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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga merupakan gerak tubuh yang sengaja dilakukan oleh manusia 

untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh (Giam dan Teh, 1992). 

Olahraga terdiri atas rangkaian gerakan yang melibatkan kerjasama dari sistem 

tubuh. Kapasitas gerak memerlukan komponen agar ATP dalam jaringan tetap 

tersedia dengan menggunakan daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan 

kardiorespirasi adalah kemampuan untuk melanjutkan atau bertahan dalam 

melakukan aktifitas fisik tertentu berkaitan dengan kelompok otot yang besar 

dalam periode waktu tertentu yang menggambarkan kemampuan dari sistem 

sirkulasi dan respirasi untuk menyesuaikan atau memulihkan diri dari efek kerja 

atau latihan seluruh tubuh. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap daya tahan 

kardiorespirasi adalah usia, genetik, jenis kelamin, dan latihan fisik (Fox 1988). 

Permainan bola basket merupakan olahraga yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia, tetapi tidak sepopuler sepak bola. Pemain basket  

membutuhkan kesegaran jasmani yang meliputi kapasitas volume oksigen 

maximal (VO2 max) dan ketahanan fisik. Olahraga basket meliputi metabolisme 

aerob–anaerob silih berganti, namun lebih dominan menggunakan metabolisme 

anaerob (Astrand dan Rodahl, 1986). Sama hal nya seperti bola basket, sepak bola 

juga menggunakan metabolisme aerob dan anaerob yang silih berganti. 

Soekarman (1987) menyimpulkan bahwa pada sepak bola semua gerakan 
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sebagian besar anaerobik, baik pemain depan, tengah, ataupun belakang 

(Wibowo, 2007). 

Pada permainan bola basket terdapat beberapa posisi yaitu center, power 

forward, small forward, shooting guard, dan point guard. Sedangkan pada 

permainan sepak bola secara umum terdapat 4 posisi yaitu penjaga gawang, 

pemain belakang, gelandang, dan penyerang. Latihan yang dijalankan bertujuan 

meningkatkan sistim kardiorespirasi. Pengukuran ketahanan kardiorespirasi untuk 

kapasitas aerobik dapat dilakukan dengan cara mengukur VO2 max (Astrand, 

1986). VO2 max adalah jumlah maximal oksigen yang dapat dikonsumsi selama 

aktivitas fisik yang intens sampai akhirnya terjadi kelelahan. VO2 max tergantung 

kepada keadaan kardiovaskular, respirasi, hematologi, dan kemampuan oksidatif 

otot. Pengukuran nilai VO2 max ini dapat digunakan untuk menganalisis efek dari 

suatu program latihan fisik (Astorin, 2000. Rodrigues, 2006).  

Alasan peneliti memilih dua cabang olahraga tersebut karena cabang 

olahraga basket dan sepak bola lebih dominan menggunakan metabolisme 

anaerob. Kegiatan olahraga bola basket menggunakan anggota gerak atas, 

sedangkan olahraga sepak bola menggunakan anggota gerak bawah. Waktu 

permainan olahraga bola basket lebih pendek daripada waktu permainan olahraga 

sepak bola, dimana waktu permainan bola basket adalah 40 menit dan waktu 

permainan sepak bola adalah 90 menit. Metabolisme energi secara aerob dapat 

menyediakan energi bagi tubuh  untuk jangka waktu yang panjang sedangkan 

metabolisme energi anaerob mampu untuk menyediakan energi secara cepat di 

dalam tubuh namun hanya untuk waktu yang terbatas yaitu sekitar  5-10 

detik. Olahraga seperti jalan kaki, jogging, lari jarak menengah-jauh, dan  
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bersepeda merupakan olahraga yang cenderung dilakukan dengan intensitas 

rendah-sedang pada waktu yang panjang secara dominan akan mengunakan 

metabolisme aerob untuk menghasikan energi. Sedangkan untuk   olahraga 

beregu  seperti sepakbola, bola basket, hoki yang biasanya merupakan kombinasi 

antara  komponen intensitas rendah-tinggi yang juga  diselingi dengan  periode 

istirahat akan mengunakan kombinasi metabolisme aerob dan anaerob untuk 

menghasilkan energi (Schumm, 1993). 

Peneliti melakukan penelitian pada atlet bola basket Bimasakti Nikko 

Steel Malang dan atlet sepak bola Arema Indonesia karena Bimasakti Nikko Steel 

Malang dan Arema Indonesia merupakan klub yang terjangkau untuk diadakan 

penelitian sesuai dengan syarat penelitian menurut Hulley dan Cummings dengan 

akronim FINER dimana pada penelitian ini ditekankan pada Feasible. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan VO2 Max atlet bola basket Bimasakti Nikko Steel 

Malang  dengan atlet sepak bola Arema Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan nilai VO2 

Max atlet bola basket Bimasakti Nikko Steel Malang dan atlet sepak bola Arema 

Indonesia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jenis latihan atlet bola basket Bimasakti Nikko Steel 

Malang dan atlet sepak bola Arema Indonesia. 
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2. Mengetahui perbedaan proporsi tubuh atlet bola basket Bimasakti 

Nikko Steel Malang dan atlet sepak bola Arema Indonesia. 

3. Mengetahui perbedaan umur atlet bola basket Bimasakti Nikko Steel 

Malang dan atlet sepak bola Arema Indonesia. 

4. Mengetahui perbedaan VO2 Max atlet bola basket Bimasakti Nikko 

Steel  Malang dan atlet sepak bola Arema Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Akademis 

1. Sebagai bahan kajian bagi pengembangan ilmu kedokteran terutama 

ilmu kedokteran olahraga. 

2. Sebagai sumber informasi bagi semua pihak terutama dalam bidang 

kesehatan jasmani dan untuk memperluas khasanah keilmuan 

khususnya ilmu kedokteran olahraga. 

1.4.2 Praktis 

A. Tenaga kesehatan 

Sebagai masukan bagi petugas kesehatan, untuk dapat menentukan   

derajat kesegaran jasmani pada atlet bola basket dan atlet sepak bola 

dengan menggunakan VO2 Max. 

B. Manajemen Bimasakti Nikko Steel Malang dan Arema Indonesia 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Bimasakti Nikko Steel 

Malang dan Arema Indonesia dapat lebih efektif dalam 

memfokuskan porsi latihan. 

2. Sebagai hasil evaluasi yang harapannya nanti dapat digunakan 

untuk peningkatan standar kualitas atlet. 
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C. Masyarakat 

Untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. 


