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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menjalani pendidikan, belajar, 

terdaftar dan sedang dalam proses menimba ilmu pada salah satu bentuk 

perguruan tinggi yang terdiri dari universitas, politeknik, sekolah tinggi maupun 

institut (Hartaji, 2012). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI, 2017) mahasiswa merupakan orang yang belajar di perguruan tinggi. 

Aktivitas mahasiswa seperti belajar dan kegiatan lainnya tidak lepas dari 

aktivitas fisik. World Health Organization (2010) menyatakan bahwa aktivitas 

fisik merupakan suatu gerakan tubuh yang memerlukan pengeluaran energi di 

mana gerakan tersebut dihasilkan oleh otot rangka. Olahraga atau exercise 

merupakan bagian dari aktivitas fisik yang dilakukan untuk memelihara 

kebugaran fisik secara terencana, terstruktur, dan berulang (Haskell & Kiernan, 

2000 dalam Welis & Rifki, 2013). 

Denyut nadi merupakan salah satu indikator bagaimana intensitas 

olahraga yang dilakukan. Denyut jantung merambat menjadi denyut nadi dan 

dihitung repetisi permenitnya (kali/menit) (Hausswirth & Mujika, 2013). 

Berdasarkan National Institute of Health pada keadaan normal atau istirahat, 

denyut nadi anak-anak dengan usia 10 tahun ke atas dan orang dewasa termasuk 

lansia berkisar antara 60-100 kali/menit. Sedangkan pada atlet terlatih denyut 

nadi istirahat berkisar antara 40-60 kali/menit (American Heart Association, 

2016).  

Aktivitas fisik dalam intensitas sedang hanya mengubah sedikit denyut 

nadi istirahat. Pada orang yang terlatih atau terbiasa melakukan aktivitas 
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olahraga, frekuensi denyut nadi dapat berubah sekitar 40 kali/menit. Namun, 

pada orang yang jarang beraktivitas, perubahan denyut nadi berkisar antara 60-

100 kali/menit. Perbedaan peningkatan denyut nadi tersebut terjadi karena otot 

jantung harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan fungsi tubuh 

(American Heart Association, 2017).   

Lubis dan Siregar (2017) menyimpulkan dari berbagai penelitian bahwa 

olahraga atau latihan dapat menurunkan denyut nadi. Pada keadaan istirahat 

denyut nadi berkisar 80 kali/menit, namun setelah melakukan program olahraga 

denyut nadi dapat menjadi 70-60 kali/menit. Oleh karena itu, kegiatan olahraga 

mampu mengangkat 10-20 denyut nadi permenit sehingga dengan aktif 

melakukan kegiatan olahraga seseorang tidak mudah terkena penyakit terutama 

penyakit jantung koroner.   

Denyut nadi pemulihan adalah denyut nadi yang dihitung setelah istirahat 

selama 5 menit dari  aktivitas berat yang dilakukan guna melihat seberapa cepat 

kemampuan tubuh seseorang mengalami pemulihan (Hausswirth & Mujika, 

2013). Setiap perubahan yang terjadi di dalam tubuh, baik naik-turunnya suhu, 

keterlibatan dan pekerjaan otot, maupun melaporkan seluruh keadaan tubuh 

dapat dilihat dari perubahan denyut nadi. Akan tetapi, banyak orang tidak 

menyadari hal tersebut (Lubis & Siregar, 2017). 

Pada aktivitas olahraga, peningkatan denyut nadi harus diperhatikan 

karena denyut nadi merupakan cerminan dari kekuatan maksimal jantung. 

Latihan atau aktivitas yang dilakukan akan mengakibatkan kelelahan jika 

mencapai denyut nadi maksimal, sedangkan efek latihan yang akan didapatkan  

sangat sedikit ketika melakukan latihan dengan beban di bawah 70% dari denyut 

nadi maksimal (Lubis & Siregar, 2017). Seseorang yang mengalami kelelahan, 
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beban kerja fisik, mental, dan stress dapat dilihat dari peningkatan kecepatan 

denyut nadi (Anizar, 2012). 

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana 

sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Di Indonesia, olahraga masih menjadi 

aktivitas yang jarang dilakukan oleh masyarakat secara rutin. Berdasarkan data 

dari Badan Pusat Statistik (2015), hanya 27,61% masyarakat Indonesia yang 

rutin berolahraga minimal sekali dalam seminggu. Hal tersebut berarti, hanya 28 

orang yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dari 100 penduduk 

Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas, sedangkan 72 orang lainnya tidak rutin 

berolahraga. Padahal banyak manfaat yang didapatkan dari kegiatan olahraga, 

salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi.   

Daya tahan kardiorespirasi didapatkan selama melakukan aktivitas fisik, 

di mana sistem pernapasan dan sirkulasi dalam tubuh mampu menyuplai 

sepanjang aktivitas itu berlangsung. Untuk meningkatkan daya tahan 

kardiorespirasi, maka diperlukan aktivitas fisik dalam tingkatan aman yang 

berangsur-angsur meningkat pada aktivitas yang lebih intens guna memelihara 

laju denyut jantung (heart rate). Daya tahan kardiorespirasi diperlukan guna 

menunjang sistem kerja otot agar kemampuan sistem paru-paru, jantung, dan 

pembuluh darah mampu berfungsi secara optimal untuk mengambil dan 

menyalurkan oksigen ke jaringan aktif dalam proses metabolisme tubuh (Welis,  

& Rifki, 2013).  

Daya tahan kardiorespirasi berhubungan dengan kesehatan karena tingkat 

kebugaran yang rendah akan meningkatkan risiko tinggi kematian dini dari 

semua sebab khususnya penyakit kardiovaskular. Selain hal tersebut, daya tahan 

kardiorespirasi yang rendah juga meningkatkan risiko tinggi untuk terserang 
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berbagai penyakit khususnya penyakit jantung koroner dan tekanan darah tinggi 

(Yunitasari et al, 2009).  

Kurangnya aktivitas fisik akan mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi 

seseorang. Salah satu indikator dalam mengetahui daya tahan kardiorespirasi 

adalah dengan melihat frekuensi denyut nadi istirahat yang dimiliki. Orang 

dengan aktivitas fisik yang rendah akan memiliki frekuensi denyut jantung yang 

lebih tinggi sehingga otot jantung harus bekerja lebih keras dalam setiap 

kontraksi guna mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan 

aktivitas. Semakin tinggi frekuensi dan keras otot jantung memompa, maka 

semakin tinggi pula tekanan yang dibebankan pada arteri. Tingginya tekanan 

pada arteri akan berbanding lurus dengan frekuensi denyut nadi seseorang 

(Ludington & Diehl, 2011).  

Secara praktis daya tahan kardiorespirasi dapat diprediksi dengan 

mengukur frekuensi denyut nadi istirahat. Denyut nadi istirahat adalah denyut 

nadi yang dihitung saat bangun tidur pagi hari ketika belum melakukan aktivitas 

fisik apapun, tidak stress baik fisik maupun psikis, dan tidak sedang menderita 

sakit (Pribadi, 2015). 

Banyak latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan 

kardiorespirasi. Salah satu latihannya yaitu High Intensity Interval Training 

(HIIT). HIIT merupakan sebuah latihan yang terdiri dari intensitas tinggi 

maupun intensitas sedang atau rendah sebagai selingan. HIIT dilakukan untuk 

meningkatkan konsumsi oksigen dan metabolisme tubuh dengan cara memacu 

jantung untuk dapat bekerja lebih keras yang dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu (Kravitz & Zhul, 2014).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Kurniandani (2017) pada pemain basket 

Universitas Muhammadiyah Surakarta menyatakan bahwa HIIT dapat 

meningkatkan VO2max yang akan berpengaruh  pada daya tahan kardiorespirasi. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Berawi (2017) 

menyatakan bahwa HIIT dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi dengan 

cara menurunkan jumlah denyut nadi permenit disebabkan oleh penebalan otot 

ventrikel kiri jantung secara fisiologis sehingga terjadi peningkatan kekuatan dan 

kemampuan jantung untuk memompa darah tiap kontraksi serta meningkatkan 

VO2max.  

Tabata Workout merupakan salah satu bagian dari HIIT yang mana 

mampu meningkatkan kapasitas aerobik maksimal dan kapasitas anaerobik 

sebanyak 28%. Tabata Workout dilakukan dalam 4 menit yang terbagi menjadi 8 

sesi. Setiap sesi terdiri dari 20 detik latihan yang diselingi dengan 10 detik 

istirahat. Tabata Workout dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi dan 

lebih banyak dalam proses pengeluaran kalori (Emberts et al, 2013). Kapasitas 

aerobik dan anaerobik merupakan kesanggupan jantung dan paru-paru serta 

pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan 

latihan untuk mengambil oksigen dan mendistribusikan ke jaringan yang aktif 

untuk digunakan pada proses metabolisme tubuh. Orang dengan kapasitas 

aerobik dan anaerobik yang baik akan memiliki jantung yang efisien, paru-paru 

yang efektif, dan peredaran darah yang baik pula sehingga otot mampu bekerja 

secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti (Akbar, 2013). 

Tabata Workout adalah bentuk interval training yang sangat singkat 

dalam HIIT. Tabata Workout dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

aerobik maupun anaerobik, meningkatkan pembakaran lemak, menetralkan 
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tekanan darah, memperbaiki sensitivitas insulin, dan regulasi glukosa dalam 

waktu yang relatif singkat (Olson, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sumpena dan Sidik (2017) pada 

mahasiswa anggota futsal putri Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan 

bahwa latihan dengan menggunakan metode Tabata dapat meningkatkan 

kemampuan anaerobik dan aerobik.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 23-

24 November 2017 dengan metode observasi, banyak mahasiswa yang terlihat 

mengalami kepayahan ketika menaiki tangga. Hal tersebut dapat diamati ketika 

mahasiswa Program Studi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang akan 

melakukan proses perkuliahan. Mahasiswa akan menaiki tangga untuk mencapai 

ruang perkuliahan yang terletak di lantai 3. Observasi juga dilakukan pada saat 

proses perkuliahan berlangsung, dapat terlihat bahwa mahasiswa kurang 

bersemangat dan berkonsentrasi dalam mengikuti proses perkuliahan, 

mahasiswa juga lebih mudah terlihat lelah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa daya tahan kardiorespirasi dan tingkat kebugaran mahasiswa Program 

Studi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang masih kurang dan perlu 

ditingkatkan. 

Dari kondisi tersebut penulis tertarik utuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Tabata Workout terhadap Frekuensi Denyut Nadi Istirahat pada 

Mahasiswa Program Studi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang” 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh Tabata Workout terhadap frekuensi denyut nadi 

istirahat pada mahasiswa Program Studi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh Tabata Workout terhadap frekuensi denyut nadi 

istirahat pada mahasiswa Program Studi Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi frekuensi denyut nadi istirahat mahasiswa Program Studi 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang sebelum diberikan Tabata 

Workout. 

b. Mengidentifikasi frekuensi denyut nadi istirahat mahasiswa Program Studi 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang sesudah diberikan Tabata 

Workout. 

c. Menganalisis pengaruh Tabata Workout dengan membandingkan frekuensi 

denyut nadi istirahat mahasiswa Program Studi Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang sebelum dan sesudah intervensi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan di bidang kardiopulmonal khususnya heart rate.  
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b. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan suatu penelitian di bidang 

kesehatan. 

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Fisioterapi 

di Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Institusi 

a. Mendapatkan referensi mengenai pengaruh Tabata Workout pada 

mahasiswa terhadap frekuensi denyut nadi istirahat.  

b. Referensi dapat digunakan oleh peneliti lain untuk melakukan penelitian 

lebih jauh. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi bahwa adanya pengaruh Tabata Workout 

terhadap frekuensi denyut nadi istirahat sehingga dapat digunakan oleh 

masyarakat sebagai salah satu exercise untuk meningkatkan daya tahan 

jantung. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Foster et al (2015) mengenai “The Effects 

of High Intensity Interval Training vs Steady State Training on Aerobic and 

Anaerobic Capacity” menyatakan bahwa ada peningkatan signifikan (p<0,05) 

pada VO2max (+19, +18 dan +18 % dan PPO (+17, +24 dan +14%) serta power 

dengan rata-rata (+4, +7 dan +6 %) setelah dilakukan latihan. Penelitian ini 

dilakukan untuk membandingkan efek dari 2 prosedur latihan HIIT dengan 

latihan yang dilakukan secara terus menerus (steady-satate training) secara 

aerobic dan anaerobic. Latihan dilakukan 3 kali seminggu, selama 8 minggu 

dengan membagi 55 orang sampel ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama 
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yang terdiri dari 19 orang melakukan steady-state training dalam 20 menit pada 

90% batas pernapasannya. Kelompok kedua yang terdiri dari 21 orang 

melakukan latihan Tabata dengan konsep 8 interval 20 detik pada 170% 

VO2max/10 detik istirahat. Kelompok ketiga yang terdiri dari 15 orang 

melakukan Meyer Exercise dengan konsep 13 set, 30 detik (20 menit) pada 

100% PVO2max/60 detik pemulihan, rata-rata PO = 90% VT.   

Penelitian yang dilakukan oleh Emberts et al (2013) mengenai “Exercise 

Intensity and Energy Expenditure of a Tabata Workout” menyatakan bahwa 

Tabata Workout yang dilakukan selama 20 menit dengan memanfaatkan banyak 

bagian tubuh serta menggunakan plyometric exercise sesuai dengan protokol 

latihan dari ASCM dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi. Penelitian 

ini diikuti oleh 16 orang dengan perlakuan Tabata Workout sebanyak 4 sesi. 

Satu sesi terdiri dari 4 latihan selama masing-masing 20 detik dengan jeda 

istirahat selama 10 detik dan isirahat selama 1 menit antar sesi. Selain itu, 

beberapa sesi latihan yang dapat ditoleransi dengan baik oleh sampel akan 

menghasilkan peningkatan pengeluaran kalori dibandingkan dengan melakukan 

satu sesi latihan selama 4 menit saja. Denyut jantung selama 2 kali melakukan 

Tabata Workout rata-rata sebanyak 156 ± 13 bpm (86% HRmax) dan VO2max 

rata-rata 4,8 ± 6,3 ml · kg · min-1 (74% dari VO2max). Nilai ini berada di 

kisaran atas berdasarkan saran American College Sports Medicine (ASCM, 

2010) untuk meningatkan daya tahan kardiopulmonal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fortner et al (2014) mengenai 

“Cardiovascular and Metabolic Demands of the Kettlebell Swing Using Tabata 

Interval versus a Traditional Resistance Protocol” menyatakan bahwa 

penggunaan Kettlebell Swing menunjukkan peningkatan kemampuan  
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kardiovaskular dan respon metabolik dengan penerapan konsep TAB maupun 

TRAD. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 14 orang non-obesitas dengan usia 

18-25 tahun. Setiap peserta melakukan Tabata Kettlebell Swings (laki-laki: 10 

kg, perempuan: 4,5 kg; 8 interval; repetisi maksimal dalam 20 detik, 10 detik 

istirahat). Pada pertemuan berikutnya (TRAD), ayunan total dari metode TAB 

dibagi menjadi dalam 4 set dengan istirahat selama 90 detik setiap set. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengukur denyut nadi, konsumsi oksigen daan akumulasu 

asam laktat pada darah. Kemudian hasil perhitungan dibandingkan dengan 

menggunakan uji T berpasangan. Pelaksanaan TAB selesai lebih cepat daripada 

TRAD (240,0 ± 0,0 v. 521,5 ± 3,3 detik, P <0,01), pada daya yang dirasakan 

lebih tinggi (Borg RPE; 15,1 ± 0,7 v.11,7 ± 0,9, P <0,01). TAB menghasilkan 

nilai VO2 rata-rata yang lebih tinggi (33,1 ± 1,5 v. 27,2 ± 1,6 ml / kg / menit, P 

<0,01), tingkat VO2 diperoleh (71,0 ± 0,3 v. 58,4 ± 0,3%, P <0,01), denyut nadi 

maksimal (162,4 ± 4,6 v. 145,6 ± 4,8 bpm, P <0,01), dan konsentrasi laktat 

darah pasca latihan (6,4 ± 1,1 v 3,7 ± 0,5 mmol / L,P <0,01). 

Penelitian yang dilakukan oleh Herget et al (2016) mengenai “High-

Intensity Interval Training for Overweight Adolescents: Program Acceptance of 

a Media Supported Intervention and Changes in Body Composition” 

menyatakan bahwa terjadi penurunan indeks massa tubuh pada 28 remaja yang 

berperan sebagai subjek penelitian setelah diberikan HIIT selama 6 bulan. 

Deviasi standar indeks massa tubuh awal rata-rata sampel adalah 2,33 dan 

menurun sebesar 0,026 setelah penelitian berlangsung. Lingkar pinggang rata-

rata sampel 0,596 di atas standar menurun sebesar 0,013. Latihan dengan metode 

HIIT dilakukan dengan menambahkan periode pemanasan selama 10 menit 

untuk meningkatkan denyut jantung ke 50%-60% dari denyut jantung maksimal  
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yang pada saat latihan mencapai 80%-95% dengan istirahat di antara pergantian 

sesi di 50%-60%. HIIT yang dilakukan termasuk Tabata Workout degan interval 

latihan selama 20 detik sebagai high intensity activity dan 10 detik sebagai 

istirahat untuk menurunkan volume kekuatan latihan.    

Penelitian yang dilakukan oleh Haddock et al (2016) mengenai ”The 

Benefits of High Intensity Functional Training (HIFT) Fitness Programs for 

Military Personnel” menyatakan bahwa program HIFT bermanfaat bagi anggota 

militer antara lain untuk menungkatkan kekuatan dan daya tahan kardiovaskular, 

meningkatkan komposisi tubuh, dan tingkat kebugaran didapatkan lebih baik 

dibandingkan dengan latihan fisik kemiliteran secara tradisional. HIFT atau 

biasa dikenal dengan HIIT yang merupakan sebuah latihan dengan pendekatan 

fungsional. Latihan ini menggunakan prinsip dari HIIT untuk menyusun interval 

dan kadang dapat dikombinasikan dengan latihan HIIT secara tradisional (seperti 

Tabata Interval Sprint or Rows). Penelitian ini dilakukan pada Angkatan Darat 

Amerika Serikat dengan membandingkan latihan HIFT dan ARPT untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing latihan. Dari 

penelitian ini akan diambil latihan yang mampu memaksimalkan kemampuan 

fisik anggota militer sesuai dengan beban pekerjaannya, kemudian latihan ini 

akan diterapkan secara maksimal di ranah kemiliteran. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Tabata Workout terhadap Frekuensi Denyut Nadi Istirahat pada Mahasiswa 

Program Studi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. Perbedaan dari 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya antara lain dari sampel, tempat, waktu, serta jenis dan lama latihan 

dalam penelitian. Selain itu desain yang akan digunakan yaitu non-equivalent 
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group design yaitu dengan membandingkan frekuensi denyut nadi istirahat 

sampel pada 2 kelompok yang berbeda perlakukan. Sedangkan variabel yang 

diukur adalah frekuensi denyut nadi istirahat yang didapatkan dengan cara 

palpasi di daerah arteri radialis.    


