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HUBUNGAN LAMA BERSEPEDA SECARA RUTIN TERHADAP 

PENINGKATAN KEBUGARAN TUBUH SAAT PANDEMI COVID-19 PADA 

KELOMPOK GOWES WOPI DI KABUPATEN PEKALONGAN 

 

Abstrak 

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia banyak memakan korban. Covid-19 

mempunyai gejala terkait infeksi saluran pernapasan bagian bawah termasuk demam, 

batuk kering dan dispnea. Di Indonesia, upaya penyebaran dan menghilangkan virus 

dengan cara membatasi atau mengurangi aktivitas diluar rumah. akan tetapi apabila 

tindakan ini dilakukan dalam waktu lama akan menyebabkan masalah kesehatan 

terkait stres yang dapat merusak kebugaran tubuh. Aktifitas disik ringan yang dapat 

mengurangi stress dan meningkatkan kebugaran tubuh salah satunya adalah 

bersepeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lama bersepeda 

terhadap peningkatan kebugaran tubuh secara rutin saat pandemi covid-19 pada 

kelompok gowes wopi di Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian adalah penelitian 

deskriptif analitik. Sampel penelitian ini berjumlah 66 responden. Teknik sampel 

menggunakan teknik puposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Analisa data menggunakan uji chi-square test. Karakteristik responden 

didapatkan mayoritas responden berusia 15-23 tahun 77,3%, mayoritas berjenis 

kelamin laki-laki 71,2%. Distribusi responden berdasarkan bersepeda mayoritas 

sesuai dengan FITT 71,2%, mayoritas memiliki kebugaran baik 95,5%. Hasil uji chi-

square test didapatkan nilaa p 0,022 maka Ha diterima. Terdapat hubungan antara 

bersepeda secara rutin terhadap peningkatan kebugaran tubuh pada saat pandemic 

covid-19. 

 

Kata Kunci: bersepeda, kebugaran tubuh, covid-19 

 

Abstract 

The COVID-19 pandemic that is sweeping the world has claimed many victims. 

Covid-19 has symptoms associated with lower respiratory tract infections including 

fever, dry cough and dyspnea. In Indonesia, efforts to spread and eliminate the virus 

by limiting or reducing activities outside the home. However, if this action is carried 

out for a long time, it will cause stress-related health problems that can damage the 

body fitnes. One of the light physical activities that can reduce stress and improve the 

body fitnes is cycling. Objective of this research are to determine the relationship 

between cycling and the improvement of the body fitnes on a regular basis during the 

covid-19 pandemic in the Wopi riding group in Pekalongan Regency. This type of 

research is descriptive analytic research. The sample of this study amounted to 66 

respondents. The sampling technique used purposive sampling technique. Methods 

of data collection using a questionnaire. Data analysis using chi-square test. 

Characteristics of respondents obtained the majority of respondents aged 15-23 years 

77.3%, the majority are male 71.2%. The distribution of respondents based on 

cycling was the majority according to FITT 71.2%, the majority had good body 

fitnes 95.5%. The results of the chi-square test obtained a p value of 0.022, so Ha is 

accepted. There is a relationship between cycling regularly and increasing the body 

fitnes during the covid-19 pandemic. 

 

Keywords: cycling, body fitnes, covid-19 
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1. PENDAHULUAN 

Novel corona virus 2019 (2019-nCoV) atau severe acute respiratory syndrome 

corona virus 2 (SARS-CoV-2) atau yang di Indonesia biasa disebut dengan covid- 19, 

menyebar dengan cepat dari asalnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina ke seluruh 

dunia. Hingga 05/03/2020 sekitar 96.000 kasus penyakit corona virus 2019 (COVID-

19) dan 3300 kematian telah dilaporkan (Singhal, 2020). 

Virus SARS-CoV-2 mempengaruhi sistem pernapasan, meskipun sistem organ 

lain juga terlibat. Gejala terkait infeksi saluran pernapasan bagian bawah termasuk 

demam, batuk kering dan dispnea dilaporkan dalam rangkaian kasus awal dari 

Wuhan, Cina. Selain itu, sakit kepala, pusing, kelemahan umum, muntah dan diare 

juga harus diperhatikan. Sekarang diketahui secara luas bahwa gejala pernapasan 

covid-19 sangat heterogen, mulai dari gejala minimal hingga hipoksia yang 

signifikan dengan sesak nafas. Waktu antara timbulnya gejala dan perkembangan 

acute respiratory distress syndrome ARDS hanya 9 hari, menunjukkan bahwa gejala 

pernapasan dapat berkembang pesat (Yuki et al., 2020). 

Menanggapi pandemi covid-19, banyak negara telah mengadopsi tindakan 

seperti penahanan, mulai dari rekomendasi untuk tinggal di rumah hingga karantina 

di wilayah geografis yang luas. Sebagai bagian dari tanggapan ini, perusahaan dan 

pemerintah sama-sama sangat mendorong para pekerja untuk bekerja dari rumah jika 

memungkinkan. Menilai bagaimana risiko kesehatan dan manfaat work from home, 

adalah jalan terbaik ketika masa pandemi seperti ini. Namun selain dari manfaat 

work from home harus di perhatikan efek negatifnya mulai dari resiko nyeri otot 

dikarenakan posisi yang tidak ergonomis, selain itu sekolah juga meliburkan 

siswanya dan mengharuskan belajar dari rumah sehingga membuat orang tua untuk 

mempersiapkannya yang berpotensi datangnya masalah psikososial (Bouziri et al., 

2020).  

Upaya meminimalkan penyebaran dan menghilangkan virus dengan cara 

berlindung di tempat dan membatasi pergerakan, hal tersebut dilakukan hampir juga 

dilakukan di Indonesia. Tetapi jika tindakan tersebut dilakukan waktu yang lama, 

ditambah dengan stres dan kecemasan yang dialami orang akan keadaan yang terjadi 

saat ini, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak masalah kesehatan terkait 

stres lainnya. Aktivitas harian dan olahraga harus sangat di perhatikan, Aktivitas fisik 

yang teratur memberikan banyak efek kesehatan yang bermanfaat tetapi, mungkin 
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yang lebih penting selama pandemi ini, adalah untuk meningkatkan pertahanan 

kekebalan tubuh dan mengurangi efek dari stres yang dapat merusak sistem imun 

(Simpson & Katsanis, 2020). 

Latihan fisik atau latihan aerobik seperti bersepeda, berlari, dan lainnya 

mempunyai efek yang baik pada sistem imun, meskipun harus diperhatikan lagi dosis 

yang di berikan selama latihan tesebut (Gonçalves et al., 2020). 

 Intensitas dalam latihan aerobik ada 3 macam yaitu, latihan dalam intensitas 

ringan ,sedang , dan latihan berat. Dari ke 3 hal tersebut yang paling efektif dalam 

meningkatkan sistem imun tubuh adalah ringan hingga sedang dan efek dari latihan 

secara teratur menghasilkan efek 2 kali yang lebih baik (Sche & Latini, 2020). 

Bersepeda memiliki manfaat yang sangat signifikan terhadap kesehatan apabila 

dilakukan dengan dosis yang tepat sebagai berikut: bersepeda dengan frekuensi 3-5 

hari dalam seminggu atau bisa di naikan menjadi 5-7 hari dalam seminggu jika 

kondisi fisik semakin membaik, untuk intensitas dalam bersepeda dilakukan dalam 

intensitas sedang, 50 – 70 % denyut nadi maksimal (DNM = 220 - umur), waktu 

dalam bersepeda sebisa mungkin dalam seminggu mencapai total 150 menit dan jika 

kondisi sudah meningkat bisa dinaikan menjadi 300 menit dalam seminggu. Apabila 

bersepeda dilakukan dengan tepat bisa memberikan efek yang signifikan terhadap 

kesehatan (Hadi, 2020). Dengan ketentuan di atas penulis ingin mengetahui 

“Hubungan bersepeda secara rutin terhadap peningkatan sistem imun saat pandemi 

covid-19 pada kelompok gowes wopi di Kabupaten Pekalongan.” 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini 

adalah jenis deskriptif analitik. Penelitian ini dilakukan pada kelompok bersepeda di 

kecamatan Wonopringgo kabupaten Pekalongan pada bulan Juli 2021. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok bersepeda di kecamatan 

WONOPRINGGO Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 78. Sampel penelitian ini 

berjumlah 66 responden yang diperoleh dengan menggunakan Teknik puposive 

sampling. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada responden dengan 

menggunakan aplikai google form. Metode analisa data penelitian ini menggunakan 

uji chi-square. 
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3. HASIL DAN PEBAHASAN 

3.1 Karakteristik Resonden 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa mayoritas responden memiliki 

umur antara 15-23 tahun sebanyak 51 (77,3%) dengan mayoritas responden berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 47 (71,2%). Sesuai dengan Depkes RI, bahwa usia 15-23 

termasuk ke dalam usia remaja akhir. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Putri (2014), bahwa mayoritas pengguna sepeda di Pekalongan Barat adalah berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 54% berasal dari usia kalangan remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Distribusi responden 

berdasarkan bersepeda didapatkan bahwa mayoritas responden bersepeda sudah 

sesuai dengan FITT sebanyak 47 (71,2%)  dengan kebugaran tubuh baik sebanyak 63 

(95,5%). Sesuai dengan hasil penelitian Deniati (2021), bahwa olah raga bersepeda 

berpengaruh terhadap peningkatan kebugaran tubuh. Hal ini karena olah raga 

bersepeda bisa membuat senang, rileks dan dapat menikmati alam sekitar. Olah raga 

bersepeda mempunyai banyak manfaat diantaranya menjaga kekuatan jantung, 

meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan kesehatan mental serta mengurangi 

resiko terkena infeksi pathogen. 

3.2 Hubungan bersepeda dengan peningkatan system imun 

Tabel 1.Hubungan Antara lama Bersepeda Secara Rutin Terhadap 

Peningkatan kebugaran tubuh 

Variabel Bersepeda p-

value 

OR 95%CI 

Sesuai % Tidak 

Sesuai 

% Total %   Low Up 

Kebugaran 

Tubuh 

Baik 46 69,7 15 22,7 61 92,4 0,022 12,267 1,271 118,434 

Tidak 

Baik 

1 1,5 4 6,1 5 7,6 

Total 47 71,2 19 28,8 66 100     

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara bersepeda secara 

rutin terhadap peningkatan kebugaran tubuh pada saat pandemic covid-19 pada 

kelompok gowes wopi di Kabupaten Pekalongan dengan nilai p-value 0.022 yang 

berarti bahwa responden yang rutin melakukan olah raga bersepeda akan 

meningkatkan kebugaran tubuh. 

Olah raga dengan durasi kurang dari 60 menit, terjadi peningkatan 

immunosurveillance dari subtipe sel imun yang memiliki efek terapeutik dan 

preventif. Respon akut dari latihan fisik sedang adalah peningkatan aktivitas 
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antipatogen dari makrofag yang timbul bersamaan dengan peningkatan resirkulasi 

immunoglobulin, sitokin anti-inflamasi, neutrophil, sel natural-killer (NK), sel T 

sitotoksik, dan sel B, dimana seluruhnya berperan penting sebagai imun pertahanan 

tubuh. Latihan fisik akut akan memobilisasi sel NK dan CD8+ Limfosit T, dimana 

keduanya memiliki sitotoksisitas yang tinggi. Hormon stres, yang dapat menekan 

fungsi sel imun dan sitokin proinflamasi, tidak meningkat tinggi pada latihan fisik 

dengan durasi yang singkat dan intensitas sedang. Apabila latihan fisik terus 

dilakukan secara reguler, maka peningkatan limfosit yang awalnya bersifat sementara 

atau transien ini, akan meningkatkan immunosurveillance dan menurunkan inflamasi 

sistemik. Studi lain juga mendukung bahwa latihan fisik rutin selain mampu 

memperbaiki regulasi sistem imun, juga dapat menunda onset dari 

immunosenescence (Tiksnadi et al., 2020). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Penelitian ini terdapat 15 

responden yang bersepeda tidak sesuia dengan FITT akan tetapi memiliki kebugaran 

tubuh yang baik. Kebugaran tubuh seseorang tidak hanya di peroleh dari olah raga 

akan tetapi juga selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta 

selalu menjaga pola makan dengan menu gizi seimbang (Mustofa, 2020). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan antara lama bersepeda secara rutin terhadap peningkatan 

kebugaran tubuh pada saat pandemic covid-19 pada kelompok gowes wopi di 

Kabupaten Pekalongan dengan tingkat resiko. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk mencari factor-

faktor yang menambah kebugaran tubuh para pesepeda seperti pola makan. 

Diharapkan untuk peserta gowes wopi di Kabupaten Pekalongan, untuk selalu 

mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang serta menambah mengkonsumsi 

multivitamin supaya imunnya kuat pada masa pandemi. 
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