino et al., 2004). 

Pada penelitian lain ditemukan adanya perbedaan nilai rerata VO2 maks 

yang signifikan secara statistik pada pekerja berada di lingkungan yang terpapar 



polusi dengan pekerja yang berada di lingkungan dengan udara bersih dengan 

P<0,05. Paparan polusi secara akut dapat menyebabkan penurunan kinerja fisik 

yang signifikan (Oliveira et al., 2006) 

Keterbatasan penelitian ini adalah faktor perancu yang kurang bisa 

dikendalikan seperti kadar Hb yang hanya di ketahui dengan anamnesis saja, 

karena sebaiknya kadar Hb diukur menggunakan alat yang sesuai. Dan faktor 

latihan fisik yang juga diketahui hanya dengan anamnesis saja, sebaiknya faktor 

latihan fisik diketahui dengan kuesioner dan dikategorikan dalam sering atau 

tidaknya berolahraga.Selain itu nilai rerata VO2 maks yang cenderung tinggi ini 

kemungkinan terdapat kesalahan saat perhitungan frekuensi jantung pada arteri 

radialis kanan dan kiri maupun pada ictus cordis. 

 

KESIMPULAN 

 

Tidak terdapat perbedaan nilai rerata VO2 maks pada laki-laki antara 

pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar polusi (p>0,05). 
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