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Abstract 
 

Background:. Good physical fitness is required to perform daily activities well. Cardiorespiratory endurance is one 

of the best indicators of physical fitness, but its relationship with body fat percentage is still poorly investigated. The 
purpose of this study was to determine the relationship of body fat percentage to cardiorespiratory endurance. 
Methods: This study used a correlational analytical design with cross sectional method. Subjects in this study were 

33 students of Medical Faculty, Mataram University selected by nonprobability sampling method with consecutive 
sampling technique. The subject's body fat percentage measured by bioelectrical impedance technique, VO2max is 
measured with Queens College Step Test method. Data were analyzed using Pearson correlation test. 
Results: Based on the results of data analysis a significant association between body fat percentage to 

cardiorespiratory endurance. Pearson correlation test results was p = 0.004 and r = -0,448. 
Conclusion: There is a significant relationship between body fat percentage on cardiorespiratory endurance (p 

<0.05). The higher percentage of body fat, the lower the value of VO2max is reached.  
Keywords: body fat percentage, cardiorespiratory endurance, VO2max. 
 
Abstrak 
 
Latar Belakang :. Kebugaran Jasmani yang baik diperlukan untuk melakukan aktifitas sehari-hari dengan baik pula. 

Daya tahan jantung paru merupakan salah satu indikator kebugaran jasmani yang terbaik, namun hubungannya 
dengan persentase lemak tubuh masih sedikit diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan 
persentase lemak tubuh terhadap daya tahan jantung paru. 
Metode : Penelitian ini memakai rancangan analitik korelasional dengan metode pendekatan cross sectional. Subjek 

pada penelitian adalah 33 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang dipilih dengan metode 
nonprobability sampling dengan teknik consecutive sampling. Persentase lemak tubuh subjek diukur dengan teknik 
bioelectrical impedance sedangkan VO2maks diukur dengan metode Queens College Step Test. Data dianalisis 
menggunakan uji korelasi Pearson. 
Hasil : Berdasarkan hasil analisis data didapatkan hubungan yang bermakna antara persentase lemak tubuh 

terhadap daya tahan jantung paru. Hasil uji korelasi Pearson diperoleh hasil p = 0,004 dan r = -0,488. 
Simpulan : Terdapat hubungan bermakna antara persentase lemak tubuh terhadap daya tahan jantung paru (p < 

0,05). Semakin tinggi persentase lemak tubuh, semakin rendah nilai VO2maks yang dicapai. 
Kata kunci : Persentase lemak, daya tahan jantung paru, VO2maks. 

 
  

 
PENDAHULUAN 

Kebugaran jasmani merupakan 

kemampuan seseorang untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan 

yang berlebihan dan masih memiliki cadangan 

tenaga yang dapat dipergunakan secara 

mendadak atau mengisi waktu luang. 

Kebugaran jasmani terdiri dari komponen-

komponen yang dikelompokkan menjadi 

kelompok yang berhubungan dengan kesehatan 

(health related fitness) dan kelompok yang 

berhubungan dengan keterampilan (skill related 

fitness) 1, 2. Komponen kebugaran jasmani yang 

berkaitan dengan kesehatan adalah kekuatan 

otot, daya tahan otot, kelenturan tubuh, daya 

tahan jantung paru, dan komposisi tubuh3. Dari 

kelima komponen tersebut, daya tahan jantung 

paru adalah komponen yang terpenting dalam 

mengukur kebugaran jasmani seseorang3. Daya 

tahan jantung paru ditentukan oleh VO2maks, 
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yaitu jumlah oksigen yang mampu dimanfaatkan 

tubuh per menit aktivitas fisik3. Selain daya 

tahan jantung paru, komposisi tubuh juga 

memiliki peran yang tidak kalah penting dalam 

kebugaran jasmani. Komposisi tubuh diukur 

dengan menghitung persentase lemak tubuh 

atau indeks masa tubuh. Indeks masa tubuh 

sebenarnya kurang menginterpretasikan 

bagaimana komposisi jika dibandingkan 

persentase lemak tubuh seseorang 2. 

Berdasarkan uraian di atas penulis 

berkeinginan melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana hubungan persentase 

lemak tubuh terhadap daya tahan jantung paru 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Mataram. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini memakai rancangan analitik 

korelasional dengan metode pendekatan cross 

sectional.  

Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan di 

kediaman subjek penelitian masing-masing. 

Waktu diadakannya penelitian adalah pada 

bulan Januari - Maret 2014. 

Populasi Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Mataram tahap preklinik. 

Sampel 

 Sampel penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Kedokteran yang telah dipilih secara 

acak dari angkatan 2010, 2011,  dan 2012. 

 

 

Kriteria Inklusi 

1. Bersedia ikut dalam penelitian dengan 

menandatangani informed concent. 

2. Berjenis kelamin pria. 

3. Berusia 19-22 tahun. 

Kriteria Eksklusi 

1. Memiliki riwayat penyakit kardiovaskular 

2. Perokok 

3. Atlet  

Kriteria Drop Out 

1. Sakit saat pemeriksaan. 

2. Subjek memberikan data ekstrem. 

3. Subjek mengundurkan diri dalam 

penelitian. 

Besar Sampel 

 Dalam penelitian ini jumlah besar sampel 

dihitung dengan menggunakan rumus4:  

𝑛 = {
𝒁𝜶 + 𝑍𝛽

𝟎, 𝟓𝒍𝒏 [(𝟏 + 𝒓)/(𝟏 − 𝒓)]
}

𝟐

+ 𝟑 

 

n  =Jumlah sampel 

Zα  =Kesalahan tipe I = 5%, Zα = 1,645 

Zβ  =Kesalahan tipe II = 10%, Zβ = 1,28 

r =Korelasi minimal yang dianggap 

bermakna = 0,5 

Jadi jumlah besar sampel minimal yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 31 orang. 

Cara Pemilihan Sampel 

 Pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan nonprobability sampling dengan 

teknik consecutive sampling pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. 

Mahasiswa yang memenuhi kriteria inklusi 

dimasukkan sebagai subjek penelitian. 
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Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

persentase lemak tubuh. 

2. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini 

adalah daya tahan jantung paru. 

Definisi Oprasional Variabel 

1. Persentase lemak tubuh adalah masa 

lemak total dibagi masa total tubuh dalam 

satuan persen. 

2. Daya tahan jantung paru adalah nilai 

VO2maks yang diperoleh dengan metode 

Queens college step test. 

3. Queens college step test adalah salah 

satu metode pengukuran daya tahan 

jantung paru dengan gerakan naik turun 

bangku. 

4. Atlet adalah orang yang memiliki 

kemampuan fisik di atas rata-rata dan 

mengikuti kompetisi olahraga. 

5. Umur orang coba dalam penelitian ini 

adalah 19 - 22 tahun pada tahun yang 

berjalan, diambil dari kartu tanda 

penduduk yang dibulatkan menurut bulan 

dan tahun. 

Alat dan Cara Pengumpulan Data 

Alat 

1. Omron Body Composition Monitor HBF-

358-BW 

2. Bangku dengan tinggi 41,3 cm 

3. Metronom 

4. Microtoise 

5. Stopwatch 

6. Alat tulis dan formulir pencatatan data. 

7. Formulir informed consent, sebagai bukti 

kesediaan yang bersangkutan dalam 

penelitian. 

Cara Pengumpulan Data 

 Data-data yang dicatat untuk 

perhitungan statistik adalah persentase lemak 

tubuh dan VO2maks. Data yang diperoleh tersebut 

dicatat dalam suatu lembar penelitian khusus 

yang telah disediakan sebanyak satu lembar 

untuk setiap mahasiswa. 

Prosedur Penelitian 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan. 

2. Memilih sampel sesuai kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

3. Mengukur tinggi badan subjek dengan 

menggunakan microtoise. 

4. Memasukan data tinggi badan,umur dan 

jenis kelamin subjek pada alat Omron 

Body Composition Monitor HBF-358-BW. 

5. Mencatat persentase lemak tubuh subjek. 

6. Subjek melakukan step test dengan 

metode queens college step test, yaitu 

naik turun bangku dengan tinggi 41,3 cm 

selama 3 menit dengan tempo 96 bpm (24 

siklus per menit). 

7. Setelah selesai melakukan step test 

subjek beristirahat selama 5-20 detik lalu 

mengukur denyut nadi subjek selama 15 

detik dan dikali 4 sehingga didapatkan 

denyut nadi 1 menit. 

8. Menghitung VO2maks subjek dengan rumus 

111,33 – 0,42 x denyut nadi 1 menit. 

9. Pengumpulan data. 
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Analisis Data 

Analisis data dibagi menjadi 3 tahap, 

yaitu:  

1. Uji statistik deskriptif untuk memahami 

karakteristik data penelitian. 

2. Uji normalitas data untuk mengetahui 

distribusi data. Uji normalitas yang 

digunakan adalah uji Saphiro Wilk. 

3. Uji korelasi untuk mengetahui hubungan 

antar variabel. Uji korelasi yang digunakan 

adalah uji korelasi Pearson. 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Mataram tahap 

preklinik pada bulan Februari tahun 2014. 

Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan 

dengan teknik consecutive sampling dan 

didapatkan 33 sampel pria. Pada sampel 

penelitian dilakukan pengukuran berat badan, 

tinggi badan, indeks massa tubuh, persentase 

lemak tubuh, dan VO2maks. 

Karakteristik subjek penelitian meliputi: 

umur, berat badan, tinggi badan, indeks massa 

tubuh, persentase lemak tubuh, dan VO2maks 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1  Data Deskriptif Karakteristik Subjek Penelitian

Karakteristik Subjek Maksimum Minimum Median Rerata ± SB 

Umur (tahun) 22 19 21 20,67 ± 0,96 

Berat Badan (kg) 89,30 37,40 62,90 63,12 ± 10,76 

Tinggi Badan (cm) 182 158,50 168 169,23 ± 6,41 

IMT (kg/m2) 32,40 14,90 21,20 21,66 ± 3,51 

Persentase lemak tubuh (%) 26,70 6,60 16,40 15,93 ± 5,64 

VO2maks (ml/kg/menit) 69,33 42,45 52,53 53,75 ± 6,39 

 Rerata umur subjek penelititan adalah 

20,67 tahun dengan usia minimum 19 tahun dan 

maksimum 22 tahun. Rerata berat badan subjek 

penelitian adalah 63,12 kg dengan nilai 

minimum 37,40 kg dan maksimum 89,30 kg. 

Rerata tinggi badan subjek penelitian adalah 

169,23cm dengan nilai minimum 158,50 cm dan 

maksimum 182 cm. Rerata Indeks Massa Tubuh 

(IMT) subjek penelitian adalah 21,66 kg/m2 

dengan nilai minimum 14,90 kg/m2 dan 

maksimum 32,40 kg/m2. Rerata persentase 

lemak tubuh subjek penelitian adalah 15,93 % 

dengan nilai minimum 6,60 % dan maksimum 

26,70%. Rerata VO2maks subjek penelitian 

adalah 53,75 ml/kg/menit dengan nilai minimum 

42,45 ml/kg/menit dan maksimum 69,33 

ml/kg/menit.   

 

Uji Normalitas Data 

 Sebelum melakukan analisis untuk 

mengetahui rerata beda antara variabel, maka 

dilakukan uji normalitas data menggunakan uji 

Saphiro-Wilk untuk menilai distribusi data secara 

analitis. Uji Saphiro-Wilk digunakan karena 

jumlah sampel dalam penelitian ini kurang dari 

50 sampel. Hasil uji normalitas disajikan pada 

tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Data Persentase 
Lemak Tubuh dan VO2maks Subjek Penelitian 

Variabel p 

Persentase Lemak Tubuh 0,298 

VO2maks 0,152 

 Hasil uji normalitas data didapatkan data 

berdistribusi normal dengan nilai p > 0,05. 

Karena distribusi data normal, jadi uji korelasi 

yang dipilih untuk megetahui hubungan 
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persentase lemak tubuh terhadap VO2maks 

adalah uji parametrik, yaitu uji Pearson (Dahlan, 

2011). 

Uji Korelasi Persentase Lemak Tubuh 

Terhadap Daya Tahan Jantung Paru 

 Untuk mengetahui hubungan persentase 

lemak tubuh terhadap daya tahan jantung paru 

digunakan uji parametrik, yaitu uji korelasi 

Pearson5. Hasil uji korelasi disajikan dalam tabel 

3 berikut ini. 

Tabel 3 Korelasi Persentase Lemak Tubuh 
Terhadap Daya Tahan Jantung Paru 

Variabel Kekuatan (r) 
Signifikansi 

(p) 

Persentase 
Lemak Tubuh 
dan Daya 
Tahan 
Jantung Paru 

-0,488 0,004 

 

Berdasarkan uji korelasi persentase 

lemak tubuh terhadap daya tahan jantung paru 

dengan uji Pearson diperoleh nilai signifikansi 

(p) adalah 0,004. Jadi hasil uji statistik ini 

menunjukan terdapat hubungan antara 

persentase lemak tubuh terhadap daya tahan 

jantung paru pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Mataram, dengan nilai 

kekuatan antar variabel sedang (r = -0,488). 

Arah hubungan yang negatif menunjukan bahwa 

semakin tinggi persentase lemak tubuh subjek, 

semakin rendah nilai VO2maks yang dicapai. 

Pembahasan 

  Komponen daya tahan kardiorespirasi 

terdiri dari paru-paru yang berperan 

mengantarkan oksigen ke pembuluh darah; 

pembuluh darah yang mengantarkan darah ke 

seluruh tubuh; dan jantung sebagai pemompa 

darah ke seluruh tubuh. Selain ketiga komponen 

tersebut, aktifitas fisik dan komposisi tubuh juga 

dikatakan berpengaruh terhadap daya tahan 

kardiorespirasi6. Aktifitas fisik yang cukup akan 

membantu sistem kardiovaskuler beradaptasi, 

seperti penurunan denyut nadi, tekanan darah 

dan kadar lemak darah. Komposisi tubuh terdiri 

dari masa tubuh bebas lemak dan massa lemak 

tubuh. Persentase lemak tubuh tidak 

berpengaruh terhadap daya tahan jantung paru, 

sementara massa tubuh bebas lemak memiliki 

pengaruh terhadap daya tahan jantung paru7.   

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

pernyataan diatasa karena penelitian ini 

menunjukkan adanya hubungan antara 

persentase lemak tubuh dengan daya tahan 

jantung paru. Hal ini diduga disebabkan oleh 

beberapa alasan. Lemak berlebih akan 

menghambat kerja jantung karena akan 

menghambat proses ekstraksi oksigen ke otot 

skeletal sehingga jantung akan bekerja lebih 

berat. Hal ini dapat terlihat pada individu yang 

sedang dalam program penurunan berat badan, 

pada individu tersebut akan terjadi peningkatan 

VO2maks karena penurunan jumlah lemak yang 

menghambat penggunaan oksigen oleh otot8. 

Tingginya deposisi lemak tubuh akan 

memberikan dampak yang signifikan  pada 

sebagian besar sistem tubuh, terutama jantung. 

Jantung dapat mengalami penebalan dinding 

yang secara langsung berdampak pada output 

jantung. Penurunan output jantung akibat 

penebalan dinding jantung oleh lemak akan 

menurunkan peredaran oksigen ke seluruh 

tubuh termasuk ke otot yang sedang bekerja. 

Deposisi lemak juga menyebabkan resistensi 

pembuluh darah meningkat sehingga 

menghambat distribusi darah ke seluruh tubuh. 

Semua hal tersebut menyebabkan ambilan 

oksigen berkurang dan apabila terjadi dalam 
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jangka waktu yang lama akan mengurangi 

kebugaran kardiorespirasi seseorang. 

Sebaliknya, kebugaran kardiorespirasi yang 

menurun juga akan memperburuk dampak 

negatif deposisi lemak tubuh yang telah 

ditimbulkan. Sebagai akibatnya, kedua hal 

tersebut saling mempengaruhi dan dapat 

meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas9. 

Laki-laki dengan persentase lemak 

tubuh lebih tinggi dari 25% akan termasuk dalam 

kategori obesitas. Pada orang obesitas, 

hipertensi dapat terjadi karena terganggunya 

aktivitas saraf simpatik. Nerve firing rate pada 

individu obesitas dikatakan mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan individu 

yang tidak obesitas. Peningkatan aktivitas 

simpatik menyebabkan peningkatan tekanan 

darah sehingga output jantung pun meningkat 

secara tidak seimbang. Selain hal tersebut, 

resistensi perifer juga memiliki pengaruh 

terhadap terjadinya hipertensi pada individu 

obesitas atau kelebihan berat badan10. 

Hipertrofi ventrikel kiri erat kaitannya 

dengan kejadian obesitas. pada orang gemuk, 

umumnya terjadi hipertrofi tipe konsentrik. 

Penebalan dinding ventrikel yang terjadi pada 

hipertrofi ventrikel ini disebabkan oleh kombinasi 

berlebihnya berat badan dengan hipertensi. 

Volume jantung menjadi lebih besar dan 

berpotensi menyebabkan gagal jantung. Pada 

orang obesitas, efek trofik dari hormon yang 

disekresikan oleh lemak juga diduga 

berpengaruh terhadap kejadian hipertrofi 

ventrikel kiri. Efek trofik ini menyebabkan 

gangguan fungsi jantung  sehingga berpengaruh 

langsung terhadap kebugaran kardiorespirasi9. 

Lemak tubuh juga akan menjadi beban 

ekstra yang tidak menguntungkan dan akan 

memperberat aktifitas fisik seseorang11. Dengan 

adanya beban tambahan yang tidak 

menguntungkan tersebut, tubuh akan lebih 

cepat mengalami kelelahan dan sistem 

kardiorespirasi harus bekerja lebih untuk 

mengantarkan oksigen ke sel tubuh untuk 

memenuhi kebutuhan energi. Hal ini akan 

berdampak pada penurunan daya tahan 

kardiorespirasi seseorang3.  

Peningkatan jaringan adiposa atau 

lemak akan berhubungan dengan penurunan 

kapasitas fungsional endotel pembuluh darah. 

Endotel pembuluh darah akan mengalami 

penurunan kemampuan menghasilkan dan 

melepaskan nitric oxide. Berkurangnya 

ketersediaan nitric oxide akan berakibat pada 

peningkatan permeabilitas, inflamasi, adhesi, 

thrombosis dan berkurangnya kemampuan 

vasodilatasi yang juga akan berpengaruh pada 

distribusi oksigen ke otot12. Hal ini akan 

berdampak pada penunurunan VO2maks 

seseorang. 

 Berdasarkan uji korelasi Pearson 

diperoleh hasil p sama dengan 0,004. Karena 

nilai p < 0,05 dapat disimpulkan terdapat 

hubungan bermakna antara persentase lemak 

tubuh dan daya tahan jantung paru. Semakin 

tinggi persentase lemak tubuh maka semakin 

rendah nilai VO2maks yang dicapai. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan, maka dapat dibuat simpulan 

penelitian sebagai berikut:  
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1. Terdapat hubungan bermakna antara 

persentase lemak tubuh terhadap daya 

tahan jantung paru (p < 0,05). 

2. Semakin tinggi persentase lemak tubuh 

seseorang, semakin rendah nilai VO2maks 

yang dicapai. 

Saran 

1. Persentase lemak tubuh dapat digunakan 

sebagai salah satu indikator kebugaran 

jasmani seseorang.  

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengenai hubungan persentase lemak 

tubuh dengan variabel yang lebih 

bervariasi seperti kelenturan tubuh, daya 

tahan otot dan kekuatan otot serta dengan 

jumlah subjek yang lebih banyak. 
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