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PENGARUH BERSEPEDA TERHADAP KEBUGARAN FISIK PADA 

KLUB GOWES GUYUB GAYENG PURI BOLON INDAH 

 

Abstrak        

Kebugaran fisik menurun akibat dari social distancing dan work from home karena 

cenderung membuat seseorang memiliki gaya hidup kurang gerak, sehingga dapat 

menurunkan imunitas tubuh dan meningkatkan risiko terjadinya infeksi virus. 

Bersepeda merupakan aktivitas fisik yang digemari oleh masyarakat, terutama 

selama sosial distancing. Antusias warga dalam kegiatan bersepada di komplek 

perumahan ini semakin meningkat dan bergabung pada awal bulan Mei 2020 

menjadi Klub Gowes Guyub Gayeng yang terdiri dari 18 orang anggota dengan 

beragam latar belakang profesi. Tujuan penelitian: untuk mengetahui pengaruh 

bersepeda terhadap kebugaran fisik pada pesepeda Klub Gowes Guyub Gayeng 

Puri Bolon Indah. Metode penelitian: jenis penelitian ini menggunakan studi 

korelasi dengan pendekatan cross sectional study. Pengambilan sampel 

menggunakan Purposive Sampling. Jumlah subjek dari penelitian ini 14 orang di 

rentang usia 30-40 tahun. Hasil: penilaian kebugaran fisik pesepeda menggunakan 

Six minute walking test (6MWT) dengan nilai yang baik ada 8 orang dengan 

persentase 57,15%, frekuensi bersepeda secara rutin ada 8 orang dengan presentase 

57,15%, dan nilai korelasi Chi-Square 0.001 yang berarti data tersebut memiliki 

korelasi antara bersepeda dengan kebugaran fisik. Kesimpulan: Ada pengaruh 

antara bersepeda dengan kebugaran jasmani pada klub gowes guyub gayeng di puri 

bolon indah. 

 

Kata kunci: bersepeda, kebugaran fisik, six minute walking test. 

 

Abstract 

Physical fitness has decreased due to social distancing and work from home 

because it tends to make a person have a sedentary lifestyle, so that it can reduce 

body immunity and increase the risk of viral infection. Cycling is a physical 

activity that is popular with the community, especially during social distancing. 

The enthusiasm of residents in cycling activities in this housing complex has 

increased and joined in early May 2020 to become the Guyub Gayeng Gowes Club 

which consists of 18 members with various professional backgrounds. The purpose 

of this study: to determine the effect of cycling on physical fitness in the cyclists of 

Guyub Gayeng Club Gowes Puri Bolon Indah. Research method: this type of 

research uses a correlation study with a cross sectional study approach. Sampling 

using purposive sampling. The number of subjects in this study was 14 people in 

the age range 30-40 years. Results: assessment of the physical fitness of the cyclists 

using the Six minute walking test (6MWT) with a good value, there were 8 people 

with a percentage of 57.15%, 8 people regularly cycling with a percentage of 

57.15%, and a Chi-Square correlation value of 0.001 which means that the data has 

a correlation between cycling and physical fitness. Conclusion: There is an 

influence between cycling and physical fitness at the Gayeng Gowes Club at Puri 

Bolon Indah. 

  

Keywords: cycling, physical fitness, six minute walking test. 
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1. PENDAHULUAN 

Kebugaran fisik menurun salah satu akibat dari social distancing dan work from 

home karena cenderung membuat seseorang memiliki gaya hidup kurang gerak, 

studi menunjukkan bahwa gaya hidup kurang gerak dapat menurunkan imunitas 

tubuh sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi virus (Perhimpunan Dokter 

Spesialis Keolahragaan, 2020). Latihan fisik adalah aktivitas yang dilakukan secara 

terstruktur dan terencana misalnya jalan kaki, jogging, push up, peregangan, senam 

aerobik, bersepeda, dan sebagainya. (Hadi & Jember, 2020). 

Bersepeda merupakan aktivitas fisik yang digemari oleh masyarakat, 

terutama selama sosial distancing. Dari sistem otomatis skala besar pertama di 

Lyon, Prancis pada tahun 2005 (1500 sepeda), berbagi sepeda diperluas ke 1286 

sistem di dunia mulai Mei 2017, dengan total 3.415.750 sepeda (Pucher & Buehler, 

2017). Bersepeda membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin yang bisa 

mengurangi rasa sakit, membuat rasa nyaman, tenang dan penurunan tingkat stres. 

Bersepeda mengoptimalkan kinerja kardiovaskuler, respirasi dan otot sehingga 

menjadi terlatih menyebabkan metabolisme dalam tubuh meningkat serta dapat 

meningkatkan kekebalan tubuh. 

Penggemar kegiatan bersepeda di komplek perumahan ini sudah ada kurang 

lebih 3 tahun yang lalu terdiri dari 7 orang, pada hari aktif warga bersepeda 

masing-masing 3-5 kali dalam seminggu kira-kira selama 30 menit dalam sehari, 

tetapi pada hari libur bersepeda kira-kira 60 menit dalam sehari dengan jarak 

tempuh minimal 15 km. Antusias warga dalam kegiatan bersepada bersama 

semakin meningkat dan bergabung pada awal bulan Mei 2020 atas kesepakatan 

dibentuk menjadi komunitas atau Klub Gowes Guyub Gayeng yang terdiri dari 18 

orang anggota dengan beragam latar belakang profesi. Klub Gowes Guyub Gayeng 

dibentuk pada tanggal 9 Mei 2020 berjalannya waktu anggota klub berkurang 3 

orang karena mutasi kerja, pindah domisili dan lain-lain. 

  

2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan studi korelasi dengan pendekatan cross sectional 

study, untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Klub Gowes Guyub Gayeng Puri Bolon Indah 
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pada bulan Januari 2021 yang dilakukan dalam 1 kali. Tehnik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah tehnik purposive sampling dimana kriteria telah ditentukan, 

besar sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 14 orang dengan rentang 

usia 30-40 tahun. Analisis data digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian, 

yaitu dengan menggunakan uji Chi-Square.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh antara bersepeda dengan 

kebugaran jasmani pada Klub Gowes Guyub Gayeng Puri Bolon Indah. Penelitian 

ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021 hingga 18 Januari 2021. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional, yaitu pengambilan data 

hanya satu kali, responden penelitian yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 14 

orang yang kemudian diwawancara untuk melengkapi data responden dan diminta 

untuk tes berupa six minute walking test. 

3.1 Hasil karakteristik responden 

3.1.1 Karakteristik responden berdasarkan usia 

Tabel 1. Karakterisitik responden berdasarkan usia 

Interval Usia 
Perlakuan 

Frekuensi Persentase  

30-34 Tahun 5 35.72% 

35-40 Tahun 9 64,28% 

Jumlah 14 100% 

Std. Deviation 3.543 

Rata-rata 35,64 

Minimum 30  

Maksimum  40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sumber: Data primer,2021 

Berdasarkan tabel 1 karakteristik responden menurut usia yang beragam, dari yang 

paling muda yaitu berusia 30 tahun hingga 40 tahun. Diketahui bahwa frekuensi 

usia yang mendominasi dan paling besar berada pada interval usia 35-40 tahun 

yaitu 9 orang dengan persentase 64,28% dan yang paling sedikit pada usia 30-34 

tahun yaitu 5 orang dengan persentase 35,72%. Total responden di penelitian ini 

sebanyak 14 orang dengan persentase 100%. 
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3.1.2 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

Tabel 2 Karakteristik berdasarkan pekerjaan 

 

 

 

  Sumber: Data primer,2021 

Berdasarkan tabel 2 karakteristik responden menurut jenis pekerjaan responden 

mayoritas sebagai non pegawai negeri yaitu sebanyak 9 orang dengan persentase 

64,28%.  

Kebugaran Fisik 

Tabel 3. Kebugaran Fisik 
Kebugaran Jumlah Presentase  

Baik 8 57,15% 

Buruk 6 42,85% 

Sumber: Data primer, 2021 

Keterangan: 

Baik : VO2 Max lebih dari 38 

Buruk : VO2 Max kurang dari 39 

 

Berdasarkan tabel 3 penilaian kebugaran fisik pesepeda menggunakan Six minute 

walking test (6MWT) dengan nilai yang baik ada 8 orang dengan persentase 

57,15% sedangkan yang mendapatkan nilai buruk ada 6 orang dengan persentase 

42,85%. 

3.1.3 Frekuensi bersepeda 

Tabel 4 Frekuensi bersepeda 
Frekuensi Jumlah Presentase  

Rutin  8 57,15% 

Tidak Rutin 6 42,85% 

Sumber: Data primer, 2021 

Keterangan: 

Rutin  : lebih dari satu kali seminggu 

Tidak rutin : satu kali seminggu 

 

Berdasarkan tabel 4 frekuensi bersepeda responden secara rutin ada 8 dengan 

presentase 57,15%, dan yang tidak rutin ada 6 dengan presentase 42,85%. 

 

Pekerjaan Frekuensi Presentase  

Pegawai negeri 5 35,72% 

Non pegawai negeri 9 64,28% 

Total 14 100% 
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3.2 Uji chi square      

Tabel 5 uji chi square 

 

 

 

 

Hasil dari korelasi chi square pada tabel 5 didapatkan hasil nilai sig. < 0.005 yang 

berarti data tersebut memiliki korelasi antara bersepeda dengan kebugaran fisik. 

3.3 Pembahasan 

Aktivitas fisik secara teratur membantu meningkatkan fungsi fisik dan mental serta 

mencegah beberapa efek penyakit kronis agar orang lanjut usia tetap bergerak dan 

mandiri. Setelah usia sekitar 40 tahun, kemunduran fungsi sistem fisiologis dapat 

dideteksi, dengan perubahan anatomi (McPhee et al., 2016). Penelitian ini 

menggunakan responden sebanyak 14 orang dengan rentang usia 30-40 tahun yang 

berada di Klub Gowes Guyub Gayeng Puri Bolon Indah. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini berdasarkan usia responden di Klub 

Gowes Guyub Gayeng Puri Bolon Indah diperoleh data usia yang terbanyak pada 

usia 35-40 tahun dengan persentase 64,28%, pekerjaan paling banyak adalah 

pegawai swasta sebanyak 9 orang, dan kebugaran fisik dengan nilai yang baik ada 

8 orang dengan persentase 57,15%. Penelitian ini juga termasuk golongan usia 

dewasa awal menuju ke dewasa madya yang dimana aktivitas fisik masih didalam 

tahap aktivitas fisik tingkat tinggi. Pada penelitian Hamer et al (2014), 

Pemeliharaan gaya hidup aktif secara fisik hingga usia paruh baya dan lebih tua 

dikaitkan dengan kesehatan yang lebih baik diusia tua dan umur panjang. Memulai 

dengan olahraga yang teratur diusia paruh baya dikaitkan dengan penuaan yang 

sehat, bahkan bagi mereka yang relatif tidak banyak bergerak sampai usia paruh 

baya, tidak ada kata terlambat karena memulai rejimen olahraga baru dihari tua 

dapat meningkatkan kesehatan secara signifikan (McPhee et al., 2016).  

Prevalensi obesitas dan sindrom metabolik meningkat dibanyak negara 

industri, salah satunya di Jepang. Prevalensi sindrom metabolik, yang ditentukan 

menggunakan kriteria Jepang, masing-masing adalah 18,4% dan 5,8% untuk pria 

dan wanita. (Kamioka et al., 2009)  Menginstruksikan karyawan swasta pria untuk 

Kebugaran Bersepeda Total P-

Value Tidak Rutin Rutin 

Buruk 6 1 7 0.001 

Baik  0 7 7 

Total 6 8 14 
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olahraga, diet, dan aktivitas kehidupan sehari-hari setiap 2 minggu sekali selama 24 

minggu. Selanjutnya Peserta yang menghadiri kelas dan mengikuti program 

tambahan individual menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan fungsi 

imunologi dan mengalami penurunan persentase lemak tubuh. Berdasarkan tabel 2 

karakteristik responden menurut jenis pekerjaan responden mayoritas sebagai non 

pegawai negeri yaitu sebanyak 9 orang dengan persentase 64,28%.     

Penilaian kebugaran fisik pesepeda menggunakan six minute walking test 

(6MWT) berdasarkan tabel 3 didapatkan hasil nilai yang baik ada 8 orang dengan 

persentase 57,15% sedangkan yang mendapatkan nilai buruk ada 6 orang dengan 

persentase 42,85%. Frekuensi bersepeda pada responden berdasarkan tabel 4 

tercatat secara rutin ada 8 orang dengan presentase 57,15%, dan yang tidak rutin 

ada 6 orang dengan presentase 42,85%. Latihan aerobik seperti bersepeda bisa 

membuat adanya resintesis adenosin-trifosfat (ATP) dengan mekanisme aerobik, 

intensitas penyesuaian (dari intensitas rendah ke tinggi), durasi (biasanya lama), 

dan ketersediaan oksigen. Intensitasnya tergantung pada upaya kardiorespirasi 

sehubungan dengan detak jantung maksimum (HR max) atau konsumsi oksigen 

maksimum (VO2 max), yang menentukan peningkatan konsumsi oksigen 

sehubungan dengan kondisi istirahat (Weinberg & Gould, 2015). 

Manfaat bersepeda bagi jantung ialah jantung bertambah besar, sehingga 

daya tampung lebih besar dan denyut nadi (stroke volume) menjadi kuat. Hal ini 

terjadi karena saat latihan terjadi peningkatan tuntutan oksigen diotot aktif menjadi 

meningkat, lebih banyak nutrisi digunakan, dan proses metabolisme dipercepatkan, 

serta menghasilkan sisa metabolisme (Nystoriak & Bhatnagar, 2018). Terjadi 

respon, seperti peningkatan kontraktilitas miokard, peningkatan curah jantung yang 

juga berdampak pada tekanan darah sistolik meningkat, peningkatan denyut 

jantung, peningkatan tekanan darah dan respon perifer termasuk vasokonstriksi 

umum pada otot-otot dalam keadaan istirahat, ginjal, hati, limpa, dan daerah-daerah 

planknikus ke otot-otot kerja. Setelah latihan secara teratur, terjadi penurunan 

denyut nadi saat istirahat. Efisiensi kerja dari tiap denyut jantung(stroke volume), 

sehingga terjadi penurunan frekuensi denyut jantung yang ditandai dengan 

penurunan denyut nadi saat istirahat (Putra et al., 2020). 
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Manfaat bagi pembuluh darah, pembuluh darah bertambah elastis karena 

berkurangnya timbunan lemak akibat cadangan lemak lebih banyak dibakar. Efek 

positif pada keadaan tersebut membuat kadar LDL atau Low Density Lipoprotein 

akan menurun, kadar HDL atau High Density Lipoprotein meningkat, sehingga 

berat badan relatif proporsional. Elastisitas pembuluh darah bertambah, karena 

adanya penambahan kontraktilitas otot di dinding pembuluh darah (Green et al., 

2017). Manfaat untuk paru, elastisitas paru bertambah, sehingga kemampuan paru-

paru untuk berkembang kempis menjadi bertambah. Selain itu, jumlah alveoli yang 

aktif bertambah. Dengan latihan olahraga aerobik seseorang dapat meningkatkan 

ambilan oksigen, meningkatkan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen, 

menurunkan denyut nadi saat istirahat maupun saat melakukan aktivitas, olahraga 

aerobik juga meningkatkan jumlah kapiler, menurunkan kadar lemak dalam darah, 

dan meningkatkan enzim pembakar lemak (Palar, 2015). 

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya Mandolesi et al., (2018), latihan 

aerobik dalam cakupan waktu beberapa bulan sedang/intensitas tinggi (% VO2 

max 40 sampai ≥60) durasi sedang (16-45 menit) bisa menyebabkan Peningkatan 

fenomena neuroplastisitas, peningkatan fungsi kognitif (terutama fungsi memori), 

Mencegah neurodegenerasi (untuk mencegah, menunda atau mengobati penurunan 

kognitif), menurunkan kecemasan, depresi, membuang zat-zat sisa metabolisme, 

yang menyebabkan pemulihan berlangsung dengan cepat, sehingga kebugaran fisik 

meningkat. 

4. PENUTUP 

Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara bersepeda 

dengan kebugaran fisik pada Klub Gowes Guyub Gayeng Puri Bolon Indah. Pada 

penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, disarankan untuk penelitian lebih lanjut 

mempertimbangkan: Memakai enumerator yang berpengalaman dalam penelitian 

seperti ini. Menggunakan parameter yang memiliki validitas lebih tinggi dari 

sebelumnya agar pengolahan data lebih mudah. 

Mengontrol kegiatan fisik yang dilakukan oleh responden agar mendapat 

hasil yang lebih maksimal. Penggunaan six minutes walking test lebih sensitif 

digunakan pada usia diatas 50 tahun. Kepatuhan responden perlu ditingkatkan, 
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Perlu menggunakan parameter lain seperti pengukuran tanda-tanda vital, Indeks 

Masa Tubuh, dan rutinitas responden.   
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