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PERBEDAAN KEBUGARAN KARDIORESPIRASI PADA KELOMPOK 

MAHASISWA SEDENTER PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK DENGAN 

NON PEROKOK 

 

Abstrak 

 

Latar Belakang: Kebugaran jasmani merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

mempertahankan kualitas hidup seseorang, akan tetapi nilai kebugaran jasmani 

tiap-tiap orang berbeda-beda sesuai dengan aktifitas yang dilakukan. Tujuan 

Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui Perbedaan 

Kebugaran Kardiorespirasi pada Kelompok Mahasiswa Sedenter Pengguna Rokok 

Elektrik dengan Non Perokok. Metode penelitian: Penelitian akan dilaksanakan 

pada bulan Juli 2019. Sampel pada penelitian ini adalah kelompok mahasiswa 

sedenter pengguna rokok elektrik dengan non perokok sebanyak 30 orang. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. analisis data pada penelitian ini menggunakan uji chi-square . Hasil 

penelitian: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kebugaran kardiorespirasi 

berdasarkan norma hasil Harvard Step Test, diketahui bahwa Kebugaran 

kardiorespirasi paling banyak pada kelompok sedenter pengguna rokok elektrik 

termasuk kategori kurang yaitu sebanyak 8 responden. Pada kelompok sedenter non 

perokok kebugaran kardiorespirasi berdasarkan norma hasil Harvard Step Test, 

diketahui bahwa Kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada termasuk kategori 

kurang yaitu sebanyak 9 responden. Berdasar perhitungan analisis dengan uji Chi-

Square diketahui bahwa nilai signifikan p-value sebesar 0,033 karena nilai p-value 

lebih kecil dari 0,05 (0,033<0,05) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan kebugaran kardiorespirasi dengan kelompok mahasiswa sedenter 

perokok elektrik dan non perokok. 

 

Kata Kunci : Kebugaran Kardiorespirasi, mahasiswa, sedenter 

 

Abstract 

 

Background: Physical fitness is one of the most important parts in maintaining a 

person's quality of life, but the value of physical fitness of each person varies 

according to the activities carried out. Objects of the Study: The purpose of this 

study was to determine the differences in cardiorespiratory fitness in the Sedenter 

Student Group of Electric Cigarette Users and Non-Smokers. Method : The 

research will be carried out in July 2019. The sample in this study is a group of 30 

students using sedenter e-cigarette users. The sampling technique in this study using 

purposive sampling technique. Data analysis in this study used the chi-square test. 

Results : The results of this study indicate that cardiorespiratory fitness based on 

Harvard Step Test norms results, it is known that cardiorespiratory fitness is most 

in the sedenter group of e-cigarette users, including the less category as many as 8 

respondents. In the non-smoking sedentary group cardiorespiratory fitness based on 

the norms of the Harvard Step Test results, it is known that cardiorespiratory fitness 

is mostly in the category of lacking as many as 9 respondents. Based on the 
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calculation of the analysis with the Chi-Square test, it is known that the significant 

p-value is 0.033 because the p-value is less than 0.05 (0.033 <0.05), so it can be 

concluded that there is a relationship of cardiorespiratory fitness with a group of 

electric smoker sedenter students and non smoker. 

 

Keywords: Cardiorespiratory, students, sedenter 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebugaran jasmani merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

mempertahankan kualitas hidup seseorang, akan tetapi nilai kebugaran jasmani 

tiap-tiap orang berbeda-beda sesuai dengan aktifitas yang dilakukan. Menurut 

Wijayanti (2014) kebugaran jasmani ialah kemampuan fisik seseorang untuk dapat 

beraktivitas sehari-hari secara efisien dan efektif dalam waktu yang lama secara 

terus menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Seseorang dapat mencapai 

tingkat kebugaran jasmani yang optimal, salah satu caranya dengan melakukan 

aktifitas fisik secara teratur. 

Menurut Shomoro & Mondal (2014) ada beberapa manfaat dari tingkat 

kebugaran jasmani yaitu meningkatkan kemampuan untuk melakukan aktivitas 

fisik, mengurangi risiko kelelahan fisik, psikologi yang baik, mengurai stress dan 

terhindar dari penyakit degeneratif. Apabila seseorang tidak menjaga tingkat 

kebugaran jasmani maka akan memiliki tingkat kebugaran jasmani yang lebih 

rendah. Dampak dari rendahnya tingkat kebugaran jasmani secara langsung akan 

berpengaruh terhadap penurunan kinerja dan produktifitas, sehingga dalam waktu 

yang cukup lama akan menimbulkan penyakit degenerative dan penyakit 

kardiovaskuler (Prabowo, 2013). 

Kebugaran jasmani seseorang dapat diketahui dengan tes kebugaran jasmani 

yang biasanya disebut dengan Harvard Step Test. Harvard Step Test adalah cara 

untuk mengukur indeks kebugaran fisik dengan cara naik turun tangga setinggi 48 

cm selama 5 menit sesuai irama metronom (Adidharma, 2016). Menurut Mubarok, 

Rahayu & Hidayah (2015) tingkat kebugaran jasmani seseorang dapat 

dikategorikan menjadi sangat kurang, kurang, sedang, baik dan sangat baik. Hal itu 

tergantung dengan durasi dan intensitas saat melakukan aktifitas fisik. 
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Daya tahan kardiorespirasi adalah bagian dari kebugaran jasmani bagian 

kesehatan. Daya tahan kardiorespirasi adalah unsur dari kebugaran jasmani yang 

paling penting, daya tahan kardiorespirasi menggambarkan kemampuan paru-paru, 

jantung dan pembuluh darah untuk mengalirkan oksigen ke dalam tubuh (Dewi, 

dkk, 2014). Seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik memiliki jantung yang 

efisien, paru-paru yang efektif, serta peredaran darah yang baik, yang dapat 

mensuplai otot-otot sehingga mampu bekerja secara kontinyu tanpa mengalami 

kelelahan yang berlebihan (Djmanshiro, 2007).  

Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran 

pernafasan, serta jaringan paru sehingga terjadi penurunan fungsi paru (Irawan, 

2009).WHO menyatakan hampir 75% bronkitis kronis dan emfisema diakibatkan 

oleh rokok (The Tobacco atlas,2002). Pada sistem kardiovaskular merokok dapat 

menyebabkan beberapa penyakit antara lain yaitu, stroke, atherosklerosis, dan 

penyakit jantung koroner (Stefanie, 2009). WHO melaporkan dari 11 juta kematian 

pertahun di negara industri maju, rokok menyebabkan lebih dari setengah (6 juta) 

gangguan sirkulasi darah, 2,5 juta penyakit jantung koroner dan 1,5 juta adalah 

stroke. Adanya gangguan paru-paru, jantung dan pembuluh darah akan berakibat 

pada penurunan daya tahan kardiorespirasi (Irawan, 2009). Daya tahan 

kardiorespirasi adalah kesanggupan sistem jantung, paru dan pembuluh darah untuk 

berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil 

oksigen dan menyalurkannya ke jaringan yang aktif sehingga dapat digunakan pada 

proses metabolisme tubuh (Djamanshiro,2009).  

Rokok mengandung lebih dari 5000 bahan kimia yang sangat berbahaya bagi 

tubuh khususnya pada fungsi kardiovaskular dan respirasi. Bahan kimia berbahaya 

tersebut antara lain nikotin, karbon monoksida (CO), tar, nitrogen monoksida (NO), 

nitrogen dioksida (NO2), oxidative gases, polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAH), carbonyls, butadiene, carbon disulphide, dan benzene (Talhout et al, 2011). 

Tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri (perokok aktif), asap rokok juga 

membahayakan orang-orang disekitarnya yang tidak sengaja menghirup asap rokok 

(perokok pasif atau second hand smoke) karena asap rokok yang ditimbulkan akibat 
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pembakaran rokok juga mengandung bahan kimia yang sama berbahayanya (Borba 

et al, 2014). 

Merokok dapat memicu terbentuknya radikal bebas yang berlebihan dan 

menyebabkan terbentuknya lipid peroksida yang lebih lanjut merusak dinding sel 

khususnya pada saluran nafas dan paru-paru (Papathanasiou, 2014). Bahkan 

menurut Suradi (2012) kerusakan kronik pada sel saluran nafas dan epitel paru 

disertai dengan infiltrasi makrofag, sehingga terjadi peradangan serta pada akhir. 

Dampak yang ditimbulkan akibat kebiasaan merokok dapat menyebabkan 

perubahan struktur dan fungsi saluran napas dan jaringan paru-paru. Pada saluran 

nafas besar, sel mukosa membesar (hyperthropy) dan kelenjar mukus bertambah 

banyak (hyperplasia) sehingga terjadi penyempitan saluran napas. Pada jaringan 

paru-paru terjadi peningkatan jumlah sel radang dan kerusakan alveoli. Akibat 

perubahan struktur dan fungsi saluran napas dan jaringan paru-paru pada perokok 

akan timbul permasalahan fungsi paru dengan segala macam gejala klinisnya. Pada 

masa sekarang kita mengenal 2 jenis rokok yang umum dipakai untuk merokok 

yaitu rokok konvensional dan rokok elektrik. 

Rokok Elektrik adalah salah satu NRT (Nicotine Replacement Therapy) yang 

menggunakan listrik dari daya yang dihasilkan oleh baterai untuk memberikan 

nikotin dalam uap dan oleh World Health Organization (WHO) (dalam 

Tanuwihardja & Susanto,2012) menyebutkan bahwa Rokok elektrik sebagai 

Electronic Nicotine Delivery System. Rokok elektrik dirancang untuk memberikan 

nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok 

pada penggunanya (Tanuwihardja & Susanto, 2012). 

Menurut Electronic Cigarette Association (2009) dalam Tanuwihardja & 

Susanto (2012) awal rokok eletrik diciptakan di Cina lalu dipatenkan pada tahun 

2004 dan dengan cepat tersebar di seluruh dunia dengan berbagai macam merek 

dagang. Secara umum rokok elektrik dibagi menjadi 3 bagian yaitu : Battery 

(bagian yang akan memberikan daya atau energy), atomizer (bagian yang akan 

memanaskan dan menguapkan larutan nikotin) dan catridge (berisi larutan nikotin). 

Di Indonesia sendiri pengguna rokok elektrik ini semakin lama semakin 

banyak ditemukan. Sampai saat ini peneliti belum menemukan data yang pasti 
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mengenai jumlah pengguna rokok elektrik di Indonesia, namun menurut survei 

yang dilakukan oleh Riskesdas (2013) total remaja yang menggunakan rokok 

elektrik adalah 2,1% selama 30 hari terakhir dan hal ini dialami oleh remaja laki-

laki sebanyak 3% dan remaja perempuan 1,1% (Kemenkes RI, 2013). Perilaku 

merokok baik dengan menggunakan rokok konvensional, rokok elektrik maupun 

kebiasaan merokok sedenter merupakan suatu kebiasaan buruk yang dapat merusak 

kesehatan terutamanya menurutnya daya tahan kardiorespirasi. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk  melakukan penelitian tentang 

Perbedaan Kebugaran Kardiorespirasi pada Kelompok Mahasiswa Sedenter 

Pengguna Rokok Elektrik dengan Non Perokok. 

2. METODE 

Penelitian ini bersifat kausal-komparatif dengan studi observasional untuk 

memberikan gambaran dan perbedaan kebugaran kardiorespirasi pada pengguna 

rokok elektrik dengan non perokok sedenter melalui hasil pengukuran dengan 

Harvard Step Ups Test. Observasi ini menggunakan desain penelitian cross-

sectional yang merupakan desain penelitian dalam satu waktu dan satu kesempatan 

tanpa meneliti perkembangan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah kelompok mahasiswa sedenter pengguna rokok elektrik dengan non perokok 

sebanyak 30 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling yaitu mengambil jumlah total dari populasi yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Jumlah sampel keseluruhan yang masuk 

dalam kriteria inklusi sebanyak 30 orang yang di bagi menjadi 2 kelompok, 

kelompok. kelompok mahasiswa sedenter pengguna rokok elektrik dengan jumlah 

15 orang dengan non perokok dengan jumlah 15 orang. Teknik analisis data pada 

penelitian ini menggunakan uji chi square. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Distribusi frekuensi karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 1. Distribusi frekuensi responden  

 

Karakteristik 
Rokok Elektrik Non Perokok 

(f) (%) (f) (%) 

1. Umur 

a. 18-20 Tahun 

b. 21-25 Tahun 

 

6 

9 

 

40,0 

60,0 

 

7 

8 

 

46,7 

53,3 

Total 15 100% 15 100% 

2. Jenis Kelamin 

a. Laki-Laki 

b. Perempuan 

 

15 

- 

 

100 

0,0 

 

15 

- 

 

100 

0,0 

Total 15 100% 15 100% 

3. Tinggi Badan 

a. 157-165 cm 

b. 166-174 cm 

c. 175-182 cm 

 

7 

4 

4 

 

46,7 

26,7 

26,7 

 

4 

10 

1 

 

26,7 

66,7 

6,7 

Total 15 100% 15 100% 

4. Berat Badan 

a. 47-64   Kg 

b. 65-82   Kg 

c. 83-100 Kg 

 

13 

1 

1 

 

86,7 

6,7 

6,7 

 

7 

8 

- 

 

46,7 

53,3 

0,0 

Total 15 100% 15 100% 

5. Kadiorespirasi 

a. Kurang 

b. Cukup 

c. Sedang 

 

8 

- 

7 

 

46,7 

- 

53,3 

 

9 

4 

2 

 

60,0 

26,7 

13,3 

Total 15 100 % 15 100 % 

  

Berdasarkan tabel.1 diketahui bahwa karakter responden berdasarkan umur 

pada kelompok sedenter pengguna rokok elektrik paling banyak adalah responden 

dengan umur antara 21-25 tahun sebanyak 9 responden atau sebesar 60,0 %. 

Berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa semua responden pada kelompok 

sedenter pengguna rokok elektrik berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan tinggi 

badan diketahui bahwa pada kelompok sedenter pengguna rokok elektrik paling 

banyak memiliki tinggi badan 157-165 cm yaitu sebanyak 7 responden (46,7%). 

Sedangkan karakter berdasarkan berat badan diketahui bahwa responden paling 

banyak pada kelompok ini mempunyai berat badan 47-64 Kg yaitu sebanyak 13 

responden (86,7%).  Kebugaran kardiorespirasi berdasarkan Norma Hasil Harvard 

Step Test, diketahui bahwa Kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada 
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kelompok sedenter pengguna rokok elektrik termasuk kategori kurang yaitu 

sebanyak 8 responden (46,7%). 

Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa karakter responden berdasarkan umur 

pada sedenter non perokok paling banyak adalah responden dengan umur antara 21-

25 tahun sebanyak 8 responden (53,3%). Berdasarkan jenis kelamin diketahui 

bahwa semua responden pada kelompok sedenter non perokok berjenis kelamin 

laki-laki. Berdasarkan tinggi badan diketahui bahwa pada sedenter non perokok 

paling banyak memiliki tinggi badan 166-174 cm yaitu sebanyak 7 responden 

(66,7%). Sedangkan karakter berdasarkan berat badan diketahui bahwa responden 

paling banyak pada kelompok sedenter non perokok mempunyai berat badan 65-82 

Kg yaitu sebanyak 8 responden (53,3%). Kebugaran kardiorespirasi berdasarkan 

Norma Hasil Harvard Step Test, diketahui bahwa Kebugaran kardiorespirasi paling 

banyak pada kelompok sedenter non perokok termasuk kategori kurang yaitu 

sebanyak 9 responden (60,0%). 

3.1.2 Analisis Univariat 

Analisa univariat digunakan untuk menggambarkan keadaan data dari varibel 

penelitian yaitu kebugaran kardiorespirasi pada kelompok mahasiswa sedenter 

pengguna rokok elektrik dengan non perokok. Hasil analisis statistik yang 

didapatkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Deskriptif Statistik 

Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Sedenter pengguna 

rokok elektrik 

Sedenter non 

perokok 

f % f % 

Kurang 

Cukup 

Sedang 

Rata-Rata 

8 

- 

7 

49,66 

46,7 

- 

53,3 

 

9 

4 

2 

51,48 

60,0 

26,7 

13,3 

 

Std. Deviation 11,947 14,830 

Nilai Max 63,06 76,20 

Nilai min 27,71 31,21 

Sumber : Data yang diolah (2019) 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kebugaran 

kardiorespirasi berdasarkan Norma Hasil Harvard Step Test, pada kelompok 

Sedenter pengguna rokok elektrik kebugaran kardiorespirasi yang termasuk 
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kategori kurang sebanyak 8 responden (46,7%) dan kardiorespirasi yang termasuk 

kategori sedang sebanyak 7 responden (53,3%). Rata-rata kebugaran 

kardiorespirasi pada kelompok sedenter pengguna rokok elektrik sebesar 49,66 

dengan Std. Deviation sebesar 11,947. Nilai kebugaran kardiorespirasi minimun 

pada kelompok sedenter pengguna rokok elektrik adalah 27,71 dan nilai 

maksimumnya sebesar 63,06. 

Kebugaran kardiorespirasi berdasarkan norma hasil Harvard Step Test, pada 

kelompok sedenter non perokok diketahui bahwa kebugaran kardiorespirasi yang 

termasuk kategori kurang sebanyak 9 responden (60,0%), Kardiorespirasi yang 

termasuk kategori cukup sebanyak 4 responden (26,7%) dan kardiorespirasi yang 

termasuk kategori sedang sebanyak 2 responden (13,2%). Nilai rata-rata kebugaran 

kardiorespirasi pada kelompok sedenter non perokok sebesar 51,48 dengan Std. 

Deviation sebesar 14,830. Nilai kebugaran kardiorespirasi minimun pada kelompok 

sedenter non perokok adalah 31,21dan nilai maksimumnya sebesar 76,20. 

3.1.3 Analisis bivariat 

Analisa bivariat pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

kebugaran kardiorespirasi pada kelompok mahasiswa sedenter pengguna rokok 

elektrik dan non perokok dengan menggunakan uji Chi-square. Hasil pengujian 

Chi-square yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Uji Chi-square 

Kebugaran 

Kardiorespirasi 

Kelompok mahasiswa sedenter Total  p(value) 

Perokok elektrik Non perokok  

n % n % n % 

0,033 

 

Sedang 

Cukup 

Kurang 

7 

0 

8 

77,8 

0,00 

47,1 

2 

4 

9 

22,2 

100,0 

52,9 

9 

4 

17 

100 

100 

100 

Total 15 52,74 15 50,0 30 100 

 

Sumber : data yang diolah (2019) 

Berdasarkan table. 3 diketahui bahwa banyaknya mahasiswa dengan kategori 

sedenter perokok elektrik dengan kebugaran kardiorespirasi kategori sedang 

sebanyak 7 orang (77,8%). Banyaknya mahasiswa dengan kategori sedenter 
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perokoko elektrik dengan kebugaran kardiorespirasi kategori kurang sebanyak 8 

orang (47,1%). Pada kelompok mahasiswa sedenter non perokok diketahui bahwa 

mahasiswa yang mempunyai kebugaran kardiorespirasi kategori sedang sebanyak 

2 orang (22,2%), banyaknya mahasiswa dengan kebugaran kardiorespirasi kategori 

cukup sebanyak 4 orang dan mahasiswa yang mempunyai kategori kebugaran 

kardiorespirasi kurang sebanyak 9 orang (52,9%). Berdasar perhitungan analisis 

dengan uji Chi-Square diketahui bahwa nilai signifikan p-value sebesar 0,033 

karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05 (0,033<0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan kebugaran kardiorespirasi dengan kelompok mahasiswa 

sedenter perokok elektrik dan non perokok. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa karakter responden berdasarkan umur 

pada kelompok sedenter pengguna rokok elektrik dan kelompok sedenter non 

perokok paling banyak adalah responden dengan umur antara 21-25 tahun. Seiring 

bertambahnya usia, kebugaran akan meningkat maksimal pada usia 25-30 tahun, 

kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh akan 

tetapi apabila seseorang rajin berolahraga penurunan ini dapat dikurangi sampai 

separuhnya (Hanifah, 2015). Sesuai dengan penelitian Muizah (2013) yang 

menyatakan bahwa usia remaja sampai dengan dewasa merupakan usia yang 

produktif sehingga cenderung melakukan berbagai kegiatan aktivitas fisik. Hal ini 

dikarenakan kemampuan atau kematangan fungsi alat gerak sejalan dengan 

perkembangan usia (Guyton dan Hall, 2014). 

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa semua responden 

pada kelompok sedenter pengguna rokok elektrik berjenis kelamin laki-laki. 

Menurut Hartanti, Rahayu, Kurdi & Soegiyanto (2012) bahwa pada laki laki 

memiliki tingkat kebugaran yang lebih di bandingkan perempuan disebabkan 

adanya perbedaan muscular power yang berhubungan dengan perkembangan, 

kekuatan otot dan kegiatan aktifitas fisik. Hal ini sesuai dengan Depkes RI (2010) 

menyatakan bahwa laki-laki cenderung lebih aktif dibandingkan perempuan. 



10 
 

Berdasarkan tinggi badan diketahui bahwa pada kelompok sedenter pengguna 

rokok elektrik paling banyak memiliki tinggi badan 157-165 cm. Sedangkan pada 

sedenter non perokok paling banyak memiliki tinggi badan 166-174 cm sedangkan 

karakter berdasarkan berat badan diketahui bahwa responden paling banyak pada 

kelompok ini mempunyai berat badan 47-64 Kg pada kelompok sedenter non 

perokok mempunyai berat badan 65-82 Kg. Menurut penelitian Ali (2012) 

menyatakan bahwa berat badan ideal lebih memiliki tingkat kebugaran jasmani 

yang baik bila dibandingkan dengan seseorang yang memiliki berat badan obesitas. 

Hal ini yang memyebabkan kontraksi otot memerlukan Adenosina Trifosfat (ATP) 

yang digunakan untuk menyimpan dan mentranspor energy dalam tubuh sehingga 

berpengaruh terhadap kebugaran tubuh seseorang (Giriwijoyo & Santosa, 2012). 

Kebugaran kardiorespirasi berdasarkan norma hasil Harvard Step Test, 

diketahui bahwa Kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada kelompok sedenter 

pengguna rokok elektrik termasuk kategori kurang yaitu sebanyak 8 responden. 

Sedangkan pada kelompok sedenter non perokok kebugaran kardiorespirasi 

berdasarkan norma hasil Harvard Step Test, diketahui bahwa Kebugaran 

kardiorespirasi paling banyak pada termasuk kategori kurang yaitu sebanyak 9 

responden. 

3.2.2 Hubungan Kebugaran Kardiorespirasi pada Kelompok Mahasiswa 

Sedenter Pengguna Rokok Elektrik dan Non Perokok  

Berdasar perhitungan analisis dengan uji Chi-Square diketahui bahwa nilai 

signifikan p-value sebesar 0,033 karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05 

(0,033<0,05) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kebugaran 

kardiorespirasi dengan kelompok mahasiswa sedenter perokok elektrik dan non 

perokok. Adanya hubungan kebugaran kardiorespirasi kelompok mahasiswa 

sedenter perokok elektrik dan non perokok dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang 

kurang. 

 Menurut Adidharma (2016) Melakukan aktivitas merupakan salah satu 

strategi meningkatkan aktivitas fisik pada seorang dan cenderung memiliki tingkat 

kebugaran jasmani yang sangat baik. Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap 

gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot skeletal dan menghasilkan 
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peningkatan resting energy expenditure yang bermakna (Kurpad, Swaminathan & 

Bhat, 2004). Aktivitas fisik juga dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan fisik 

yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot (Goran, 2008). 

Tingkat kebugaran jasmani sangat berhubungan erat dengan aktivitas  fisik 

yang dilakukan seseorang. Jika aktifitas fisik yang dilakukan cukup, maka  

frekuensi denyut nadi dapat meningkat begitu juga sebaliknya jika aktifitas fisik 

kurang maka frekuensi denyut nadi dapat menurun.  Hal ini sama dengan penelitian 

yang  dilakukan oleh Naesilla, Argarini, & Mukono, (2016) bahwa dengan  

melakukan aktifitas fisik dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi yang  akan 

mempengaruhi kebugaran dan kesehatan tubuh seseorang.  Peningkatan frekuensi 

denyut nadi ini disebabkan karena pada saat  latihan, kebutuhan darah untuk 

mengangkut O2 ke jaringan tubuh akan  meningkat (Kusnanik, Nasution, Hartono, 

2011).   

Menurut hasil penelitian  Wijayanti, Yuwono & Pujianto (2014) menyatakan 

bahwa dengan  melakukan aktivitas yang terstruktur dan terencana yang melibatkan  

gerakan tubuh berulang-ulang dapat meningkatkan tingkat kebugaran  jasmani yang 

optimal. Semakin tinggi tingkat aktivitas fisik akan  memberikan manfaat lebih bagi 

kesehatan dan dapat meningkatkan  kebugaran jasmani seseorang. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Kebugaran kardiorespirasi berdasarkan norma hasil Harvard Step Test, 

diketahui bahwa Kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada kelompok 

sedenter pengguna rokok elektrik termasuk kategori kurang yaitu sebanyak 8 

responden.  

b. Pada kelompok sedenter non perokok kebugaran kardiorespirasi berdasarkan 

norma hasil Harvard Step Test, diketahui bahwa Kebugaran kardiorespirasi 

paling banyak pada termasuk kategori kurang yaitu sebanyak 9 responden. 

c. Berdasar perhitungan analisis dengan uji Chi-Square diketahui bahwa nilai 

signifikan p-value sebesar 0,033 karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05 

(0,033<0,05) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kebugaran 
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kardiorespirasi dengan kelompok mahasiswa sedenter perokok elektrik dan 

non perokok. 

4.2 Saran 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor lain yang 

mempengaruhi kebugaran kardiorespirasi. 

b. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas fisik mempunyai pengaruh 

terhadap kebugaran kardiorespirasi. Sehingga mahasiswa perlu melakukan 

aktivitas fisik berupa olah raga agar dapat menjaga kebugaran 

kardiorespirasi. 

c. Bagi Fisioterapi 

Hasil penelitian ini dapat sumber informasi dan bahan masukan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan fisioterapi dan kesehatan 

mengenai perbedaan kebugaran kardiorespirasi para mahasiswa sedenter 

pengguna rokok elektrik dan kelompok mahasiswa setender non perokok. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agung, S.N. 2014. Survey tingkat kebugaran jasmani pada pemain persatuan 

sepakbola Indonesia lumajang. UNESA : fakultas ilmu olahraga 

 

Armstrong N.2006. Aerobic Fitness of Children and Adolescent. Jornal de 

Pediatria. 

 

Balitbang Kemenkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Jakarta: 

Balitbang Kemenkes RI 

 

BPOM. 2015. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang 

Baik Di Pasar Tradisional. Jakarta: BPOM 

 

Bullen, C, Howe, C, dkk. Electronic Cigarettes Effective for Smoking Cessation : 

A Randomised Controlled Trial. (Online). Vol. 382, No. 9905, p1629-1637, 

2013. 

 

Direktorat PPTM P2PL. 2012. Buletin Penyakit Tidak Menular. Jakarta. 



13 
 

Putranto, Andreas Benoe Angger & Moedjiono, Atika Walujani. 2015. Perkuat 

Upaya Pengendalian. Diunduh di http ://rumahpengetahuan. 

web.id/perkuatupaya-pengendalian/ pada tanggal 18 Februari 2019. 

 

Garner, C. 2014. A brief description of history, operation and regulation. E- 

Cigarette Task Force. 

 

Ganon WF., 2002 Buku ajar fisiologi kedokteran edisi 20: sirkulasi cairan 

tubuh.The Mc Graw Hill Companies 

 

Giriwijoyo, S. dan Sidik, D.Z. (2012). Ilmu Faal Olahraga (Fisiologi Olahraga): 

Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan Prestasi. 

Bandung: Remaja Rosdakar. 

 

Hajek, Peter.2014. Journal Electronic cigarettes: review of use, content, 

safety,effects on smokers and potential for harm and benefit 

 

Heryani, R. 2014. Kumpulan Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Khusus Kesehatan. Jakarta : CV. Trans Info Media 

 

Indra, F.I, Hasneli, Y., & Utami, S..2015. Gambaran Psikologis Perokok Tembakau 

Yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik (Vaporizer). Jurnal Online 

Mahasiswa Universitas Riau. 2(2), 1285-1291. 

 

Pramono. C, 2010, Terapi Akupuntur Pada Adiksi Merokok, Jurnal Kedokteran 

Akupuntur Indonesia, Vol 4, No 1-2. 

 

Sugito. 2009. Stop Rokok. Jakarta: Penebar swadaya 

 

Suradi, Sutanto.Y.S., Reviono., Harsini., Marhendra, D., 2012, Hubungan antara  

Penyakit Paru Obstruktif Kronik Eksaserbasi Akut dengan Hasil Kultur  

Sputum Bakteri pada Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta, Jurnal  

Respiratory Indonesia, Vol 32 (4), Surakarta 

 

Suranto, A. 2008. Adaptasi Kardiovascular Terhadap Latihan Fisik. Surabaya: 

Universitas Wijaya Kusuma. 

 

 


