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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 (Kargafardet al., 

2009).  
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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. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan nilai rerata VO2 maks pada laki-laki antara 

pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar polusi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan nilai VO2 maks pada laki-laki antara 

pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar polusi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu 

tentang perbedaan nilai VO2 maks pada laki-lakiantara pekerja kantoran 

dan pekerja yang terpapar polusi. 

2. Bagi instansi 

Dapat digunakan sebagai ilmu tambahan yang bisa dikembangkan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi Masyarakat 

Membantu masyarakat agar lebih memahami akan pentingnya 

mengetahui kondisi lingkungan tempat berkerja agar dapat menjaga 

kesehatan saat bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


