
1 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 Kesehatan yang mencakup kesehatan fisik, psikis, sosial dan spiritual 

merupakan  salah satu idaman utama dari kita semua. Kesehatan yang holistik ini  

ternyata tidak mudah dicapai dan sebagian besar dari manusia di dunia 

mempunyai pola hidup tidak sehat. Salah satu cara untuk mencapai kesehatan 

yang prima ialah dengan mengubah pola hidup kita yang tidak sehat. Pola hidup 

tidak sehat merupakan salah satu faktor utama penyebab kematian.  

Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa 64% penyebab kematian 

disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat (Sharkey, 2011). Kesehatan yang 

sempurna adalah suatu keadaan yang tidak hanya bebas dari penyakit, namun juga 

memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang optimal (Nala, 2011). Kesehatan 

yang prima adalah suatu kondisi yang harus dicapai oleh semua orang di dunia. 

Namun hal ini tidak mudah sebab kesehatan manusia dipengaruhi faktor internal 

dan faktor eksternal. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi kesehatan 

manusia antara lain : faktor psikis dan fisik yang meliputi fungsi organ tubuh 

sejak lahir, dewasa sampai usia lanjut (Pangkahila, 2010a). Berbagai faktor 

eksternal yang mempengaruhi kesehatan dan kebugaran seseorang antara lain 

faktor kapasitas aktivitas fisik (olahraga dan bekerja). Kapasitas aktivitas fisik ini 

dipengaruhi oleh sosio-kultural dan lingkungannya terutama lingkungan kerja 

(Adiputra, 1998; American College of Anti-Aging, 2006; Pangkahila, 2010a). Bila 
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aktivitas fisik melampaui kapasitas kerja, maka akan terjadi suatu keadaan yang 

disebut aktivitas berlebih (kerja berlebih atau latihan berlebih). Keadaan  berlebih 

ini pasti akan mempercepat penuaan dan akhirnya akan menimbulkan kematian 

(Thomas dan Thomas, 2008; Pangkahila, 2010a). 

Kebugaran fisik seseorang adalah salah satu faktor yang sangat menentukan 

tingkat kesehatan dan umur seseorang (Lewis, 2000; Ludington dan Diehl, 2010). 

Pada suatu penelitian dilaporkan bahwa ternyata hanya ada 9,1% dari subjek 

penelitian yang mempunyai pola hidup aktif intensif, 31.9% aktif tidak intesif, 

28,5% aktif tidak teratur (irregular active), dan 35,5% tidak aktif (Sharkey, 2011).  

Jadi yang cenderung mempunyai kesehatan dan kebugaran yang baik hanya 9,1%  

dan hanya kelompok inilah yang mampu hidup sehat, bugar dan mampu 

memperlambat proses penuaan. Sedangkan yang 90,9% cenderung hidup kurang 

sehat dan kurang bugar sehingga kurang mampu menunda proses penuaan. 

Seorang yang mempunyai kebugaran fisik baik akan memiliki fungsi organ 

jantung, paru dan organ tubuh lainnya bekerja dengan baik pula. Pengambilan 

oksigen oleh paru dan pendistribusian oleh jantung ke seluruh tubuh untuk proses 

metabolisme dapat dilakukan secara optimal (Sudarsono, 2012). Beberapa hasil 

penelitian telah dilaporkan, bahwa manfaat aktivitas fisik yang seimbang dapat 

meningkatkan kebugaran fisik dan menurunkan risiko penyakit jantung koroner 

(Sharkey, 2011). Salah satu tanda kebugaran fisik yang baik adalah bila seseorang 

saat melakukan kegiatan jasmani dalam jangka waktu yang lama tidak 

menyebabkan kelelahan yang berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk 

melaksanakan aktivitas yang bersifat mendadak (Nala, 2011). Jadi jelas bahwa 
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kesehatan dan kebugaran saling mempengaruhi dan semua orang diharapkan 

selalu hidup sehat dan bugar agar bebas dari penyakit dan berpenampilan prima. 

Kebugaran fisik yang baik hanya dapat dicapai bila kita melakukan pelatihan 

fisik yang aktif dan seimbang. Pelatihan fisik merupakan suatu pelatihan untuk 

meningkatkan fungsi sistem organ tubuh agar mampu memenuhi kebutuhan tubuh 

secara optimal ketika berolahraga (Nala, 2011). Pelatihan fisik yang dilakukan 

secara aktif dan teratur sesuai dengan kaidah ilmiah akan mampu 

mempertahankan kadar hormon-hormon di dalam tubuh. Hormon-hormon 

tersebut adalah berbagai hormon termasuk hormon endorfin yang akan 

memberikan rasa segar dan gembira bagi tubuh kita, sehingga menjaga dan 

mempertahankan fungsi tubuh kita agar befungsi lebih baik dan seimbang (Craft 

dan Perna, 2004; Hawkins dkk., 2008).  

 Pengaturan pola hidup dengan mengatur aktivitas fisik seimbang amat 

tidak mudah baik di bidang olahraga kesehatan maupun di bidang olahraga 

kebugaran apalagi pada olahraga prestasi. Pada olahraga prestasi sering terjadi 

aktivitas fisik yang tidak seimbang sehingga wajar bila para olahragawan 

termasuk kelompok manusia yang berumur lebih pendek bila dibandingkan 

dengan kelompok lainnya (Sharkey, 2011). Aktivitas fisik dan olahraga 

merupakan salah satu faktor dari pola hidup yang amat penting. Kualitas dan 

kuantitas aktivitas fisik yang dilakukan seseorang amat menentukan terjadinya 

proses penuaan dan kematian. Penelitian menunjukkan dengan olahraga teratur 

akan menurunkan risiko kematian tiga kali lebih rendah dibandingkan orang yang 

tidak melakukan olahraga (Nedley, 2009). Tapi sebaliknya bila olahraga yang 
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dilakukan berlebihan akan menimbulkan efek yang buruk juga. Hal ini sering 

terjadi terutama pada atlet yang berkompetisi. Suatu penelitian pada 387 atlet 

yang meninggal mendadak saat berkompetisi menunjukkan bahwa penyebab 

kematian terbanyak adalah karena kardiomiopati hipertrofi yang mungkin terjadi 

karena latihan berlebih (Maron, 2003).  

 Berbagai penelitian dilaporkan bahwa Frequency, Intensity, Time, Type 

(FITT) dalam aktivitas olahraga amat menentukan terjadinya keseimbangan fungsi 

tubuh (Nala, 2011; Pangkahila, 2011a; Sharkey, 2011; Pangkahila, 2013). 

Frequency atau frekuensi artinya berapa kali melakukan aktivitas fisik atau 

olahraga perminggu. Intensity atau intensitas artinya berat ringannya melakukan 

olahraga yang diukur dengan kemampuan tubuh (kapasitas fisik). Intensitas 

latihan diukur dengan jumlah denyut nadi permenit baik sebelum, selama dan 

sesudah latihan. Pemantauan akan lebih baik bila dilengkapi dengan pengukuran 

saturasi oksigen (PO2) sebagai data pendukung untuk melengkapi intensitas 

latihan. Time atau lamanya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Lama latihan 

yang amat nyaman ialah sekitar 30 menit sampai 1 jam perhari dan tidak boleh 

lebih daripada 5 jam perminggu. Bila lebih 5  jam perminggu akan terjadi latihan 

berlebih dan mempercepat proses penuaan (Clarkson dan Thompson, 2000; 

American College of Anti-Aging, 2006). Type atau tipe aktivitas fisik atau 

olahraga yang dilakukan selama melakukan aktivitas. Tipe latihan juga  

diperhatikan untuk menentukan tipe olahraga apa yang sesuai dengan kondisi 

seseorang. Penentuan tipe latihan ini sesuaikan dengan kondisi seseorang antara 

lain anatomi, fisiologi dan kapasitas fisiknya. Salah satu contoh misalnya orang 
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yang obes, lanjut usia atau menderita penyakit tertentu (Adiputra, 1998; 

Pangkahila, 2011a; Mayo Clinic, 2015).  

Cepat atau lambatnya proses penuaan akibat aktivitas fisik amat ditentukan 

oleh keempat faktor tersebut yaitu FITT. Keadaan tidak seimbang pola aktivitas 

fisik inilah yang sering dan selalu terjadi sejak dahulu dan sampai saat ini. 

Ketidakseimbangan melakukan olahraga menyebabkan tidak bermanfaatnya 

melakukan olahraga atau mempercepat penuaan dan kematian. Bila aktivitas fisik 

atau olahraga yang dilakukan kurang dari FITT yang normal maka sia-sia 

melakukan olahraga sebab tidak meningkatkan kebugaran fisik dan fungsi tubuh 

secara holistik. Tetapi sebaliknya bila aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan 

melebihi ukuran dan tidak sesuai dengan FITT akan menimbulkan gangguan 

metabolisme. Gangguan metabolisme ini  termasuk peningkatan radikal bebas dan 

penurunan testosteron yang akan menyebabkan penurunan fungsi organ tubuh dan 

kemungkinan menimbulkan cedera fisik maupun psikis yang akan mempercepat 

proses penuaan dan kematian (Pangkahila, 2008). Aktivitas fisik yang melewati 

kemampuan tubuh kita saat melakukan olahraga disebut olahraga berlebih 

(overtraining). Aktivitas fisik berlebih yang dilakukan pada saat seseorang 

melakukan pekerjaan disebut kerja berlebih (overworking). Keadaan ini terjadi di 

berbagai bidang pekerjaan dan aktivitas olahraga.  

Setiap aktivitas fisik yang berlebihan akan membentuk radikal bebas dan 

Malondialdehide (MDA), sedangkan pada aktivitas fisik yang seimbang tidak 

akan merangsang peningkatan radikal bebas (Clarkson dan Thompson, 2000). 

Radikal bebas akan menyebabkan kerusakan DNA pada inti sel, kerusakan 
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membran sel, kerusakan protein, kerusakan lipid peroksida dan mempercepat 

proses penuaan. Malondialdehide merupakan suatu pertanda untuk menilai radikal 

bebas di dalam darah. Pengukuran radikal bebas di dalam tubuh sangat sulit 

dilakukan karena sifat radikal bebas yang sangat tidak stabil sehingga seringkali 

dilakukan pengukuran secara tidak langsung melalui produk turunannya seperti 

MDA. Malondialdehide adalah produk enzimatis dan non enzimatis dari 

pemecahan prostaglandin, endoperoksida dan produk akhir dari lipid peroksidasi 

(Leibler, 1997). 

 Aktivitas fisik akan meningkatkan beberapa hormon seperti adrenalin, 

Corticotrophine Releasing Factor (CRF) dan akan meningkatkan endorfin 

(Ludington dan Diehl, 2011). Ini adalah hal yang wajar dan akan kembali normal 

dalam beberapa waktu bila aktivitas yang dilakukan masih dalam batas-batas 

wajar sesuai dengan kemampuan tubuh kita yaitu masih dalam zona latihan 

(Sharkey, 2011). Keluarnya endorfin yang diproduksi oleh hipofisis menyebabkan 

perasaan yang gembira atau menyenangkan sehingga seseorang yang mengalami 

periode endorfin ini lebih bersemangat untuk terus melakukan aktivitas fisik tanpa 

memperhatikan kondisi tubuh lagi. Hubungan antara pengeluaran endorfin dan 

perasaan yang menyenangkan telah dilaporkan (Sharkey, 2011). Keadaan ini 

seringkali dialami di lapangan olahraga atau di kehidupan sehari-hari sehingga 

olahragawan atau yang bukan olahragawan saat melakukan olahraga cenderung 

melakukan olahraga atau aktivitas lainnya secara berlebih (Klosterman,  2005). 

Justru masa kini sejak anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar sudah 

mengalami aktivitas berlebih dengan memikul tas yang berisi buku penuh 
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sehingga merupakan beban berlebih di atas punggungnya sedangkan masa anak-

anak masih masa pertumbuhan. Tidak jarang dijumpai pada anak-anak sekolah 

melakukan olahraga dengan gendong-gendongan sambil lari, padahal berat 

bebannya telah melampaui kemampuan tubuhnya. Pada masa pertumbuhan beban 

fisik yang melampaui kemampuan fisik anak akan menimbulkan dampak cedera 

aktivitas fisik yang di bidang olahraga dikenal dengan cedera olahraga (Nala, 

2003; Pangkahila, 2011a).  

Hubungan antara latihan fisik dan kadar endorfin sampai saat ini masih 

menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan terjadi peningkatan 

endorfin, sedangkan penelitian lainya tidak menunjukkan perubahan dan malah 

ada yang menunjukkan penurunan kadar endorfin (Meyer, 2000).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah pelatihan fisik seimbang dapat meningkatkan kebugaran fisik  

lebih baik daripada pelatihan fisik konvensional ? 

2. Apakah pelatihan fisik seimbang dapat meningkatkan kadar Endorfin lebih 

baik daripada pelatihan fisik konvensional? 

3. Apakah pelatihan fisik seimbang dapat menurunkan kadar MDA lebih 

banyak daripada pelatihan fisik konvensional ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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1.3.1 Tujuan Umum  

 Untuk membuktikan pengaruh pelatihan kebugaran fisik yang seimbang 

lebih baik daripada pelatihan fisik konvensional terhadap kebugaran fisik, kadar 

endorfin dan kadar MDA 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk membuktikan pelatihan fisik seimbang dapat meningkatkan 

kebugaran fisik lebih baik dibandingkan dengan pelatihan fisik 

konvensional 

2. Untuk membuktikan pelatihan fisik seimbang dapat meningkatkan kadar 

endorfin lebih baik dibandingkan dengan pelatihan fisik konvensional 

3. Untuk membuktikan pelatihan fisik seimbang dapat menurunkan kadar 

MDA  lebih banyak daripada pelatihan fisik konvensional 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Merupakan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian 

selanjutnya terutama pelatihan kebugaran fisik supaya tetap seimbang agar tidak 

mengganggu kesehatan. 

1.4.2 Praktis 

Merupakan pedoman bagi praktisi untuk tidak memberikan pelatihan yang 

tidak seimbang agar tidak mengakibatkan dampak yang merugikan kesehatan. 

Selain itu model pelatihan ini dapat juga disosialisasikan dan diaplikasikan ke 

daerah-daerah.  


