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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Denyut Nadi 

Denyut nadi merupakan gambaran denyut jantung yang berada pada 

lokasi arteri di bawah kulit serta dapat diraba pada pergelangan tangan dan 

leher. Kontraksi otot jantung dalam proses memompa darah mengahasilkan 

denyut nadi. Pada keadaan normal, denyut nadi memiliki periode kontraksi 

sebesar 0,40 dari siklus jantung (Guyton & Hall, 2007). 

Siklus jantung terdiri dari sistole sebagai periode kontraksi dan diastole 

sebagai periode istirahat. Jantung merupakan salah satu organ tubuh yang 

dianalogikan sebagai pompa berdenyut. Darah memasuki arteri secara terputus-

putus sehingga di dalam arteri terdapat tekanan (Guyton, 1997 dalam Mei, 

2010). Gelombang tekanan sepanjang arteri dan gerakan darah ke depan terjadi 

karena selama sistole darah masuk ke dalam arteri. Gelombang tekanan 

mendorong dinding arteri dan teraba sebagai nadi. Gelombang arteri dapat 

berjalan lebih cepat disebabkan oleh meningkatnya usia sehingga arteri menjadi 

lebih kaku (Ganong, 1999 dalam Mei, 2010).  

Tekanan nadi dipengaruhi oleh volume sekuncup jantung dan komplain 

dari sistem arteri. Pada orang dalam keadaan sehat yang bernapas dengan 

kecepatan normal, frekuensi jantung dapat berubah sesuai dengan fase 

pernapasan (Guyton, 1997 dalam Mei, 2010). Denyut nadi merupakan rambatan 

dari denyut jantung yang berfungsi sebagai indikator untuk melihat intensitas 

olahraga atau aktivitas yang dilakukan. Denyut nadi dihitung dengan satuan 

repetisi permenit (kali/menit). Pada orang dengan aktivitas biasa, denyut nadi 

normal berkisar 60-100 kali/menit. Selain itu, terdapat pula denyut nadi 
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pemulihan. Denyut nadi pemulihan adalah denyut nadi yang diukur setelah 

istirahat selama 5 menit dari suatu aktivitas latihan. Pengukuran denyut nadi 

pemulihan digunakan untuk mengamati seberapa cepat kemampuan tubuh 

setelah aktivitas berat untuk melakukan pemulihan (Hausswirth & Mujika, 

2013).  

Denyut nadi istirahat adalah denyut nadi yang dihitung atau diamati 

sebelum melakukan aktivitas atau melakukan sebuah pekerjaan. Sedangkan 

denyut nadi kerja adalah denyut nadi yang diamati ketika bekerja. Denyut nadi 

kerja dapat dikategorikan berdasarkan tingkat beban kerja dalam satuan 

kali/menit yaitu beban kerja ringan: 75-100, sedang: 101-125, berat: 126-150, 

sangat berat: 151-175, sangat berat sekali: 175< (Nurmianto, 2003 dalam 

Jannah, 2014). 

Denyut nasi dapat digunakan sebagai parameter kondisi dan fungsi tubuh 

seseorang. Pada keadaan istirahat denyut nadi berkisar antara 60-100 kali/menit. 

Seseorang yang terlatih dengan frekuensi denyut nadi istirahat di bawah 60 

kali/menit mengindikasikan bahwa jantung orang tersebut efektif dalam 

memompa darah. Sedangkan frekuensi denyut nadi istirahat di atas 100 

kali/menit mengindikasikan kemampuan jantung untuk memompa darah orang 

tersebut dalam keadaan lemah yang juga menggambarkan terganggunya kondisi 

fisik seseorang (Saehu, 2016).  

Pada umumnya, ketika istirahat didapati denyut nadi yang lebih rendah, 

maka fungsi jantung orang tersebut lebih efisien dan kebugaran 

kardiovaskularnya lebih baik. Sama halnya ketika sedang melakukan suatu 

aktivitas atau kegiatan. Semakin rendah denyut nadi kerja, maka semakin tinggi 

kebugaran jasmani orang tersebut karena semakin bugar seseorang, intensitas 
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kerja relatif lebih rendah dan peningkatan denyut nadi menjadi lebih rendah pula 

(Giriwijoyo, 2012). 

Denyut nadi sendiri berfungsi sebagai sinyal bagi tubuh terhadap 

terjadinya berbagai perubahan seperti naik turunnya suhu tubuh, keterlibatan dan 

pekerjaan otot serta melaporkan seluruh keadaan tubuh. Orang yang aktif 

berolahraga tidak mudah terkena penyakit terutama penyakit jantung koroner. 

Frekuensi denyut nadi bisa menurun disebabkan efek dari melakukan kegiatan 

olahraga. Pada awalnya, saat beristirahat denyut nadi berkisar 80 kali/menit, 

namun setelah melakukan program olahraga bisa menjadi 70-60 kali/menit. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan olahraga bisa mengangkat 10-20 

denyut nadi permenit sehingga jantung bekerja lebih efisien dan daya tahan 

kardiorespirasi dapat meningkat (Lubis & Siregar, 2017). 

Pada saat melakukan aktivitas olahraga, kerja jantung dikontrol oleh 

sistem saraf simpatis. Frekuensi denyut nadi akan lebih cepat melalui efeknya 

pada jaringan pemacu ketika dibutuhkan, sehingga terjadi pula peningkatan 

aliran darah. Ambang akan lebih cepat tercapai karena adanya percepatan 

depolarisasi oleh nodus SA sebagai efek utama dari stimulus simpatis. 

Norepinerfin dapat mengurangi permeabilitas K
+
 yang dikeluarkan dari ujung 

saraf simpatis. Efek depolarisasi akan timbul ketika terjadi penurunan jumlah ion 

kalsium yang meninggalkan sel-sel sehingga bagian dari dalam sel tersebut 

kurang negatif. Kecepatan jantung akhirnya mengalami peningkatan karena 

pergerseran ke ambang yang lebih cepat dan memungkingan potensial aksi 

menjadi lebih sering (Sherwood, 2014).  

Frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh persarafan jantung. Frekuensi 

denyut nadi meningkat akibat adanya stimulasi simpatis dan frekuensi denyut 
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nadi akan menurun akibat adanya stimulasi parasimpatis (Ganong, 2008). Saraf 

simpatis sebagai cardio accelerator mampu meningkatkan frekuensi denyut nadi 

dan kekuatan kontraksi jantung dengan melepaskan norepinerfin yang 

meningkatkan frekuensi timbulnya impuls pada nodus SA jika dalam keadaan 

terangsang. Sedangkan saraf parasimpatis berperan sebagai cardio inhibitor 

yang jika terangsang akan mengakibatkan penurunan denyut nadi karena 

terjadinya pelepasan asetilkolin dan memperlambar pembentukan impuls pada 

nodus SA (Hadibrata, 1991 dalam Mei, 2010). 

 
Gambar 2.1 Palpasi Arteri Radialis untuk Penghitungan Denyut Nadi  

(Allina Health, 2018) 

 

Denyut nadi istirahat dihitung sebelum seseorang melakukan aktivitas 

dan dianjurkan dilakukan setelah bangun tidur sebelum melakukan aktivitas 

apapun. Penghitungan denyut nadi dilakukan dengan melakukan perabaan 

bagian pergelangan tangan. Cara seperti ini dikenal dengan sistem palpasi. 

Palpasi dilakukan dengan ujung-ujung jari ke-2, ke-3, dan ke-4 di atas 

permukaan kulit arteri radialis. Ibu jari terletak di daerah dorsal pergelangan 

tangan dan tiga jari tersebut berada di daerah polar. Denyut nadi dihitung 

dengan satuan denyut permenit (denyut/menit). Saat pengukuran dimulai, 

hidupkan stopwatch yang diatur selama 60 detik dan dilakukan pencatatan. 

Jumlah denyut nadi permenit juga bisa didapatkan dengan melakukan palpasi 

selama 15 detik dan hasilnya dikalikan 4 atau palpasi selama 30 detik dan 
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hasilnya dikalikan 2 atau palpasi selama 10 detik dan hasilnya kalikan 6 

(Nurmianto, 2003 dalam Jannah, 2014).   

 

B. Daya Tahan Kardiorespirasi 

1. Definisi 

Daya tahan kardiorespirasi merupakan salah satu indikator dari 

kebugaran fisik. Daya tahan kardiorespirasi berhubungan dengan respon 

jantung, pembuluh darah dan paru-paru untuk mengangkut oksigen ke otot 

pada aktivitas atau latihan dinamis dengan menggunakan otot-otot tubuh 

dalam intensitas sedang hingga tinggi pada jangka waktu yang cukup lama 

(Purnawati & Wulandari, 2013). Sedangkan menurut Hoeger & Hoeger 

(2014), daya tahan kardiorespirasi adalah pemenuhan tuntutan aktivitas fisik 

berkepanjangan dengan cara paru-paru, jantung, dan pembuluh darah 

menyuplai jumlah oksigen yang cukup menuju ke sel.  

Daya tahan kardiorespirasi yang tinggi menunjukkan bahwa 

kemampuan untuk mengeluarkan energi cukup besar dan kemampuan bekerja 

yang tinggi dalam waktu lama. Pada proses metabolisme tubuh, sistem 

jantung, paru, dan pembuluh darah dapat berfungsi secara optimal pada 

keadaan istirahat maupun keadaan bekerja dalam mengambil oksigen dan 

menyalurkannya ke jaringan yang aktif (Permata, 2015). 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi, 

antara lain (Permata, 2015) :  
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a. Genetik 

Faktor genetik salah satunya berperan pada kekuatan dan daya tahan otot 

yang secara umum terdiri dari serabut merah dan serabut putih sebagai 

komposisi penyusunnya. Serabut otot merah lebih banyak digunakan untuk 

kegiatan yang bersifat aerobik dan serabut otot putih lebih banyak 

digunakan untuk kegiatan anaerobik. Selain itu, komposisi dan tipe tubuh 

juga dipengaruhi oleh faktor genetik.  

b. Umur 

Daya tahan kardiorespirasi akan meningkat pada masa anak-anak hingga 

sekitar 20 tahun dan mencapai masa maksimal 20-30 tahun. Selain 

mengalami peningkatan, daya tahan kardiorespirasi juga mengalami 

penurunan seiring bertambahnya usia. Pada individu yang tidak aktif 

terjadi penurunan 8-10% perdekade, sedangkan pada individu yang aktif 

akan terjadi penurunan 4-5% perdekade.  

c. Jenis Kelamin 

Daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi oleh perbedaan ukuran tubuh 

antara laki-laki dan perempuan. Pada masa pubertas, terjadi perbedaan 

kekuatan dan ukuran otot maupun jaringan lemak. 

d. Pelatihan Fisik 

Daya tahan kardiorespirasi dapat ditingkatkan dengan melakukan latihan 

yang bersifat aerobik. Olah raga atau latihan dilakukan untuk melatih 

kemampuan seluruh sistem organ pada tubuh sehingga mampu beradaptasi 

pada setiap beban yang dilakukan.  
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e. Status Gizi 

Daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi oleh kemampuan otot maupun 

ketersediaan zat gizi dalam tubuh. Oleh karena itu, jika ingin mencapai 

tingkat kebugaran yang baik, maka perlu mendapatkan gizi yang memadai 

dan melakukan olahraga yang cukup. 

 

C. Olahraga dan Kebugaran 

Olahraga adalah salah satu aktivitas fisik yang dapat meningkatkan 

kebugaran jasmani (Nugraha & Berawi, 2017). 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). 

Kebugaran jasmani adalah kemampuan fungsional seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan sehari-hari dalam waktu yang lama tanpa 

menimbulkan kelelahan dengan beban pekerjaan yang relatif berat. Selain 

melakukan pekerjaannya, orang tersebut masih mampu melakukan hal-hal 

mendadak dengan tenaga cadangan setelah selesai bekerja serta dapat pulih ke 

keadaan semula dengan cara istirahat dalam waktu yang relatif singkat 

(Waryono, 2011). 

Kebugaran jasmani sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kebugaran 

yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran yang berhubungan dengan 

kemampuan atletis atau performance. Kebugaran yang berhubungan dengan 

kesehatan (health related component) meliputi kebugaran kardiorespirasi, 

komposisi tubuh, fleksibelitas, dan kekuatan otot. Sedangkan kebugaran yang 

berhubungan dengan kemampuan atletis (performance or skill related 
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component) meliputi keseimbangan, waktu reaksi, koordinasi, ketangkasan, 

kecepatan, dan kekuatan (American College of Sports Medicine, 2008).  

1. Olahraga Aerobik 

Olahraga dengan sistem aerobik adalah kegiatan olahraga yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan energi yang berasal dari pembakaran oksigen 

dan olahraga yang membutuhkan oksigen (Hermina, 2004 dalam Nugraha & 

Berawi, 2017). Olahraga aerobik merupakan kegiatan olahraga yang 

dilakukan secara ritmis dan terus-menerus di mana memerlukan oksigen 

untuk proses pembentukan energinya. Olahraga aerobik melibatkan otot-otot 

besar terutama pada bagian tungkai dengan intensitas latihan 60-90% dari 

Maximal Heart Rate (MHR) dan 50-85% dari penggunaan maksimal oksigen. 

Olahraga aerobik dilakukan dengan frekuensi latihan 3 kali seminggu selama 

20-50 menit (Kusumaningtyas, 2011). 

Kapasitas aerobik adalah mempertahankan kemampuan dalam 

melakukan aktivitas intensitas tinggi dengan waktu yang lama. Oleh karena 

itu, seseorang dengan kapasitas aerobik yang baik lebih mampu menahan 

kelelahan dan memiliki proses pemulihan yang cepat. Kapasitas aerobik 

biasanya dikenal dengan VO2max sehingga pengukuran VO2max digunakan 

sebagai indikator kapasitas aerobik (Sumpena & Sidik, 2017).    

Olahraga aerobik dapat digunakan pada orang dengan kondisi sehat 

maupun orang dengan penyakit kardiovaskular (Cardivascular Disease/CVD) 

guna meningkatkan kapasitas fungsional dan menurunkan faktor risiko 

penyakit-penyakit kardiovaskular (Fleg, 2016). Olahraga aerobik adalah salah 

satu jenis olahraga yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung 

dan paru (Kusumaningtyas, 2011). Semakin banyak oksigen yang bisa dihirup 
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dan digunakan, maka semakin lama pula kemampuan untuk melakukan 

aktivitas atau latihan sebelum mengalami kelelahan. Hal tersebut karena 

olahraga aerobik dapat meningkatkan tingkat efisiensi sistem sirkulasi dan 

respirasi dalam transfer oksigen ke otot yang sedang bekerja (Brittenham, 

2008).  

2. Olahraga Anaerobik 

Olahraga anaerobik adalah suatu jenis olahraga yang dalam 

pelaksanaannya tidak memerlukan oksigen untuk proses metabolisme 

pembentukan energi. Energi yang dihasilkan untuk olahraga atau latihan 

berasal dari pembentukan ATP yang berasal dari kreatin fosfat dan glikogen 

sebagai sumber energi. Sistem anaerobik digunakan untuk olahraga dalam 

waktu yang relatif singkat namun menuntut aktivitas fisik dengan intensitas 

tinggi (Astrand, Kare & Hans, 2003 dalam Nugraha & Berawi, 2017). 

Kapasitas anaerobik adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam 

intensitas tinggi berulang-ulang (Sumpena, 2017). 

Purwanto (2004) dalam Akbar (2013) menyatakan bahwa anaerobik 

adalah bekerja tanpa menggunakan oksigen di mana energi yang dibutuhkan 

tiba-tiba meningkat. Kapasitas anaerobik adalah kemampuan untuk 

menoleransi akumulasi (penimbunan) asam laktat dari sisa penggunaan energi 

anaerobik dan dalam keadaan kekurangan oksigen masih dapat melakukan 

aktivitas (Sukadiyanto, 2011). 

Daya tahan anaerobik terbagi menjadi 2 yaitu daya tahan anaerobik 

laktit dan daya tahan anaerobik alaktit. Anaerobik laktit adalah kemampuan 

dalam jangka waktu 10 sampai dengan 120 detik untuk mengatasi beban 

latihan dengan intensitas maksimal. Sedangkan anaerobik alaktit adalah 
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kemampuan dalam waktu kurang dari 10 detik untuk mengatasi beban latihan 

dengan intensitas maksimal (Sukadiyanto, 2011). Sistem anaerobik laktit 

menyediakan energi dalam waktu singkat dan digunakan pada aktivitas 

singkat pula. Selain menghasilkan energi, anaerobik laktit yang diperoleh dari 

proses pemecahan glikogen otot melalui glikolisit anaerobik ini juga 

menghasilkan asam laktat. Sedangkan sistem anaerobik alaktit hanya mampu 

menyediakan sangat sedikit energi untuk aktivitas yang sangat singkat pula, 

namun proses pembentukannya sangat cepat. Sistem anaerobik alaktit tidak 

menimbulkan asam laktat dalam proses pembentukannya. Sumber energi 

sistem anaerobik alaktit berasal dari pemecahan ATP dan PC yang tersedia di 

dalam tubuh (Irianto, 2007). 

 

D. High Intensity Interval Training (HIIT) 

1. Definisi HIIT 

High Intensity Interval Training (HIIT) adalah latihan yang 

menggabungkan intensitas tinggi dan intensitas sedang atau rendah dalam 

jangka waktu tertentu serta termasuk salah satu bentuk latihan kardiorespirasi. 

HIIT merupakan latihan dengan prinsip aerobik yang berfungsi untuk 

meningkatkan daya tahan, kebugaran fisik, dan kekuatan serta mampu 

membakar kalori. HIIT dilakukan selama 4-30 menit dengan intensitas tinggi 

untuk latihan kardiorespirasi yang diselingi dengan latihan intensitas rendah 

(Barlet, 2013 dalam Permata, 2015). HIIT yang dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu akan memacu kerja jantung lebih keras sehingga 

meningkatkan konsumsi oksigen dan metabolisme tubuh (Kravitz & Zuhl, 

2014). 
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HIIT tidak hanya digunakan untuk atlet, tetapi bisa digunakan oleh 

orang yang tidak terlatih, orang dengan sindrom metabolik, diabetes mellitus 

tipe 2, dan penderita penyakit jantung sebagai alternatif latihan secara 

konvensional untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi. Walaupun 

HIIT meningkatkan kapasitas oksidatif, mengistirahatkan kandungan 

glikogen, dan struktur serta fungsi pembuluh darah perifer, HIIT akan 

menyebabkan kelelahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan latihan 

intensitas sedang yang dilakukan secara kontinu (Osawa et al, 2014). 

2. Tujuan HIIT 

HIIT dilakukan dengan menggabungkan latihan intensitas tinggi dan 

intensitas sedang atau rendah sehingga selain menggunakan sistem aerobik, 

tubuh secara efektif membentuk dan menggunakan energi dari sistem 

anaerobik. Pada saat melakukan latihan dengan intensitas tinggi pembuangan 

metabolisme dari otot akan berlangsung selama interval periode istirahat. 

Perubahan intensitas ini akan meningkatkan volume konsumsi oksigen pada 

volume dan kapasitas maksimum (VO2max) selama latihan (Kolt, 2007). 

American College of Sports Medicine menyatakan bahwa latihan 

interval tinggi lebih banyak menggunakan oksigen dibandingkan dengan 

latihan non-interval. Saat melakukan latihan interval tinggi metabolic rate 

meningkat setelah latihan antara 90 menit sampai dengan 24 jam karena 

terjadi pembakaran lemak dan kalori dengan cepat. Metabolisme saat latihan 

meningkat sehingga dapat meningkatkan proses pembakaran lemak dengan 

memacu kerja jantung lebih keras dan konsumsi oksigen yang lebih banyak. 

Selain itu, saat kita istirahat terjadi pula peningkatan metabolisme yang 
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dikenal dengan Resting Metabolic Rate (RMR) selama 24 jam setelah 

melakukan latihan intensitas tinggi (Kafiz, 2014). 

HIIT dapat meningkatkan kapasitas paru, daya tahan kardio, fungsi sel 

otot, dan pembakaran lemak. Latihan dengan interval tinggi selama 30 menit 

sama halnya dengan melakukan latihan interval rendah selama 90 menit 

sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien untuk mecapai manfaat yang 

diharapkan (Hoeger & Hoeger, 2014). 

HIIT merupakan salah satu metode aktivitas fisik yang dapat 

meningkatkan kebugaran kardiorespirasi. Metode HIIT ini memiliki beberapa 

kelebihan antara lain waktu latihan yang relatif lebih singkat dan fleksibel, 

serta efek cedera yang ditimbulkan pada sistem muskuloskeletal sangat kecil. 

Oleh karena itu, HIIT disaranakan untuk orang yang overweight maupun 

obesitas, dewasa muda, dan orang dengan sedentary lifestyle (Nugraha & 

Berawi, 2017). 

3. Manfaat HIIT 

HIIT berpengaruh pada berbagai sistem yang ada pada tubuh, antara 

lain terhadap tekanan darah, hormon, glukosa darah, level laktat, dan sistem 

saraf otonom. Pada sistem kardiovaskular secara fisiologis, HIIT dapat 

mengakibatkan terjadinya penebalan miokard ventrikel kiri jantung sehingga 

terjadi penurunan jumlah denyut nadi permenit karena kekuatan dan 

kemampuan jantung untuk memompa darah tiap kontraksi mengalami 

peningkatan. HIIT menyebabkan penurunan aktivitas jantung, produksi 

norepnefrin dan endothelin-1 serta meningkatkan produksi NO karena 

terjadinya penurunan aktivitas saraf simpatik sehingga mengakibatkan dilatasi 

serta berkurangnya resistensi pembuluh darah. HIIT dapat meningkatkan 
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fungsi endotel dan sensitivitas insulin sehingga mampu mengurangi tekanan 

darah pada pasien hipertensi (Naesilla, Argarini &Mukono 2016).  

HIIT mampu meningkatkan VO2max sehingga fungsi mitokondria 

skeletal dan uptake pulmonary oxygen mengalami peningkatan (Fleg, 2016). 

VO2max merupakan salah satu indikator penyakit kardiovaskular. 

Cardiorespiratory Fitness (CRF) adalah ukuran bagaimana menghasilkan 

Adenosine Triphosphate (ATP) melalui respirasi seluler oleh tubuh yang 

dapat menghantarkan oksigen ke dalam otot sepanjang melakukan latihan 

berkepanjangan dan seberapa baik pula otot menyerap serta menggunakan 

oksigen tersebut. Tes VO2max dilakukan untuk mengukur CRF sehingga 

dapat diketahui jumlah maksimum oksigen yang bisa dikonsumsi guna 

menghasilkan energi pada tingkat seluler (Laxmi, Udaya & Vinutha, 2016). 

Selain meningkatkan cardiorespiratory fitness, HIIT juga mampu 

menginduksi struktur jantung hingga jantung tersebut mengalami perubahan. 

Dinding ventrikel kiri jantung bisa meningkat sebanyak 12% serta terdapat 

peningkatan end-diastolic blood volume (Cassidy et al, 2016). Penebalan 

diding jantung tersebut bukanlah diakibatkan faktor patologis yang biasanya 

ditandai dengan adanya akumulasi kolagen. Pada orang yang tidak terlatih, 

penebalan dinding ventrikel dan meningkatnya kekuatan otot-otot jantung 

berpengaruh pada peningkatan volume darah ketika mengisi ventrikel selama 

diastol. Hal tersebut menyebabkan membesarnya kemampuan isi sekuncup 

pada jantung (stroke volume). Faktor lain yang mempengaruhi stroke volume 

adalah meningkatnya kemampuan jantung untuk melakukan kontraksi 

(kontraktilitas miokardium). Peningkatan kemampuan kontraksi otot jantung 

berhubungan dengan aktivitias ATPase dalam otot jantung atau meningkatnya 
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interaksi dengan elemen-elemen kontraktil akibat peningkatan kalsium 

ekstraseluler. Selain itu, HIIT juga dapat menurunkan tekanan darah sistol 

sebesar 10 mmHg dan tekanan darah diastol sebesar 6 mmHg (Fleg, 2016).  

 

E. Tabata Workout 

Pada awalnya Tabata Workout diberikan pada Tim Olimpiade Speed 

Skating Jepang. Ketua pelatih tim yaitu Irisawa Koichi menciptakan sebuah 

latihan dengan intensitas tinggi untuk timnya. Latihan ini terdiri dari 8 set yang 

masing-masing dilakukan selama 20 detik dan diikuti dengan 10 detik istirahat. 

Total latihan yang dilakukan adalah selama 4 menit. Koichi lalu meminta pada 

salah satu pelatih tim yaitu Izumi Tabata untuk menganalisis keefektifan latihan 

dengan waktu yang singkat namun sangat melelahkan ini. Penelitian yang 

dilakukan pada tahun 1996 tersebut menyatakan bahwa dalam latihan yang 

dilaksanakan selama 6 minggu terdapat kenaikan sebesar 28% kapasitas 

anaerobik dan 14% kenaikan VO2max pada subjek penelitian. Tujuan dari 

Tabata Workout sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas aerobik dan 

anaerobik (Emberts et al, 2013).  

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tabata menemukan bahwa HIIT 

dengan desain gerakan oleh Dr. Tabata sendiri selama 4 menit dapat 

meningkatkan daya tahan kardiorespirasi. Penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan tingkat VO2max sebagai salah satu indikator daya tahan 

kardiorespirasi antara kelompok yang melakukan Tabata Workout selama 4 

menit dengan kelompok yang melakukan Endurance Training (ET) selama 60 

menit. Hasil penelitian diketahui terjadi peningkatan daya tahan kardiorespirasi 

pada kedua kelompok meskipun pelaksanaan Tabata Workout dilakukan dalam 
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waktu yang lebih singkat. Kelompok Tabata Workout melakukan latihan 4 kali 

seminggu, setiap latihan dilakukan selama 4 menit dengan intensitas interval 

supramaksimal (170% VO2max), selain itu ditambah dengan ET selama 30 menit 

sekali seminggu. Sedangkan pada kelompok ET latihan dilakukan dengan 

intensitas sedang (70% VO2max) 5 kali seminggu selama 60 menit tiap sesi. 

Kelompok Tabata Workout diakumulasikan hanya melakukan latihan selama 46 

menit selama seminggu, sedangkan kelompok ET melakukan latihan selama 300 

menit seminggu (Olson, 2014). 

Emberts et al (2013) melakukan modifikasi terhadap pelaksanaan Tabata 

Workout. Intensitas awal Tabata Workout (74% maksimal vs. 170% maksimal) 

selama 4 set kemudian dimodifikasi intensitasnya menjadi kurang dari 90% 

maksimal namun masih termasuk dalam kriteria umum pelaksanaan HIIT. 

Konsep latihan yang diciptakan oleh Emberts et al adalah rangkaian latihan 

selama 16 menit yang dikelompokkan masing-masing menjadi 4 menit. Setiap 

segmen dilakukan selama 20 detik dengan intensitas tinggi dan diikuti dengan 10 

detik istirahat, lalu ulangi konsep yang sama pada gerakan selanjutnya. Setelah 1 

set latihan yang dilakukan selama 4 menit selesai, maka lakukan istirahat selama 

1 menit sebelum memulai set baru. Penelitian ini membuktikan bahwa terjadi 

peningkatan daya tahan kardiorespirasi (peningkatan VO2max dan perubahan 

pola denyut nadi), memperbaiki komposisi tubuh, membakar kalori dan lemak, 

serta meningkatkan ambang rangsang asam laktat. 

 Pada awalnya Dr. Tabata tidak mendesain latihannya dengan sungguh-

sungguh. Akan tetapi, karena tingginya minat pada temuannya, Dr. Tabata lalu 

menciptakan Tabata Protocol. Sebelumnya Tabata Workout dilakukan dengan 

memanfaatkan sepeda namun sekarang dengan konsep yang sama Tabata 
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Workout berkembang meliputi latihan daya tahan, plyometrics, dan sebagainya. 

Tabata Workout didesain untuk melibatkan seluruh bagian tubuh. Tabata 

Workout yang dilakukan selama 20 menit akan lebih baik hasilnya, namun jika 

waktu yang dimiliki terbatas cukup dengan melakukan latihan selama 4 menit. 

Tabata Workout disarankan untuk dilakukan 2-3 jam seminggu dengan jeda 48-

72 jam istirahat sebelum melakukan latihan selanjutnya (Emberts et al, 2013). 

Berikut merupakan protokol pelaksanaan Tabata Workout yang 

dilakukan selama 20 menit persesi, setiap gerakan dalam protokol ini dilakukan 

dua kali (setelah selesai melakukan semua gerakan pada tabel, maka ulangi 

gerakan dari awal lagi sebanyak 1 kali) dengan rasio 20 detik latihan / 10 detik 

istirahat serta setiap sesi diselingi istirahat selama 60 detik (Emberts et al, 2013). 

Tabel 2.1 The 20-Minute Tabata Workout Protocol (Emberts et al, 2013) 

  

Biomekanika Tabata Workout sebagai berikut. 

1. High Knee Run 

Gambar 2.2 Gerakan High Knee Run (James, 2015) 

High knee run dilakukan dalam posisi berdiri dengan membuka kaki selebar 

pinggul, kaki kemudian diangkat ke arah dada minimal hip fleksi 90° dan 

turunkan kembali ke lantai, lakukan gerakan tersebut dengan kedua kaki 

 Menit Ke-1 Menit Ke-2 Menit Ke-3 Menit Ke-4 

Segmen 1 High Knee Run Plank Punch Jumping Jacks Side Skaters 

Segmen 2 Jump Rope In/Out Boat Line Jumps Push-Ups 

Segmen 3 Burpees Rusian Twists Squats Lunges 

Segmen 4 Mt. Climbers Push-Ups Split Squat Box Jump 
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secara bergantian (Weir, 2017). Saat melakukan gerakan high knee run akan 

terdapat 2 fase. Fase pertama yaitu fase support di mana kaki bersentuhan 

dengan lantai atau tanah. Pada fase ini terdapat gerakan knee fleksi, rotasi 

tibia, pronasi subtalar joint, ankle fleksi, penguncian sendi midtarsal, inversi 

calcaneus, hip ekstensi, dan knee ekstensi. Fase yang kedua yaitu fase 

pemulihan, di mana pada fase ini terdapat gerakan hip fleksi, pelvis rotasi, 

knee fleksi, knee ekstensi, hamstring kontraksi dan gerakan ke depan dari 

kaki dan tungkai (Mc Donald, 2013). Otot yang berperan dalam gerakan 

high knee run antara lain m. Gluteus maksimus, m. Gluteus minimus, m. 

Tensor facia latae, m. Adductor magnus, m. Illiopsoas, m. Quadriceps, m. 

Hamstring medial, m. Gastrocnemius, dan m. Tibialis anterior 

(Physiopedia, 2018). 

2. Jump Rope 

Gambar 2.3 Gerakan Jump Rope (Olson, 2014) 

Jump rope dilakukan dalam posisi berdiri kemudian lengan bawah 

melakukan gerakan memutar tali dan secara bersamaan kaki melompati tali 

tersebut (Ayuda, 2017). Jump rope dalam pelaksanaannya akan 

mengaktifkan otot-otot anggota gerak bagian atas dan bawah antara lain m. 

Gastrocnemeus, m. Soleus, m. Quadriceps, m. Hamstring, m. Gluteus, otot-

otot bagian dada, core dan punggung. Kemudian saat kita memutar tali 
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maka otot-otot lengan bagian bawah, m. Biceps, m. Triceps dan m. 

Deltoideus juga teraktifasi (Strzeszewski, 2017).  

3. Burpees 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gerakan Burpees (Joshua, 2012) 

Burpees merupakan exercise dengan 4 poin gerakan. Gerakan burpees 

dimulai dari posisi berdiri, kemudian berjongkok dengan tangan di lantai 

tepat di depan kaki, lalu tendang kedua kaki ke arah belakang dengan tangan 

dalam keadaan lurus (seperti gerakan plank), pada gerakan akhir lakukan 

lompatan ke arah tangan dan kembali ke posisi berdiri dengan tangan berada 

di samping tubuh (Rider, 2017). Otot-otot yang teraktifasi pada gerakan 

burpees antara lain m. Quadriceps, m. Hamstring, m. Gluteus maksimus, m. 

Erector spine, m. Rectus abdominis, m. Trapezius, m. Deltoideus, m. 

Latissimus dorsi, m. Pectoralis major, m. Biceps brachii dan m. Triceps 

brachii, serta otot-otot lengan bawah (Dale, 2017). 

4. Mt. Climbers 

Gambar 2.5 Gerakan Mt. Climbers (May, 2018) 
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Mt. Climbers diawali dengan posisi plank kemudian salah satu kaki 

diarahkan ke bagian dada, jangan sampai kaki tersebut menyentuh lantai 

atau posisi bahu berpindah, lalu arahkan kembali kaki ke posisi plank, 

lakukan secara bergantian pada kedua kaki. Pada gerak Mt. Climbers otot-

otot yang bekerja adalah otot-otot lengan, kaki, dan core. Akan tetapi yang 

lebih teraktifasi antara lain m. Deltoideus, m. Triceps brachii, m. Rectus 

abdominis, m. Erector spine, m. Quadriceps, m. Hamsting, serta m. Gluteus 

(Gershon, 2017). 

5. Plank Punch 

 

Gambar 2.6 Gerakan Plank Punch (Anonim, 2016) 

Plank punch dilakukan dengan posisi awal tengkurap, fleksi shoulder 90° 

dan elbow ekstensi serta wrist ekstensi di mana telapak tangan berperan 

sebagai tumpuan. Kemudian lakukan gerakan meninju atau memukul 

dengan jari-jari yang menggenggam atau mengepal dengan salah satu 

tangan dan tangan lainnya berperan sebagai tumpuan. Lakukan dengan 

kedua tangan secara bergantian (Palmer, 2016). Pada gerak plank punch 

otot-otot yang teraktifasi terutama m. Rectus abdominis dan m. Eksternal 

oblique. Selain otot-otot tersebut plank punch juga mengaktifasi otot-otot 

core, punggung tengah dan bawah, pelvis, hip, shoulder dan triceps 

(Cespedes, 2017). 
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6. In/Out Boat 

Gambar 2.7 Gerakan In/Out Boat (May, 2007) 

In/out boat merupakan suatu gerakan yang dimulai pada posisi duduk 

dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menumpu pada lantai, kemudian 

tautkan tangan pada kaki dan sandarkan tubuh, lalu luruskan tangan ke 

depan bersamaan dengan mengangkat kaki hingga dalam posisi lurus yang 

akan memposisikan tubuh pada bentuk V, tahan dalam posisi tersebut 

selama beberapa saat lalu kembali ke posisi awal. Pada gerak in/out boat 

otot utama yang teraktifasi adalah otot-otot abdominal atau core (Davis, 

2016).  

7. Russian Twists 

Gambar 2.8 Gerakan Russian Twists (Sugar, 2018) 

Russian Twists adalah suatu gerakan yang melibatkan otot-otot abdominal 

terutama m. Oblique internal dan eksternal. Pelaksaan russian twists 

dimulai dari posisi duduk di lantai dengan kedua lutut ditekuk, kemudian 

kedua kaki di angkat sekitar 20 cm, gerakkan lutut dari satu sisi ke sisi 
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lainnya sambil melakukan gerakan bahu ke arah berlawanan (Bernstein, 

2017). 

8. Push-Ups 

Gambar 2.9 Gerakan Push-Ups (Olson, 2014) 

Push-Ups adalah gerakan yang melibatkan penggunaan otot-otot tangan dan 

dada, terutama m. Pectoralis major, m. Triceps brachii, m. Deltoideus 

anterior serta otot-otot stabilisasi seperti m. Biceps brachii, m. Rectus 

abdominis, m. Obliques, m. Quadriceps, dan m. Erector spine. Gerakan 

push-ups diawali dengan posisi tengkurap di mana mulai dari metatarsal 

joint hingga jari-jari kaki dijadikan sebagai tumpuan pada daerah bawah 

serta telapak tangan sebagai tumpuan daerah atas yang diposisikan sejajar 

bahu. Lakukan gerakan naik dan turun dengan cara memfleksikan serta 

mengekstensikan elbow joint, di mana trunk dijaga agar tetap stabil ketika 

melakukan gerakan tersebut (Cespedes, 2017).    

9. Jumping Jacks 

Gambar 2.10 Gerakan Jumping Jacks (Shy, 2018) 
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Jumping jacks dilakukan dalam posisi awal berdiri tegak, kaki dirapatkan 

dengan kedua tangan lurus di bagian samping tubuh. Kemudian lakukan 

lompatan dengan membuka kedua kaki dan tangan disatukan di atas kepala 

dalam keadaan yang tetap lurus, lalu lakukan lagi lompatan ke posisi awal 

gerakan. Pada pelaksanaannya, jumping jacks akan mengaktifkan sebagian 

besar otot yang ada di tubuh antara lain m. Gastrocnemius, m. Soleus, m. 

Gluteus medius, m. Gluteus minimus, m. Adductor magnus, m. Adductor 

brevis, m. Adductor longus, m. Gracilis, m. Deltoideus, m. Supraspinatus, 

m. Latissimus dorsi, m. Teres major, m. Pectoralis major, m. 

Coracobrachialis, m. Triceps brachii,  m. Rectus abdominis, m. Transversus 

abdominis, m. Obliques, m. Psoas major, dan m. Erector spine (Schirm, 

2017). 

10. Line Jumps 

Gambar 2.11 Gerakan Line Jumps (Palmer, 2015) 

Tentukan garis di lantai, posisi awal gerakan line jumps yaitu berdiri tegak 

tepat di samping garis yang telah ditentukan dengan kedua tangan di 

samping tubuh. Kemudian lompati garis yang telah di tentukan sebelumnya 

dengan kedua kaki secara bersamaan. Lompati kembali garis tersebut  

sehingga berada diposisi awal, lakukan gerakan tersebut secara berulang. 

Otot-otot yang teraktifasi pada gerakan line jumps antara lain m. 
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Quadriceps, m. Adductors, m. Gastrocnemius, m. Soleus, dan m. Tibialis 

anterior (Anonim, 2018). 

11. Squats 

Gambar 2.12 Gerakan Squats (Olson, 2014) 

Squats dilakukan dengan posisi awal tegak dengan tangan berada lurus di 

samping tubuh. Kemudian buka atau lebarkan kedua kaki selebar bahu dan 

fleksikan lengan sejajar bahu. Turunkan perlahan tubuh dengan cara 

memfleksikan paha serta lutut hingga lutut dan pantat dalam posisi sejajar 

sambil menjaga posisi tubuh dalam keadaan tegak. Otot yang berperan 

dalam gerakan squats antara lain m. Erector spine, m. Gluteus maksimus, m. 

Hamstrings, dan m. Quadriceps (Schirm, 2017). 

12. Split Squats 

Gambar 2.13 Gerakan Split Squats (SJ, 2017) 

Gerakan split squats dilakukan dalam posisi awal berdiri di depan bangku 

dengan lengan di samping tubuh. Jika menggunakan dumbles maka pegang 

di masing-masing tangan. Letakkan salah satu kaki arah belakang tubuh di 
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atas bangku dengan ujung kaki berperan sebagai tumpuan. Tekuk lutut dan 

secara perlahan-lahan hingga posisi jongkok dan lutut kaki tersebut tepat 

berada di atas lantai. Lalu lakukan kembali ke gerakan awal, lakukan 

dengan kedua kaki secara bergantian. Target otot dalam gerakan split squat 

antara lain m. Quadriceps, m. Gluteus maksimus, m. Soleus, dan m. 

Adductor magnus. Sedangkan otot-otot yang berperan sebagai stabilisasi 

antara lain m. Hamstring, m. Gastrocnemius, m. Gluteus medius, dan m. 

Gluteus minimus (Zeggert, 2017). 

13. Side Skaters 

Gambar 2.14 Gerakan Side Skaters (Shy, 2018) 

Pada gerakan side skaters otot-otot utama yang teraktifasi antara lain m. 

Gluteus medius, m. Hamstrings, m. Quadriceps, dan otot-otot core. Side 

skaters diawali dalam posisi squat kecil, kemudian melopat ke sisi kiri 

dengan mendarat menggunakan kaki kiri, bawa kaki kanan ke belakang 

ankle kiri namun jangan sampai menyentuh lantai. Lakukan pada kedua kaki 

secara bergantian (Fuhr, 2013). 
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14. Lunges 

Gambar 2.15 Gerakan Lunges (Olson, 2014) 

Gerakan lunges bertujuan untuk mengaktifasi m. Quadriceps, m. 

Hamstrings, dan m. Gluteus. Sedangkan m. Gastrocnemius, m. Soleus, otot-

otot punggung dan abdominal berperan sebagai stabilitator dalam gerakan 

ini. Posisi awal gerakan lunges adalah berdiri tegak dengan kedua lengan 

berada di samping tubuh. Langkahkan kaki kanan sekitar 20-30 cm ke 

depan. Fleksikan kedua hip dan knee sehingga tubuh dalam posisi turun. 

Kedua knee akan membentuk sudut 90°. Pertahankan bagian depan knee 

berada di atas pergelangan kaki dan berada di belakang jari-jari kaki satunya 

untuk menghindari strain pada daerah lutut. Lakukan dorongan dengan kaki 

kanan dan kembali ke posisi awal. Ulangi rangkaian gerakan tersebut 

dengan kaki kiri berada di depan (Farley, 2017). 

15. Box Jumps 

Gambar 2.14 Gerakan Box Jumps (Eric & Maleka, 2012) 
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Box jumps dilakukan pada permukaan yang stabil dan menggunakan box 

setinggi 30-50 cm yang disesuaikan dengan kemampuan. Posisi awal 

gerakan box jumps adalah berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu 

yang jaraknya disesuaikan dengan kemampuan. Mulai dengan melompat 

dengan cepat ke gerakan seperempat squat dengan memberikan 

pembebanan tumpuan pada daerah punggung melibatkan otot-otot 

hamstring dan gluteus. Kemudian angkat dengan kuat bagian pinggul, 

ayunkan tangan, dan dorong kaki ke atas box. Saat mendarat coba untuk 

meredam kekuatan kaki. Pendaratan dalam posisi jongkok dengan posisi 

lutut sekitar 90° dan dada berada di atasnya. Tahan selama 2-3 detik lalu 

berdiri tegak dan kemudian melangkah turun (Grinnell, 2018). 

Ringkasan perbedaan Tabata Workout dan High Intensity Interval 

Training (HIIT) sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Summarizes the Differences Between Tabata and HIIT Methods 

 (Vogel, 2014) 

 Tabata Workout HIIT 

Alasan 

Penamaan 

Dinamakan sesuai dengan peneliti 

dari Jepang, Izumi Tabata 

Dinamakan untuk menyesuaikan 

jenis latihan berupa latihan  

berbentuk interval dengan 

intensitas tinggi 

Rasio 

Interval 
2:1 

Disesuaikan (misalnya 1:1, 2:1, 

3:1, 1:2, dan sebagainya) 

Panjang 

Interval 

20 detik latihan/10 detik 

pemulihan 

Disesuaikan (misalnya 30 detik 

latihan/30 detik pemulihan, 45 

detik latihan/15 detik pemulihan, 

60 detik latihan/30 detik 

pemulihan, dan sebagainya) 

Lama 

siklus 
8 segmen (4 menit) 

Disesuaikan (misalnya 2,5 menit, 3 

menit, 6 menit, dan sebagainya) 

Intensitas Anaerobik Anaerobik dan Aerobik 
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F. Reaksi Fisiologis Sistem Kardiovaskular terhadap Latihan 

Pada saat melakukan latihan fisik, konsumsi oksigen dan pembentukan 

karbondioksida bisa meningkat hingga 20 kali. Latihan fisik pada orang yang 

sehat meningkatkan ventilasi alveolus yang hampir sama dengan peningkatan 

tingkat metabolisme oksigen. Otak akan mentransmisikan impuls motorik ke 

otot yang melakukan latihan sehingga dianggap sebagai transmisi impuls 

kolateral ke batang otak untuk pusat pernapasan. Selama latihan fisik, hal 

tersebut sama prosesnya dengan perangsangan pusat vasomotor di batang otak 

(Guyton & Hall, 2007). 

Respon fisiologis yang terjadi setelah melakukan latihan secara teratur 

sebagai berikut (Permata, 2015). 

1. Kesehatan Umum Otot Jantung 

Terjadi peningkatan ukuran otot jantung karena pembebanan yang meningkat 

akibat latihan yang dilakukan. 

2. Isi Denyut Jantung 

Darah akan dipompakan ke seluruh tubuh oleh jantung, di mana jumlah isi 

darah perdenyut jantung pada atlet lebih banyak dibandingkan dengan orang 

yang tidak terlatih. Pada orang yang tidak terlatih rata-rata hanya dapat 

memompakan 10,2 liter darah perdenyut jantung, sedangkan pada atlet 

terlatih dapat mencapai 22 liter darah. 

3. Denyut Jantung 

Orang yang tidak terlatih memiliki denyut jantung lebih cepat dibandingkan 

dengan atlet atau orang yang terlatih. Jantung berdenyut 6-8 kali lebih sedikit 

pada orang yang terlatih, sehingga denyut jantung orang terlatih 10, 20, 

sampai 30 kali lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. 
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4. Tekanan Arteri 

Peningkatan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit dibandingkan 

dengan orang yang tidak terlatih. 

5. Pernapasan 

Frekuensi bernapas orang yang terlatih lebih sedikit dibandingkan dengan 

orang yang tidak terlatih pada saat istirahat. Ketika melakukan pernapasan, 

akan lebih dalam ketika menggunakan diafragma. Pada orang yang tidak 

terlatih pergerakan diafragma sangat sedikit. Terjadi peningkatan jumlah 

kapiler dalam paru-paru sehingga jumlah darah yang berhubungan dengan 

oksigen lebih besar dan pernapasan dilakukan lebih efisien. Orang yang 

terlatih menghirup udara dalam jumlah yang lebih kecil dan mengambil 

oksigen lebih besar dari orang yang tidak terlatih. 

6. Sistem Otot 

Latihan akan memingkatkan peredaran darah ke otot sehingga sarkoma dari 

serabut otot menjadi lebih tebal dan kuat, meningkatkan ukuran, kekuatan, 

dan daya tahan otot serta terjadi penambahan jumlah kapiler. 

 

G. Efek Latihan terhadap Frekuensi Denyut Nadi 

1. Efek Akut Latihan terhadap Frekuensi Denyut Nadi 

Pada saat melakukan aktivitas fisik, frekuensi denyut nadi akan 

meningkat. Peningkatan frekuensi denyut nadi tersebut disebabkan oleh 

meningkatnya kebutuhan darah yang mengangkut O2 ke bagian tubuh yang 

aktif, penumpukan CO2, peningkatan suhu tubuh, penumpukan asam laktat 

serta berkurangnya O2. Jika intensitas aktivitas fisik atau latihan ditingkatkan, 

maka frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Sebaliknya penurunan 
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intensitas aktivitas fisik atau latihan akan diikuti dengan penurunan frekuensi 

denyut nadi. Berdasarkan Azas Conconi, penurunan frekuensi denyut nadi 

akan berlangsung secara linier, akan tetapi jika intensitas aktivitas fisik atau 

latihan ditingkatkan maka hubungannya menjadi tidak linier (Sandi, 2016). 

Hubungan linier antara intensitas latihan dengan frekuensi denyut nadi 

akan berlaku apabila latihan fisik melibatkan banyak otot besar. Berdasarkan 

hal tersebut maka frekuensi denyut nadi dapat dipakai sebagai acuan untuk 

menentukan intensitas latihan pada latihan fisik yang melibatkan otot-otot 

besar (Ganong, 2008). 

2. Efek Kronis Latihan terhadap Frekuensi Denyut Nadi

Efek kronis dari latihan fisik terhadap denyut nadi dapat dilihat dari 

frekuensi denyut nadi istirahat. Frekuensi denyut nadi istirahat atau biasa 

disebut denyut nadi basal adalah denyut nadi yang diukur pada pagi hari 

sebelum melakukan aktivitas. Denyut nadi istirahat akan memberikan 

gambaran terhadap kondisi seseorang. Selain menggunakan frekuensi denyut 

nadi istirahat, kondisi seseorang dapat dilihat dari pengembalian denyut nadi 

setelah latihan. Semakin cepat frekuensi denyut nadi kembali ke dalam 

frekuensi denyut nadi pada kondisi istirahat, maka semakin baik kondisi fisik 

seseorang dan sebaliknya semakin lambat denyut nadi pemulihan, maka 

kondisi fisik semakin menurun. Kemudian seiring dengan peningkatan 

frekuensi latihan, denyut nadi istirahat akan mengalami penurunan (Sandi, 

2016).  

Latihan fisik yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan 

akan mengakibatkan peningkatan ukuran jantung yakni terjadi peningkatan 

ruang atrium dan ventrikel, terutama ventrikel kiri (Kusnanik et al, 2011). 
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Meningkatnya ruang ventrikel dan kekuatan kontraksi otot jantung akan 

menyebabkan meningkatnya volume sekuncup (stroke volume). Peningkatan 

volume sekuncup menyebabkan tidak dibutuhkannya pemompaan jantung 

dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk memenuhi kebutuhan darah yang 

mengangkut O2 serta hasil metabolisme lain berupa CO2 dan asam laktat. 

Penurunan frekuensi denyut nadi istirahat dapat mencapai 40-60 kali/menit. 

Akan tetapi, jika latihan fisik dilakukan secara berlebihan atau overtraining 

maka akan mengakibatkan peningkatan frekuensi denyut nadi istirahat. 

Peningkatan ini disebabkan oleh stress berlebihan yang diberikan pada tubuh 

(Sandi, 2016). 

 

 

 

 


