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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Wanita Usia Produktif

1. Definisi Usia Produktif

Badan Pusat Statistika mendefinisikan bahwa usia produktif adalah mereka 

yang berada dalam rentang usia 15- 64 tahun. Dikatakan produktif apabila 

sanggup menghasilkan produk maupun jasa. Menurut BKKBN kelompok usia 

produktif dilihat dari faktor usia, kondisi fisik, dan jenis pekerjaannya dapat 

menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kehidupannya secara optimal 

(Maulana, 2016). 

World Health Organisation (WHO) mendeklarasikan rentang usia dan 

pengklasifikasiannya sebagai berikut: 

0 – 17 tahun kategrori dibawah umur ;18 – 65 tahun kategori muda ;66 – 79 

tahun kategori usia menengah; 80 – 99 tahun kategori senior/ tua; 100 + kategori 

lansia berumur panjang. 

2. Ciri-ciri Usia Produktif

Maulana (2016) Badan Pusat Statistika mengkategorikan usia produktif 

menjadi dua yakni usia sangat produktif (15-49 tahun) dan usia produktif (50-64 

tahun) dengan ciri: Memiliki karya, aktif, energik dalam bekerja, kerja keras, 

kerja cerdas, bersikap mandiri, tidak mengabaikan spiritualitas dan religiusitas, 

memiliki pandangan hidup dan wawasan ke depan. 

3. Perbandingan Respon Training pada Pria dan Wanita

Perbedaan hormon antara pria dan wanita (peningkatan testosteron dan 

penurunan kortisol pada pria) berperan dalam adaptasi otot terhadap latihan yang 
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dilakukan seperti efek pembesaran otot dan adaptasi strength. Pria lebih efektif 

untuk menurunkan berat badan dengan latihan dibandingkan wanita. Hal ini 

disebabkan oleh distribusi lemak, dalam tubuh lemak didistribusikan di bagian 

atas dan daerah abdominal (central fat) yang aktif mengalami lipolisis. Saraf 

simpatis akan menstimulasi lemak tersebut untuk dijadikan energi ketika sedang 

latihan. Pada pria distribusi lemak tubuh ke bagian atas lebih besar sehingga 

pembakarannya juga lebih banyak. Wanita juga mungkin untuk menstabilkan 

energi dengan cara meningkatkan aktivitas fisik. Dalam berolahraga biasanya 

pria akan mengurangi pemasukan energi, namun pada wanita konsumsi energi 

normal mungkin saja masih kurang (McArdle et al., 2010). 

B. Tebal Lemak 

Tubuh tersusun atas berbagai komponen yang saling mendukung satu sama lain 

secara umum disebut sebagai komposisi tubuh 

1. Komposisi Tubuh 

Komposisi tubuh adalah komponen dan jaringan pembangun tubuh, 

termasuk jaringan yang tidak berlemak (otot, tulang, dan organ) yang melakukan 

metabolisme secara aktif dan jaringan adipose (Hodgkin dan Pearce, 2014). 

Sedangkan menurut ACSM (2013) kelebihan lemak dalam tubuh dapat diukur 

dengan pengukuran komposisi tubuh, utamanya kelebihan lemak yang berada di 

sekitar abdomen. 

Matiega (1921, dalam McArdle et al., 2010) seorang antropologis Ceko 

membagi tubuh dalam empat komponen yakni berat tulang rangka, kulit dan 

jaringan subkutan, otot dan komponen lain. Setelah dilakukan pengkajian lebih 

lanjut dijelaskan bahwa komponen  utama penyusun tubuh adalah lemak tubuh 

total (total body fat), jaringan bebas lemak (fat-free mass), mineral tulang (bone 
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mineral) dan cairan tubuh (body water). Yang paling umum dilakukan 

pengukuran adalah jaringan lemak tubuh total dan jaringan bebas lemak (Mc 

Ardle et al., 2010). Komposisi tubuh merupakan sebuah komponen kebugaran 

jasmani, apabila seseorang memiliki komposisi tubuh yang normal maka 

dipastikan memiliki kebugaran jasmani yang baik (Wiarto dan Giri, 2013). 

Pria dan wanita memiliki perbedaan komposisi penyusun tubuh, tulang 

kerangka pada pria lebih berat, lebih tinggi dan berat, otot lebih besar, dan lemak 

tubuh yang lebih sedikit dibanding wanita (McArdle et al., 2010). 

 
 

Tabel 2.1 Teori Behnke mengenai komposisi tubuh (McArdle et al., 2010) 

2. Faktor yang Mempengaruhi 

Williams et al., pada tahun 2007, faktor yang mempengaruhi komposisi 

tubuh adalah: 

a. Usia 

Pada usia pertumbuhan proses tumbuh dan berkembang terjadi dalam rangka 

pembentukan otot dan jaringan tubuh lain, sedangkan di usia dewasa massa 

otot berkurang disebabkan penurunan aktivitas fisik. 
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b. Jenis Kelamin 

Sebelum massa puberitas perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat kecil, 

namun setelah massa puberitas menjadi lebih banyak. Perempuan memiliki lebih 

banyak deposit lemak, sedangkan pada laki-laki akan terbentuk lebih banyak 

jaringan otot. 

c. Diet 

Komposisi tubuh akan terperngaruh dalam waktu singkat, utamanya saat 

kekurangan air dan kelaparan. Namun ada juga pengaruh dalam jangka panjang 

yakni chronic overeating yang meningkatkan penyimpanan lemak tubuh. 

d. Tingkat aktivitas fisik 

Aktivitas fisik secara langsung akan mempengaruhi pembentukan massa otot 

dan mengurangi lemak. 

3. Lemak 

Lemak adalah salah satu komponen tubuh yang berperan dalam 

penyimpanan energi, tetapi apabila kadarnya berlebih akan sumber penyakit. 

Jumlah lemak yang disimpan dalam tubuh berjumlah lebih besar dibandingkan 

dengan karbohidrat. Seperti pentingnya glukosa sebagai energi untuk otak, 

lemak juga lebih baik digunakan sebagai energi dalam exercise dibandingkan 

dengan karbohidrat (Tiidus et al., 2012). 

a. Jenis lemak 

Lemak dapat diketegorikan menjadi asam lemak, triasilgliserol, 

fosfolipid, dan cholesterol. Lemak bersifat hidrofobik yang sebagian besar 

disusun oleh komponen bersifat nonpolar. Beberapa bersifat amphiphatic 

yang mengandung susunan bersifat polar meskipun tetap didominasi 

komponen nonpolar. 
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1.) Asam lemak 

Dikenal juga dengan free fatty acid (FFAs) merupakan lemak 

yang tersusun atas rantai alkil panjang dengan kepala berupa kelompok 

asam karboksilat dan ekor berupa rantai hidrokarbon panjang, total 

terdapat 16 atom karbon. Rantai terpendek terdiri dari 4-6 atom karbon, 

8-12 termasuk dalam kategori rantai medium, dan lebih dari 14 atom 

karbon merupakan rantai panjang. 

Sebagaian besar  lemak terbentuk karena kemampuan sintesis 

lemak oleh tubuh  yang terbatas. Asam lemak paling umum berupa 

asam palmitat, asam oleat dan asam stearic. Otak membutuhkan banyak 

PUFAs (polyunsaturated fatty acid) yang termasuk dalam asam lemak 

esensial yang bisa didapatkan dari minyak ikan. PUFAs juga dapat 

menurunkan resiko terjadinya gangguan kardiovaskular (Wang et al, 

2016 dalam Tiidus et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Asam Lemak biological significance (Tiidus et al., 2012) 

 

2.) Triasilgliserol 

Tersusun atas tiga rantai asam lemak panjang yang mengandung 

ikatan karbon disambungkan oleh ester bonds dengan tiga karbon 

alkohol gliserol. Triasilgliserol disimpan pada sel lemak atau adisposit. 
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Pada sel ini asam lemak akan bergabung dengan gliserol dan terjadi 

lipolisis dengan bantuan hormon ATGL. 

Triasilgliserol dan asam lemak bersifat insolube terhdap air 

karena besarnya komponen hidrofobik hidrokarbon. Secara alami 

hidrofobik dalam triasilgliserol membantu dalam penyimpanan energi 

dengan meningkatkan energi potensial kimia lebih dibandingkan 

dengan molekul bahan bakar lain seperti karbohidrat maupun protein. 

Pada kenyataannya asam lemak sangat direduksi sehingga oksidasi 1 

gram triasilgliserol menghasilkan 9 Kcal atau 38 kJ/g. 

3.) Fosfolipid 

Dibentuk dari 2 asam lemak dan ester (kombinasi asam dan 

alkohol) sebagai komponen primer. Komponen primer akan menerima 

tambahan yang bergabung dengan asam fosfat dan mempengaruhi 

penamaan komponen tersebut, misalnya jika komponen tambahan 

berupa kolin maka molekul disebut fosfatidilkoline atau lecithin. 

Memiliki sisi hidrofilik yang berfungsi sebagai bagian kimia polar serta 

charged group dan hidrofobik yang tersusun dari rantai berekor asam 

lemak panjang (16 atom karbon). 

Fosfolipid adalah komposisi utama dari membran sel. Sel 

membran tersusun dari asam lemak derived dari diet bukan seintesis 

asam lemak de novo. 

b. Metabolisme Lemak Selama Exercise 

Lemak diubah menjadi energi untuk otot dengan cara merubah asam 

lemak yang dihasilkan jaringan adiposa menjadi asam lemak bebas. 

Triasilgliserol intramuskular juga menjadi salah satu sumber asam lemak, 



15 
 

 
 

sumber yang ketiga berasal dari plasma triasilgliserol oleh lipoprotein lipase, 

bukti menunjukkan bahwa dalam satu jam palingg banyak lemak akan 

teroksidasi sebanyak 10% (Tiidus et al., 2012). 

Kadar glukosa darah akan terpelihara selama latihan berlangsung 60 

menit, hal ini dikarenakan glukosa dilepaskan oleh darah dan hati. Dengan 

melakukan exercise terdapat peningkatan lipolisis sebagai dampak 

meningkatnya epinephrin dalam darah, aktifnya saraf simpatis, dan 

menurunnya konsentrasi insulin plasma. Selain itu terjadi re-esterifikasi asam 

lemak yang menyebabkan sel lemak menurun dan banyak asam lemak yang 

dilepaskan ke darah (Tiidus et al., 2012). 

Ketika beristirahat (postabsorptive) jumlah rasio pertukaran 

pernafasan (RER) berkisar antara 0,75 hingga 0,82 yang mengindikasikan 

lemak sebagai bahan bakar utama telah dioksidasi tubuh. Respiratory quotient 

(RQ) pada otot yang sedang beristirahat cenderung rendah karena 

menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Apabila seseorang 

mengkonsumsi karbohidrat disaat istirahat pasca latihan maka konsentrasi 

gula darah dan insulin akan meningkat sementara asam lemak bebas akan 

menurun dan keseluruhan RER meningkat ; RQ otot akan meningkat 

bersamaan dengan dilepaskannya asam laktat (Didier et al., 2000 dalam 

Tiidus et al., 2012). 

c. Metabolisme Lemak dengan Konsumsi Suplemen Diet 

Burd (2009, dalam Tiidus et al., 2012) melakukan penelitian mengenai 

keterkaitan konsumsi suplemen yang mangandung protein dan asam amino 

terhadap net protein balance (NPB). Perlu diperhatikan bahwa protein dan 

asam amino digunakan dalam otot dengan cepat dan dinamis. Bersamaan 
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dengan makanan, asam amino akan diabsorbsi oleh otot dan sintesis protein 

di otot akan melampaui pemecahan protein di otot. Secara general kedua 

proses saling bersifat menghalangi, dan relatif akan menurunkan massa otot. 

Oksidasi asam lemak terlibat dalam interaksi kompleks antara hormon 

sensitiv lipase (HSL), hormon akan menstimulasi HSL dan reseptor akan 

mengikat hormon tersebut untuk bereaksi. Ketika hormon seperti growth 

hormone, hormon tiroid, ACTH, dan kortisol terlibat dalam lipolisis maka 

kemunculan catecholamines EPI dan NE menjadi sangat penting terkait 

dengan interaksinya dengan reseptor beta adrenergik dan reseptor alpha-

adrenergik. Meskipun HSL terstimulasi dengan meningkatnya EPI dan NE, 

ikatan dengan reseptor beta yang terjadi dalam aktivasi sekunder intracelullar 

pada siklus adenil adalah bagian terpenting. Hasil dari peningkatan produksi 

cAMP akan mengaktivasi protein kinase (PKA) yang kemudian akan 

mengaktivkan HSL dalam pemecahan trigliserida, melepaskan gliserol dan 

FFA ke sirkulasi (Dallas et al., 2008). 

Ne memiliki efek terbesar dalam proses lipolisis tidak hannya 

mengaktivasi HSL tetapi juga translokasi dari kortisol ke lipid droplet dalam 

sel lemak. Peningkatan NE sama dengan gliserol dan FFA. 

Kafein memiliki efek lipolytic dan thermogenic yang sama dalam 

degradasi dan peningkatan cAMP melalui reseptor beta-adrenergik dalam 

mekanisme independen maupun dependen (Dallas et al., 2008). 

Suplemen diet akan memaksimalkan lemak sebagai sumber energi 

utama menggantikan karbohidrat dan protein. Secara umum komposisi 

penyusun yang digunakan akan membantu proses beta oksidasi dimana asam 

lemak disiapkan untuk memasuki siklus krebs dan diubah menjadi air dan 
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karbon dioksida kemudian dilepas dalam proses re-synthesis ATP. Setiap 

mole asam lemak teroksidasi akan menghasilkan energi untuk re-synthesis 

140 mole ATP (Shadiqin, 2017). 

4. Pengukuran Komposisi Tubuh 

Antropometri merupakan teknik untuk memperkirakan ataupun mengukur 

ukuran tubuh, proporsi, dan bentuknya (McArdle et al., 2010). Menurut ACSM 

(2013), terdapat beberapa metode antropometri, yaitu : 

a. Indeks Massa Tubuh (Body mass index) 

b. Lingkar (circumferences) 

c. Tebal lipatan kulit (skinfold measurements) 

d. Rasio lingkar pinggang-pinggul (waist-to-hip ratio) 

 
Gambar 2.1 Pengukuran skinfolds (McArdle et al., 2010) 
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Gambar 2.2 Skinfold Caliper (McArdle et al., 2010) 

 

 
 

Tabel 2.3 Body Fat Measurement Chart For Women 

(Free bodyfat calculator, 2018) 

5. Identifikasi  Tipe Bentuk Tubuh 

Respon tubuh terhadap exercise yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh 

genetik. Tipe tubuh dan genetik yang berbeda tentu menampakkan perbedaan 

pada respon perubahan otot, pembakaran lemak, dan peningkatan kardiorespirasi 

(Hodgkin dan Pearce, 2014). Tipe bentuk tubuh terbagi menjadi tiga kategori: 
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a. Mesomorph 

  Secara fisik dapat diidentifikasi dari bentuk bahu yang rata, pinggang 

dan hip berbentuk narrow, bentuk otot yang bagus, kadar lemak yang 

sedikit, dan memiliki metabolisme yang cepat. Tipe tubuh ini merespon 

baik hampir pada semua jenis latihan, khususnya tipe resistance, body-

sahping exercises, dan sustain low body-fat levels, namun rawan 

mengalami overtrained. Tipe ini akan mengalami kenaikan berat badan 

apabila berhenti melakukan exercise. 

b. Ectomorph 

  Identifikasi secara fisik bahu dan hip berbentuk narrow, lengan dan 

kaki kurus dan panjang, struktur tulang kecil dan sangat sedikit lemak pada 

tubuh. Tipe ini sangat mudah mengalami penurunan berat badan dan sulit 

membentuk tubuh selain itu berpotensi terjadi cedera. Jenis latihan yang 

sesuai adalah latihan kardiovaskular dan low body weight. 

c. Endomorph 

  Identefikasi fisik dilihat dari hip yang lebar dan bahu yang berbentuk 

narrow, secara keseluruhan tipe ini memiliki bentuk seperti buah pir. 

Bentuk otot yang tidak terlalu terlihat, lemak sebagian besar terakumulasi 

bagian atas bahu, dan bagian bawah tubuh, struktur tulang yang besar, dan 

metabolisme yang tergolong lambat. Mempertahankan berat badan 

tergolong mudah bagi tipe ini, namun menurunkan kadar lemak sulit 

dilakukan. Otot dan lemak sebagian besar tertutup oleh lemak. Jenis 

latihan yang direspon baik adalah power and strength training, jika 

dilakukan teratur akan mampu meningkatkan kerja metabolisme tubuh dan 

pembakaran lemak. Perlu diperhatikan gerakan latihan yang dilakukan 
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karena tipe ini berpotensi mengalami permassalahan sendi akibat 

pembebanan oleh berat badan. 

 

Gambar 2.3 Tipe bentuk tubuh (Hodgkin dan Pearce, 2014)  

C. Suplemen Diet 

1. Definisi Diet 

Diet adalah pengaturan jenis dan jumlah makanan dengan maksud tertentu 

seperti mempertahankan kesehatan serta status nutrisi dan membantu 

penyembuhan suatu penyakit. Setiap diet termasuk makanan, namun tidak semua 

makanan termasuk diet. Jenis dan banyaknya makanan ditentukan untuk mencapai 

tujuan tertentu (Hartono, 2000 dalam definisi dan pengertian diet menurut para 

ahli 2017). 

Menjalankan diet bukan sekedar membatasi makanan tertentu. Kesehatan 

secara keseluruhan juga harus diperhatikan, oleh karena itu perlu dilakukan tes 

untuk mengetahui apakah seseorang diperbolehkan atau tidak untuk berdiet. 

Beberapa tes yang hendaknya dilakukan ialah pemeriksaan lipid untuk mendeteksi 

resiko penyakit jantung, pemeriksaan hemoglobin terglikosiasi untuk mendeteksi 

diabetes tipe 2, pap smear untuk mendeteksi kanker leher rahim,pemeriksaan 
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fungsi timid untuk mendeteksi disfungsi tiroid, dan pemeriksaan fungsi ginjal 

untuk mendeteksi ureum dan kreatinin darah (Utami dan Farida, 2009). 

2. Suplemen Diet 

Lebih dari 200 jenis suplemen diet dijual bebas dipasaran dan sangat 

sedikit yang menyertakan hasil uji ilmiah mengenai teknis dampaknya untuk 

meningkatkan massa otot dan kekuatan ketika latihan (Nissen dan Sharp, 2003 

dalam Gardiner, 2011).  

DSHEA (The Dietary Supplement Health and Education Act) 

mendefinisikan suplemen diet sebagai produk yang digunakan untuk melengkapi 

nutrisi dan makanan yang dikonsumsi. Pengelompokannya berdasarkan fungsi 

terbagi menjadi dua, yakni suplemen herbal dan suplemen berupa vitamin dan 

mineral. Berdasarkan manfaat suplemen terbagi untuk meningkatkan performa, 

penyembuhan atau meningkatkan kesehatan secara umum. Secara umum 

suplemen harus mengandung zat yang akan meningkatkan performa dengan baik, 

memulihkan dengan cepat, dan meningkatkan status kesehatan (Hodgkin dan 

Pearce, 2014). 

Hasil sebuah studi yang dilakukan oleh University of Pennsylvania School 

of Medicine, Amerika Serikat menyatakan bahwa konsumen yang membeli obat 

untuk mengatasi obat bebas akan cenderung mengalami efek bumerang berupa 

kesulitan melepaskan kebiasaan makan dan cenderung memiliki gaya hidup 

yang jelek. Hal tersebut timbul akibat mengecilnya motivasi untuk menerapkan 

pola hidup sehat. Menariknya, efek ini tidak timbul pada konsumen suplemen 

diet. Persepsi yang timbul dari konsumen suplemen cenderung lebih positif, bagi 

mereka suplemen hanya sebagai pelengkap upaya diet dan olahraga. 
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Pemilihan jenis suplemen hendaknya dengan pertimbangan dokter ahli 

agar sesuai dengan kondisi. Produk suplemen diet bekerja dengan beberapa cara, 

salah satunya menghambat penyerapan karbohidrat atau lemak (Utami dan 

Farida, 2009). 

3. Suplemen Diet Untuk Wanita 

Substansi yang digunakan dalam suplemen diet beragam, namun secara 

umum bertujuan untuk meningkatkan performa fisik secara umum. Berikut 

uraian dari masing-masing substansi  (Alves dan Lima, 2009) 

a. Protein 

Protein sebagai komposisi utama yang dapat ditemukan pada hampir 

seluruh produk suplemen diet utamanya jenis albumin dan whey protein. 

Whey protein diperoleh dari ekstraksi kasein dalam susu rendah lemak. 

Berkadar nutrisi tinggi, mengandung konsentrasi essential asam amino, 

tinggi kalsium dan bioaktif peptida. Kandungan tersebut akan 

mempengaruhi peningkatan sintesis protein pada otot, mengurangi kadar 

lemak dalam tubuh karena kadar kalsium dan glutathione yang tinggi, 

mengurangi reaksi oksidatif pada otot rangka dan meningkatkan konsentrasi 

plasma insulin yang membantu penyaluran asam amino ke sel otot. Dosis 

yang disarankan adalah 30 gram/hari pada pagi hari utamanya setelah 

melakukan aktivitas fisik. 

Albumin adalah suplemen yang mengandung konsentrasi protein yang 

tinggi diperoleh dari dehidrasi dan pateurisasi putih telur, dapat mudah 

dicerna dan mengandung komposisi biologi yang tinggi. Takaran konsumsi 

yang disarankan adalah 1 gram/ hari. 
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Nissen dan Sharp (2003, dalam Alves dan Lima, 2009) melakukan 

meta analisis mengenai konsumsi suplemen diet berbasis protein terhadap 

ketahanan dan massa jaringan bebas lemak tidak menunjukkan efek yang 

signifikan. Sementara itu Rennie dan Tipton (2000, dalam Alves dan Lima, 

2009) menunjukkan bahwasannya konsumsi protein dalam kadar normal 

(12-15% dari total energi) tidak akan memberikan efek yang berarti bahkan 

pada atlet terlatih. 

Mengkonsumsi protein dalam jumlah yang berlebih akan berakibat 

pada meningkatnya produksi urea yang menyebabkan cramps perut dan 

diare, meningkatkan resiko dehidrasi (Chromiak dan Antonio, 2002, dan 

Cotunga et al.,  dalam, Alves dan Lima, 2009 ). Protein sebagai sumber 

utama produksi asam endogin melalui ekskresi sulfat, peningkatan ini akan 

berdampak negatif pada mineral kepadatan tulang apabila tidak disertai 

dengan konsumsi buah dan sayur sebagai penyeimbang. Menurut Brazilian 

Society of Sports Medicine konsumsi protein tambahan melebihi kebutuhan 

dari seorang atlet tidak menjamin timbunya penambahan massa otot ataupun 

peningkatan performa. 

b. Asam Amino 

Jenis asam amino yang banyak digunakan adalah glutamin, cabang 

dari rantai asam amino (leucine, valine, isoleucine), arginin, lisin dan 

ornithine. Dalam mengkonsumsinya akan dikombinasikan dengan 

karbohidrat segera setelah melakukan aktivitas fisik dengan tujuan 

meningkatkan massa otot (Carvalho, 2003 dalam Alves dan Lima, 2009). 

Glutamin adalah jenis asam amino dengan konsentrasi tertinggi pada plasma 

dan jaringan otot yang berfungsi sebagai penyedia energi dan menyokong 
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sintesis nukleotida. Beberapa studi mengenai berkurangnya konsentrasi 

glutamin pada plasma dan jaringan setelah exercise dalam durasi yang 

panjang bertujuan untuk meningkatkan kadar kortisol yang akan 

menstimulasi keluarnya glutamin dari otot dan hepatic uptake ataupun 

karena meningkatnya asam laktat dalam darah yang membantu ginjal untuk 

menyerap glutamin. 

Cruzat et al., (2007, dalam Alves dan Lima, 2009) glutamin dalam 

suplemen akan mengurangi tekanan oksidatif, meminimalisir kerusakan sel 

akibat exercise dan meningkatkan ketahanan imun. Mengkonsumsi arginin 

dan ornnithin sebagai suplemen diet tidak berhubungan dengan perubahan 

massa jaringan bebas lemak ataupun fungsi otot, kecuali  individu tersebut 

dalam kondisi tertentu seperti; trauma, operasi, luka bakar yang akan 

berakibat pada kondisi ototnya. 

Berkenaan dengan stimulasi pelepasan growth hormone hanya 

pembuluh darah vena yang akan meresponnya. Karena peningkatan 

tritophan oleh sistem saraf pusat, cabang dari asam amino akan mengurangi 

pelepasan protein, meningkatkan performa dan menmperlambat respon 

kelelahan. 

c. Carnitine 

Carnitine atau dikenal dengan L-3-hidroksi-trimethilamin-butanoat 

adalah produk kuarter amino yang dapat ditemukan pada daging, susu dan 

produk turunannya, diperoleh dengan mensintesis lisin dan methionine pada 

liver, ginjal dan otak tetapi hal ini tidak berlaku pada mereka yang 

menerapkan pola hidup vegetarian (Maughan et al., 2004 dalam Alves dan 

Lima, 2009). Carnitine berperan dalam penyaluran dan translokasi asam 
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lemak bebas menuju membran mitokondria, bagian dalam mitokondria yang 

berkontribusi dalam proses oksidasi lemak dan karbohidrat, meningkatkan 

produksi asilkarnitin dan energi. Percepatan suplai darah ke otot mungkin 

juga terjadi (vasodilatasi) dan efek antioksidan. Substan ini banyak 

dimanfaatkan untuk meningkatkan performa dan meningkatkan kerja otot 

agar tidak cepat lelah. Fungsi lain yang banyak digunakan adalah untuk 

menurunkan berat badan karena mampu mengoksidasi asam lemak sehingga 

lemak digunakan sebagai energi (Maughan et al., 2004 dalam Alves dan 

Lima, 2009) meski kadar carnitine dalam otot berkurang setelah melakukan 

exercise konsentrasi plasma akan meningkat tetapi tidak diikuti dengan 

konsentrasi pada otot. Dosis yang tepat adalah 2-6 gram/ hari dalam jangka 

waktu 10 hari hingga 10 minggu. Resiko gangguan pada ginjal akan timbul 

apabila konsumen sebelumnya mengalami nephropathies (Armentano et al., 

2007 dalam Alves dan Lima, 2009).  

d. Kreatin 

Diproduksi di liver, ginjal dan pankreas dari glisin, arginin dan 

methionin, dapat juga ditemukan pada daging sapi. Kebutuhan tubuh adalah 

2 gram/hari. Dalam tubuh konsentrasi tertiggi terdapat pada otot rangka 

dimana dua pertiga dari total berupa fosfocreatine yang akan meregenerasi 

ATP dalam sel sitoplasma. Ketika melakukan aktivitas fisik dengan 

intensitas tinggi ADP (adenosine diphosphate) akan di rephosphorylates 

menjadi ATP menggunakan cadangan fosfokreatin. Creatine akan 

meningkatkan cadangan fosfocreatin untuk regenerasi ATP menjadi 6-8 kali 

lipat. 
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Ada 3 mekanisme fisiologi creatine ketika melakukan olahraga 

(Nissen dan Sharp, 2003 dalam Alves dan Lima, 2009): meningkatkan 

ketahanan otot sebagai konsekuensi meningkatnya miosin dalam rantai, 

anticatabolic action, dan meningkatkan volume sel untuk menstimulasi 

sintesis. Efek antioksidan juga akan timbul (Maughan et al., 2004). 

Peningkatan massa tubuh sebagai upaya penyimpanan air dalam otot karena 

meningkatnya osmolality intrasel menahan pelepasan air dan insulin dalam 

proses sintesis glikogen. 

Calfee dan Fadale (2006 dalam Alves dan Lima, 2009), suplemen 

yang mengandung kreatin akan menyebabkan peningkatan fosfokreatin otot 

hingga 20% dan mempercepat proses recovery. Selama proses defosforilasi 

fosfokreatin ion hidrogen akan dipakai, inilah yang akan memungkinkan 

terjadinya delays fatigue onset. Dosis konsumsi bagi atlet sebanyak 20 

gram/ hari selama 4 hingga 5 hari. American College of Sports Medicine 

tidak merekomendasikan kreatin dikonsumsi pada usia dibawah 18 tahun, 

namun prevalensi penggunaannya pada usia remaja mencapai 7-30%. 

e. Vitamin 

Aktivitas fisik dengan intensitas tinggi memungkinkan timbulnya 

radikal bebas sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi oksigen di 

mitokondria. Radikal bebas akan ditangkal oleh tubuh dengan berbagai 

mekanisme pertahanan (dengan enzim superoxide dimutase, glutathione 

peroxidase dan catalase). Sebagai tambahan aktivitas fisik reguler 

meningkatkan efektivitas mekanisme endogenus yang berkontribusi dalam 

pencegahan dampak oksidatif. 
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Sebuah studi oleh Universitas São Paulo menunjukkan bahwasannya 

30,4% responden mengkonsumsi vitamin (Kanter, 1995 dalam Alves dan 

Lima, 2009). Efek toksik yang ditemukan sebagai akibat dari konsumsi 

vitamin C dan E berupa lesi pada otot (Maughan et al, 2005 dalam Alves 

dan Lima, 2009). Selain itu pengamatan secara saintis tidak menunjukkan 

adanya peningkatan performa fisik yang signifikan dengan mengkonsumsi 

vitamin. 

f. Mikroelemen 

Terdapat banyak mikroelemen penting yang terdapat dalam 

metabolisme energi yang berperan sebagai agen anabolik. Iron sebagai nutrisi 

penting berperan dalam pembentukan energi dan menjadikannya pembawa 

oksigen. Iron dalam tubuh berkurang melalui keringat, feses dan urin, 

hemolisis intravaskuler dan absorpsi. Remaja dalam masa pertumbuhan, 

perempuan yang telah menstruasi dan individu vegetarian berpotensi tinggi 

mengalami defisiensi iron, meski demikian konsumsi suplemen dilakukan 

setelah kekurangan iron dideteksi secara pasti (Akabas, Dolins, 2005 dalam 

Alves dan Lima, 2009). 

Konsumsi suplemen dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kepadatan mineral tulang pada mereka yang melakukan diet 

(Molgaard et al ,2004 dalam Alves dan Lima, 2009). 

Magnesium berperan sebagai kofaktor dan aktifator dalam beberapa 

enzim dalam metabolisme energi. Turut berperean dalam metabolisme 

kalsium, membantu kelistrikan di membran otot dan sel saraf, mengontrol 

hormon, fungsi imun kardiovaskular dan neuromuskular. Magnesium akan 

hilang bersamaan dengan keringat sebagai akibat dari kram otot saat 
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berolahraga (Lukaski, 2000 dalam Alves dan Lima, 2009). Dosis konsumsi 

lebih dari 500 mg/ hari akan menyebabkan gangguan gastrointestinal dan 

kekurangan fosfat (Maughan, 1999 dalam Alves dan Lima, 2009). 

Zink berfungsi sebagai kofaktor dan perbaikan jaringan dalam banyak 

reaksi enzimatik. Sebagian besar individu dengan aktivitas fisik dan diet yang 

seimbang tidak akan mengalami kekurangan zink, kecuali mereka yang 

berolahraga untuk menurunkan berat badan. Konsumsi yang melebihi 500 

gram/ hari akan menghambat absorbsi tembaga untuk menurunkan kadar 

HDL-kolesterol (Lukaski, 2000 dalam Alves dan Lima, 2009). Tembaga 

berperan dalam modulasi enzim selain sebagai sintesis hemoglobin, 

katekolamin dan beberapa hormon peptida. 

Iodin adalah esensial pada sintesis hormon tiroid. Konsumsi suplemen 

yang mengandung iodin tidak diharuskan meskipun pada mereka yang 

melakukan aktivitas fisik teratur (Maughan, 1999 dalam Alves dan Lima, 

2009). Meskupin peningkatan performa fisik terutama pada atlet tidak 

terbukti secara signifikan konsumsi suplemen masih menjadi kebiasaan 

hingga saat ini (Lukaski et al.,1990 dan Akabas, Dolins, 2005 dalam Alves 

dan Lima, 2009). 

g. Kafein 

1,3,7-trimetilsantin adalah substansi yang banyak dikonsumsi sehari-

hari oleh masyarakat. Substansi ini terkandung dalam kopi, teh, guarana, 

soft-drink, coklat, pain-killers dan suplemenn diet (Pipe dan Ayotte, 2002 

dalam Alves dan Lima, 2009). Secara teori kafein dapat meningkatkan 

performa fisik dengan meningkatkan metabolisme asam lemak bebas dari 

jaringan lemak, meningkatkan suplai lemak ke otot, menyimpan glikogen, 
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meningkatkan fungsi neuromuskular (Altimari et al., 2006 dalam Alves dan 

Lima, 2009). Kontraksi dari sistem jantung dan otot juga akan mengalami 

peningkatan, saraf pusat juga akan terstimulasi sehingga akan lebih 

berkonsentrasi. Berat badan juga dapat berkurang, mencegah terjadinya 

kelelahan dan memproduksi energi (Ahrendt, 2001 dalam Alves dan Lima, 

2009). 

Dampak positif akan didapatkan apabila dosis konsumsi berkisar 3-6 

mg/kg. Jika melebihi dosis aman maka akan timbul efek berupa insomnia, 

menggigil, sakit kepala, iritasi gastrointestinal, hemorrage dan stimulasi 

diuresis (Maughan et al., 2004 dalam Alves dan Lima, 2009). 

h. Beta-Hidroksi-Metilbutirat 

Merupakan produk derivative dari leusin yang akan menurunkan 

proteolisis otot dan mengkontribusi integritas pada sel. Beberapa studi 

menyatakan bahwa beta-hidroksi-metilbutirat akan meningkatkan massa 

lemak bebas dalam tubuh dan kekuatan, yang bertindak sebagai 

antikatabolik, menurunkan indikator biokimia pada bagian otot yang lesi 

(Nissen dan Sharp, 2003 dan Alvares dan Meirelles, 2008 dalam Alves dan 

Lima, 2009). 

Nissen dan Sharp (2003, dalam Alves dan Lima, 2009) menyatakan 

bahwa suplemen yang mengandungg beta-hidroksi-metilbutirat 1,5 hingga 3 

gram/ hari akan meningkatkan katabolisme otot. Sementara itu Slater et al., 

(2001, dalam Alves dan Lima, 2009) tidak menemukan perubahan kekuatan 

ataupun komposisi tubuh pada usia remaja awal setelah mengkonsumsi 

suplemen oral selama 6 minggu. 
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i. Bikarbonat 

Meskipun tidak ada studi yang dilakukan secara konsisten dan 

konklusif, induksi metabolik alkalosis sebelum melakukan aktivitas yang 

akan mempengaruhi acidosis otot dan meningkatkan kapasitas otot karena 

regulasi keasaman dan meningkatkan rasio aliran keluar ion hidrogen pada 

otot, menunda kelelahan dan meningkatkan performa otot. 

Montfoort (2004, dalam Alves dan Lima, 2009) mekanisme lain yang 

terjadi meliputi: menurunnya fosfokreatin pada otot dan penggunaan 

glikogen. Efek metabolik  termasuk alkalosis merupakan reaksi turunan dari 

meningkatnya plasma pH yang menyebabkan delay onset pada oksidasi 

intraseluler. Dosis konsumsi oral bikarbonat atau sodium sitrat menstimulasi 

alkalosis 300 mg/kg. Efek yang merugikan timbul berupa diare dan sakit 

perut (Raymer, 2004 dalam Alves dan Lima, 2009). 

Hodgkin dan Pearce pada tahun 2014 mengelompokkan suplemen 

berdasarkan manfaat dan dosis aman konsumsi. 

Tabel 2.4 Jenis, manfaat, dan dosis suplemen (Hodgkin dan Pearce, 2014) 

 

Suplemen Manfaat Dosis 

Omega-3s 

(minyak ikan) 

Membantu proses pemulihan 

setelah latihan, meningkatkan 

kesehatan sendi, membantu 

penurunan berat badan, 

menurunkan kadar kortisol 

berlebih yang menyebabkan 

penumpukan lemak, 

menurunkan resiko penyakit 

jantung, dan secara umum 

penting bagi kesehatan otak dan 

fungsi sel. 

1.000 mg dua kali 

dalam sehari 

Magnesium Mencegah sugar cravings, 

meningkatkan level energi, dan 

membantu pemulihan setelah 

latihan. 

400 mg dua kali 

dalam sehari 

Vitamin C Mempercepat proses 

penyembuhan dari demam, 

500 mg dua kali 

dalam sehari 
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meredakan kortisol, mencegah 

infeksi traktus urinaria dan 

meningkatkan keasaman urin 

yang menghambat pertumbuhan 

bakteri. 

L – Carnitine Memfasilitasi pembakaran 

lemak menjadi energi dan 

mengatasi energi yang lemah, 

obesitas, dan kelelahan. 

1.000 mg dua kali 

dalam sehari 

Glukosamin Meredakan nyeri sendi akibat 

arthritis dan cedera, bersama 

dengan chondroitin akan 

menghambat proses 

osteoarthritis. 

2.000 mg 

glukosamin per 

hari/1.500 mg 

glukosamin + 1.200 

mg chondroitin per 

hari 

CoQ10 Terlibat dalam pembentukan 

adenosine triphospate (ATP) 

yang berfungsi sebagai energi 

kontraksi otot, membantu 

exercise dalam waktu lama. 

Fungsi lainya sebagai penangkal 

radikal bebas dan mempercepat 

proses recovery setelah latihan. 

100 mg dua kali 

dalam sehari 

Besi (Fe) Membangun tulang, otot, dan 

membentuk energi. Atlet wanita 

sangat berpotensi mengalami 

kekurangan Fe saat menstruasi, 

hal ini akan berdampak pada 

kondisi fatigue dalam waktu 

yang lama. 

Akan tetapi suplemen ini hanya 

akan membantu perbaikan 

kondisi anemia tidak pada 

kondisi kekurangan zat besi lain. 

10-15 mg per hari 

Caffeine Mengurangi kelelahan, 

meningkatkan kewaspadaan, 

daya ledak otot,  dan ketahanan 

performa dengan cara 

memaksimalkan lemak diproses 

dalam darah untuk dijadikan 

energi. 

Waspadai efek diuretik, sakit 

perut, sakit kepala, dan  gugup. 

3 mg/ kg berat tubuh 

Creatine Meningkatkan massa dan 

kekuatan otot, membantu burst 

singkat pada latihan berlari dan 

angkat besi apabila 

dikombinasikan. 

Efektif dalam latihan yang 

3-5 mg/ hari 
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berulang karena membantu 

proses penyembuhan. 

Efek samping berupa kembung 

terutama pada wanita, namun 

setiap prosuk diminimalisir 

kemungkinan ini. 

Kreatinn dan ß-hidroksi-ß-metilbutirat terbukti mampu meningkatkan 

massa otot tanpa diikuti penambahan lemak apabila konsumsinya disertai 

dengan latihan ketahanan (Nissen  dan Sharp, 2003 dalam Gardiner, 2011). 

Konsumsi suplemen yang mengandung karbohidrat dan protein sebelum 

ataupun sesudah latihan akan menurunkan katabolisme dan resintesis 

pertukaran glikogen, hal ini akan menyebabkan hipertropi dan penguatan 

otot secara tidak permanen (Volek, 2004 dalam Gardiner, 2011). Suplemen 

protein dinyatakan efektif dalam memunculkan efek hipertropi dan 

penguatan otot dengan disertai latihan selama 12 minggu (Esmarck et al., 

2001, dalam Gardiner, 2011). 

4. Data Konsumsi Suplemen Diet 

Dalam sebuah survei mengenai penjualan suplemen diet di Amerika 

Serikat sejak tahun 1990 samai dengan tahun 2007 dapat dilihat penjualan 

mengalami peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya. Dilaporkan setidaknya 

158 juta penduduk Amerika mengkonsumsi suplemen diet dan menghabiskan 18 

dollar setiap tahunnya. 
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Tabel 2.5 Data penjualan suplemen diet 

di Amerika Serikat (McArdle et al., 2010) 

Pengelompokan konsumen suplemen diet terbagi menjadi tiga: 

a. vegetarian atau grup dengan energi masukan yang rendah, biasanya pada 

penari, atlet dengan tingkatan kelas berat badan, dan atlet senam yang 

berusaha menjaga ataupun menurunkan berat badan. 

b. Individu yang tidak mengkonsumsi jenis makanan tertentu ketika 

melakukan diet. 

c. Individu yang mengkonsumsi gula rendah mikronutrien dan makanan 

olahan dalam jumlah besar. 

Vitamin buatan tidak lebih efektif jika dibandingkan dengan vitamin yang 

secara alami terkandung dalam makanan terkait fungsinya secara keseluruhan. 

Ketika konsumsi suplemen telah mencapai batas, maka efek peningkatan 

performa dalam latihan tidak lagi terjadi. 

5. Diet untuk Menjaga Berat Badan 

Berdasarkan hukum termodinamika berat badan akan berkurang ketika 

energi yang keluar lebih besar dari energi yang masuk terlepas dari diet yang 

dilakukan. Mengurangi jumlah makanan yanng dikonsumsi akan berdampak 

pada penggunaan lemak tubuh sebagai energi. Individu yang yang mengurangi 

defisit harian lebih cepat untuk mencapai penurunan berat badan (McAdle et al., 

2010). 

Dalam bukunya yang berjudul Physiology exercise McArdle et al., (2010) 

menjelaskan apabila seseorang mengurangi porsi kalori yang dikonsumsinya 

tanpa melakukan penambahan aktivitas, maka tubuh akan merespon dengan 

membakar glikogen dalam tubuh sebagai sumber energi. Glikogen dalam tubuh 

mengandung banyak kalori dan lebih banyak lemak dibandingkan air. Karena 



34 
 

 
 

restriksi kalori dalam waktu singkat inilah terjadi pembakaran lemak secara 

maksimal diikuti penurunan kadar air dan karbohidrat pada seseorang yang 

melakukan diet. Namun potensi untuk mempertahankan berat badan dalam 

jangka waktu yang lama tergantung pada kondisi awal seseorang, apakah terlalu 

gemuk atau tidak. 

Sebuah proyek percobaan dilakukan oleh National Weight Control 

Registry (NWCR) mengenai cara mempertahankan berat badan setelah diet yakni 

dengan: membatasi konsumsi makanan tertentu, mengkonsumsi semua jenis 

makanan sesuai batas yang diperlukan, menghitung masukan kalori, membatasi 

konsumsi lemak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya menambahkan 

aktivitas fisik, dan menyeimbangkan konsumsi kalori adalah cara paling 

mungkin untuk dilakukan. 

 
 

 Grafik 2.6 Hubungan penurunan berat badan dengan dengan kalori 

restriksi (McArdle et al., 2010) 

D. Exercise/ Latihan 

1. Definisi Exercise 

Exercise adalah aktivitas fisik yang telah terencana, terstruktur, dan 

pengulangannya telah ditentukan (Rahl dan Riva, 2010). Dalam bahasa inggris, 

latihan dapat diartikan sebagai practice, exercises, dan trainig. Latihan yang 
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berasal dari kata exercises kegiatan untuk meningkatkan kualitas fungsi 

sistemorgan tubuh sehingga menyempurnakan gerak yang akan dilakukan. 

Adapun materi yang akan dilakukan biasanya telah disusun oleh pelatih dan 

diterapkan dalam satu sesi. Secara umum susunan materi berupa: pembuka, 

warming up, inti, latihan tambahan, dan cooling down. Pembeda dari setiap 

exercise terdapat pada inti latihan dan latihan tabahan yang diberikan 

(Sukadiyanto, 2010). 

2. Tujuan Exercise 

Hodgkin dan Pearce (2014) menentukan tujuan dari exercise yang 

dilakukan menjadi hal yang penting dan harus ditentukan secara mendetail dan 

masuk akal. Tujuan dari menentukan target diantaranya untuk menjaga motivasi 

dalam melakukan exercise, fokus dengan tujuan yang diinginkan, achivement 

atas apa yang telah dilakukan. Komponen yang harus ada dalam menentukan 

tujuan exercise adalah: 

a. Spesifik 

Tujuan yang dibuat harus mampu menjawab what, why, how,where, dan  

when. 

b. Dapat diukur 

Tujuan harus bisa diukur untuk bisa diketahui progress yanng telah 

dicapai. Selalu lakukan pengukuran variabel yang berkaitan dengan 

tujuan setelah melakukan exercise. 

c. Attainable 

Menentukan tujuan yang tidak masuk akal akan menurunkan motivasi 

diri ketika tidak kunjung tercapai, namun tujuan yang ditentukan juga 

harus mampu memberikan dorongan untuk kita berusaha mencapainya. 
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Jika tujuan yang ditentukan tercapai lebih cepat dari waktu yang 

diperkirakan, tentukan tujuan selanjutnya. 

d. Relevan 

Tujuan yang ditentukan harus sesuai dengan diri sendiri, apa yang sesuai 

dengan orang lain belum tentu bisa diterapkan pada diri kita. Tujuan 

yang relevan akan menumbuhkan motivasi untuk lebih meningkatkan 

taraf hidup sehat dan lebih berarti. 

e. Timely 

Rentang waktu harus ditentukan dengan spesifik, tanggal pelaksanaan 

dan lokasi harus jelas. Tujuan dari setiap sesi juga harus sudah ditentukan 

sehingga motivasi untuk melakukan exercise tetap ada. 

3. Fitness Level 

Fitness level mengindikasikan seberapa tubuh merespon aktivitas fisik 

yang dilakukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk recovery. 

Mengetahui level membantu dalam meningkatkan capaian dan pemilihan jenis 

exercise yang tepat untuk dilakukan. Empat faktor yang mempengaruhi respon 

tubuh terhadap latihan: level aerobic fitness, intensitas, frekuensi, dan durasi 

dalam melakukan latihan (McArdle et al., 2010). Fitness level terbagi menjadi 

tiga (Hodgkin dan Pearce, 2014): 

 a. Beginner 

Sudah tidak pernah melakukan olahraga atau hanya berolahraga sambilan 

setidaknya sejak 18 bulan lalu. 
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b. Intermediate 

Melakukan olahraga secara konsisten setidaknya 9 bulan, dilakukan 3-4 

kali setiap minggunya dengan kombinasi kardiorespiratori dan resistence 

exercise atau  sport-specific 

c. Advanced 

Telah berolahraga secara konsisten dalam waktu yang lama (setidaknya 18 

bulan) dengan olahraga kombinasi kardiorespiratori dan resistence 

exercise atau sport-specific. 

4. Exercise untuk Mengontrol Berat Badan 

Kebijakan konvensional secara umum menjadikan jumlah makanan yang 

dikonsumsi sebagai sebab kegemukan, hal ini menyebabkan timbulnya pola 

pikir bahwa diet adalah solusi dalam mengontrol berat badan. Namun pada 

kenyataannya sebagian besar orang yang mengalami obesitas mengkonsumsi 

makanan tidak lebih banyak dibandingkan dengan seseorang dengan berat badan 

normal. Kurangnya aktivitas fisik juga perlu diperhatikan sebagai penyebab 

obesitas. Wanita obesitas mengalami peningkatan komposisi tubuh dan distribusi 

lemak viseral ketika melakukan exercise dengan intensitas sedang dan semakin 

membaik kemampuan kardiovaskularnya apabila latihan dilakukan secara 

intensif (McArdle et al., 2010). 

McArdle, Frank, dan Victor juga menjelaskan bentuk latihan yang efektif 

dilakukan adalah tipe latihan dengan durasi lama, latihan bersifat aerobik 

dikombinasi high repetition resistance training, behaviour modification 

componen dikombinasi dengan program latihan. 
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5. Anaerobik  Exercise 

Anaerobik berarti tidak menggunakan oksigen, terdiri dari rangkaian 

gerakan gerakan intensitas tinggi periode intermiten termasuk weight training, 

explosive plyometric exercises, speed, agility dan interval training. Olahraga 

yang dilakukan oleh wanita dan beberapa cabang olahraga yang menerapkan 

gerakan burst banyak menerapkan konsep anaerobik. Keuntungan exercise 

anaerobik diantaranya adalah meningkatkan kondisi kesehatan secara umum, 

mengurangi berat badan dan banyak gerakan bisa dipilih. Resistannce training 

meningkatkan kepadatan massa jaringan lunak dan pengeluaran energi selama 

exercise yang akan membantu pembakaran lemak lebih efisien. Kebutuhan 

energi selama melakukan anaerobik juga membantu proses perbaikan jaringan 

otot dan akan digantikan dengan energi lebih besar setelahnya sehingga tubuh 

tetap melakukan pembakaran kalori, inilah yang disebut dengan “afterburn effect” 

(Hodgkin dan Pearce, 2014). 

a. Fisiologi  Anaerobik 

Kontribusi energi akan terbagi menjadi dua tahap, pertama 

menggunakan sistem phosphagen atau fase alaktis yang berlangsung 

selama 10 detik. Oksigen benar-benar tidak diperlukan, energi diambil dari 

simpanan yang ada pada otot (creatine phosphate) dan reaksi kimia yang 

terjadi dari ATP (Adenosine Triphosphate). Periode ini memungkinkan 

untuk memberikan power yang maksimal dalam durasi yang singkat, dan 

akan dapat dipulihkan dengan memberi jeda istirahat (Hodgkin dan Pearce, 

2014). 

Kedua adalah sistem glikolitik atau fase laktik yang bertahan hingga 

2 menit. Oksigen dibutuhkan pada fase ini untuk memecah simpanan 
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glukosa menjadi asam piruvat dan asam laktat dengan energi dari ATP. 

Untuk menjalankan reaksi tersebut gerakan exercise harus dilakukan 

dengan kecepatan yang tetap, berkisar pada interval lari 80-600 meter 

dengan istirahat singkat. Fatig akan timbul sebagai reaksi tubuh 

melindungi mekanismenya. 

Tubuh akan beradaptasi dengan sistem anaerobik setelah dijalani 

selama 4 minggu. Adaptasi melibatkan sistem saraf, otot, endokrin dan 

kardiovaskular. Apabila tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

menurunkan berat badan dan menjadi lebih ramping maka sistem 

anaerobik adalah pilihan yang tepat dikarenakan peningkatan metabolisme 

otot termasuk efek “after burn” mengalami peningkatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan sistem aerobik. 

b. Komponen yang Mengalami Peningkatan Performa 

1. Kekuatan otot 

Efek dirasakan setelah 4 minggu, namun tergantung pada jenis exercise, 

intensitas, dan volume. Semakin seseorang terlatih maka semakin besar 

intensitas dan volume yang dilakukan. Meningkatnya kekuatan otot akan 

memberikan dampak baik bagi tubuh dalam beraktivitas maupun 

berolahraga. 

2. Daya Ledak 

Peningkatan output gaya pada kecepatan yang lebih tinggi dan 

peningkatan laju pengembangan gaya akan mengalami peningkatan setelah 

dilakukan latihan. 
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3. Ketahanan Otot Lokal 

Peningkatan ketahanan otot ini ditandai dengan rasa tidak nyaman serta 

nyeri pada otot (DOMS) yang diakibatkan dari akumulasi asam laktat. 

4. Kapasitas Aerobik 

Kapasitas akan meningkat karena tubuh dipaksa melakukan gerakan yang 

membutuhkan  volume tinggi (VO2 max) dan waktu istirahat yang singkat. 

5. Motor Performance 

Peningkatan komponen ini tergantung dari jenis, spesifikasi, serta 

modalitas exercise yang dilakukan. 

6. Respon Hormonal 

Respon ini lebih terlihat pada pria, meskipun memungkinkan juga pada 

wanita, khususnya resistance exercise terbukti meningkatkan kadar 

testosterone, growth hormone, dan kortisol setelah 30 menit. 

c. Pembentukan Energi 

Hodgkin dan Pearce (2014) energi kimia berupa ATP berkontribusi 

besar untuk mendukung gerak otot ketika exercise. Namun kontribusi 

energi berbeda tergantung atlet, usaha yang dilakukan ketika berolahraga 

dan jenis energi yang diperlukan. Terdapat beberapa produk esensial dari 

beragam sistem yang dapat diubah menjadi energi: 

1. Adenosine triposphate (ATP): Komponen kimia komplek berasal dari 

makanan yang tersimpan dalam sel, partikular otot. ATP akan diubah 

menjadi ADP agar dapat digunakan. 

2. Creatine phosphate (CP): Komponen ini tersimpan di otot, 

membantu pembentukan ATP ketika terjadi kerusakan. ADP jika 

digabungkan dengan CP akan menghasilkan ATP. 
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3. Asam laktat (LA): terbentuk ketika sistem glikolisis tidak sempurna, 

glukosa belum sepenuhnya diproses. Proton yang diproduksi dalam 

waktu bersamaan akan membatasi performa. Akumulasi asam laktat 

dan proton yang dihasilkan dari exercise intensitas tinggi apabila 

mencapai ambang batas akan mempersulit kelangsungan exercise. 

Jumlah asam laktat yang dihasilkan berbanding lurus dengan interval 

latihan yang dilakukan. 

4. Oksigen (O2): dalam lari aerobik, ATP dihasilkan dari karbohidrat 

dan lemak makanan. Ketahanan menggunakannya sebagai sumber 

energi utama. 

6. Freeletics 

Freeletics adalah kombinasi high interval intensity training, bodyweight 

only exercise dan berlari yang bertujuan untuk mengurangi kadar lemak pada 

tubuh, melatih performa seperti atlet dan merampingkan tubuh. Kegiatan ini 

dirancang dalam waktu 5 sampai 45 menit untuk setiap kali latihan. Terdapat 

lebih dari 700 kombinasi gerakan yang bisa dilakukan, setiap gerakan harus 

segera diselesaikan tanpa melakukan istirahat agar tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan kardiovaskular dan membentuk massa otot tercapai. Freeletics dapat 

juga dikatakan sebagai olahraga, pasalnya setiap orang dapat melakukan 

persaingan dalam melakukan latihan dan mencapai tujuan (Freeletics News, 

2016). 

Program ini dibentuk untuk individu yang mengalami masalah kelebihan 

berat badan namun memiliki keterbatasan waktu dan tempat agar mereka dapat 

memiliki bentuk tubuh yang atletis dan kuat dengan melakukan olah tubuh 

berupa stretching, sprinting, dan body weight exercise lain. Freeletics dapat 
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dilakukan di area terbuka, tempat olahraga (gym),  maupun di rumah tanpa 

membutuhkan peralatan olahraga dan hanya membutuhkan alas yoga untuk 

melindungi lutut dan tangan dari gesekan (Freeletics News, 2016).  

Freeletics secara komersial telah diluncurkan pada tahun 2013 sebagai 

aplikasi workout yang dapat diunduh di ponsel pintar. Setiap orang akan 

ditantang melakukan workout hingga mencapai batas kemampuan maksimal. 

Semakin cepat durasi yang diselesaikan pada setiap misi gerakan maka semakin 

baik kemampuan yang dimiliki. Mulanya akan memakan waktu hingga satu jam 

untuk setiap sesi, namun seiring dengan meningkatnya kemampuan kita maka 

akan berkurang lama waktu kita menyelesaikan setiap sesinya (Press Release, 

2016). 

Pada minggu awal freeletics harus dilakukan 3 kali untuk mencapai hasil 

yang maksimal. Namun hal ini dapat disiasati dengan beberapa modifikasi, 

menaikkan durasi dan mengurangi waktu istirahat. High interval intensity 

training dipilih karena telah terbukti sebagai langkah cepat untuk mengurangi 

kadar lemak, meningkatkan kemampuan kardiovaskular,dan menaikkan 

komposisi tubuh. Bentuk latihan yang dilakukan memiliki durasi lebih pendek 

jika dibandingkan dengan latihan kardiovaskular yang berkisar antara 20 hingga 

45 menit dengan memaksimalkan berat tubuh sebagai beban sehingga 

metabolisme pembakaran lemak dapat terjadi sepanjang hari. Perbedaan antara 

freeletics dengan HIIT murni ada pada peraturan untuk istirahat, dimana 

freeletics menekankan konsistensi durasi istirahat sementara HIIT tidak 

memberikan ketentuan mengenai jeda istirahat (Freeletics News, 2016). 

Berlari juga menjadi rangkaian dari program ini sebagai salah satu bentuk 

latihan intensitas tinggi berkekuatan maksimal dengan jarak tempuh jauh 
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maupun menengah. Jarak yang ditempuh berkisar antara 40 meter hingga 2 

kilometer disesuaikan dengan kondisi fisik setiap individu (Pers Release, 2016). 

a. Indikasi dan Kontraindikasi Freeletics 

Sebelum melakukan freeletics ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

demi meminimalisir timbulnya efek samping yang tidak diinginkan. 

Kontraindikasi yang bersifat  mutlak: infrak miokardial dalam seminggu 

terakhir, angina tidak stabil, aritmia tidak terkontrol, syncope, endokarditis 

aktiv, kondisi miokarditis atau perikarditis akut, menderita stenosis aorta, 

gagal jantung, kondisi infrak pulmonal atau emboli akut, trombosis 

extremitas bawah, aneurisma, asma tidak terkontrol, oedem paru, saturasi 

oksigen <85%, hypoxaemic tipe 1, dan mengalami gangguan mental ataupun 

konsentrasi (Queensland Departement of Health, 2015). 

Beberapa kondisi yang masih diperbolehkan untuk melakukan freeletics 

atau kontraindikasi yang bersifat relativ sehingga harus dilakukan dengan 

pengawasan adalah : left main coronary stenosis, valvular stenotik jantung, 

hipertensi (istirahat ≥200/120 mmHg), takiaritmia atau bradiaritmia, 

hipertropi kardiomiopati, hipertensi paru signifikan, gangguan ortopedik 

(Queensland Departement of Health, 2015). 

Indikasi melakukan freeletics meliputi peningkatan kemampuan fisik 

secara umum, pembentukan endurance, meningkatkan kemampuan 

kardiovaskular dan body weight training (Pers Release, 2016). 
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b. Efek Samping 

Efek samping yang timbul ketika latihan dilakukan secara intens adalah 

naiknya kadar H
+ 

pada produksi karbon dioksida dan pembentukan laktat 

yang menyebabkan regulasi pH secara progresif menjadi lebih sulit. Regulasi 

berbasis asam sangat sulit selama latihan berulang-ulang dikarenakan kadar 

laktat dalam darah akan meningkat menjadi 30 mM (nilai normal 270 mg per 

dL darah) atau bahkan lebih tinggi. Konsentrasi kadar laktat bervariasi antara 

0,8 mM saat beristirahat dan 32,1 mM ketika keseluruhan exercise. Apabila 

otot dalam keadaan aktif pH yang dicapai lebih rendah dari darah, kurang dari 

6,4 atau bahkan lebih rendah. Kondisi ini memicu timbulnya nausea, 

dizziness, sakit kepala, dan rasa tidak nyaman pada otot (McArdle et al., 

2010). 

c. Gerakan Freeletics 

Freeletics exercise diawali dengan melakukan pemanasan dinamik 

untuk seluruh persendian sehingga otot, sendi dan sistem kardiovaskular telah 

dalam kondisi siap melakukan exercise, selain itu pemanasan dilakukan 

sebagai upaya meminimalisir terjadinya cedera (Freeletics News, 2016). 

Gerakan inti dilakukan setelah fase pemanasan selesai, setiap gerakan 

dilakukan sebanyak 10 kali dalam waktu yang disesuaikan dengan 

kemampuan. 
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1) Crawling 

 

 

 

  

Gambar 2.4 gerakan crawling (Data primer, 2018) 

Posisi awal seperti akan merangkak, kemudian meluruskan kaki, 

tangan bergerak mundur menyentuh kaki sampai berdiri. 

2) Burpees 

 

Gambar 2.5 gerakan burpees (Data primer, 2018) 

Fokus exercise: total- body explosive power 

Posisi awal push up badan membentuk garis lurus. Setelah melakukan 

push up satu kali, berdiri tegak dan melakukan loncatan setinggi- tingginya 

dilanjut dengan push up kembali. 
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3) Backward lunges 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 gerakan backward lunges (Data primer) 

 

Drill focus: calves, quadriceps, dan gluteus 

Berdiri tegak lalu menarik satu kaki ke belakang, 

mempertahankan hip dan dada menghadap ke depan. Kaki  belakang 

memberikan penekanan pada ujung jari sebagai tumpuan. Kaki depan 

difleksikan hip dan knee sehingga posisi ankle 90°. Dilakukan bergantian 

untuk kedua sisi kaki. Kedua lengan diletakkan di pinggang sebagai 

penjaga keseimbangan dan co-ordination. 

4) Squat 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 gerakan squat (Data primer, 2018) 

Ankle dibuka selebar bahu dan diposisikan lurus. Pantat ditarik 

kebelakang sehingga sudut lutut tidak melebihi ujung jari kaki. 

Pandangan lurus kedepan. Kembali berdiri tegak, dan diulang. 
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5) Running  plank 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 gerakan running plank (Data primer, 2018) 

Fokus exercise: knee drive for power endurance 

Posisi diawali plank menggukakan kedua lengan dan ujung kaki 

sebagai tumpuan. Kemudian melakukan gerakan seperti sedang berlari 

dengan tetap mempertahankan punggung lurus. 

6) Jumping jerk 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 gerakan jumping jerk (Data primer, 2018) 

Berdiri tegak dengan kaki rapat dan tangan disamping badan. Sambil 

melompat, kedua kaki dibuka dan lengan diangkat hingga menepuk. 

Kembali lagi ke posisi awal, dan diulang. 
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7) High knee Skips 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 gerakan high knee skips (Data primer, 2018) 

Drill focus: calves, quadriceps, dan gluteus 

Berdiri tegak dengan kedua tangan disamping. Gerakan dimulai 

dengan memfleksikan hip dan knee, lengan pada sisi berlawanan fleksi 

elbow. Lengan dan kaki dipertemukan disertai gerakan melompat, sisi 

lengan yang lain diluruskan ke belakang tubuh dan kaki di sisi lain lurus. 

Mendarat pelan dengan satu kaki disambut dengan gerakan selanjutnya 

pada sisi lain. 

8) Straight leg rising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 gerakan straight leg rising (Data primer, 2018) 

Badan berbaring lurus pada matras, kedua kaki diluruskan hingga 

hip terbentuk sudut 90°. Kedua lengan diluruskan dan meraih ujung kaki 

dengan mengangkat kepala dan punggung atas. 
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9) Sit up 

 

Gambar 2.12 gerakan sit up (Data primer, 2018) 

 

Badan berbaring lurus pada matras. Kedua kaki dipertahankan 

menempel pada lantai ketika badan diangkat dan kedua lengan 

menyentuh ujung kaki. Kembali ke posisi awal dan diulang. 

10) Crunch 

 
 

Gambar 2.13 gerakan crunch (Data primer) 

Focus: Abdominals 

Telentang pada lantai dengan kedua lutut fleksi sehingga telapak 

kaki rata dengan lantai dan kedua lengan diletakkan di sisi tubuh. Otot 

petut bagian atas dikencangkan untuk mengangkat bahu, bersamaan 

dengan itu otot perut bagian bawah dikencangkan untuk mengangkat kaki. 

Posisi lengan lurus kedepan. Gerakan ditahan beberapa detik. Kembali ke 

posisi awal dan mengulangi gerakan. 
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11) V-cycling 

 

Gambar 2.14 gerakan V-cycling (Data primer, 2018) 

  Posisi awal duduk dengan kedua lengan menyangga. 

Kedua kaki diangkat hingga hip membentuk sudut 45°. Salah satu kaki 

difleksikan lututnya, dan bergantian dengan kaki sisi lain seperti sedang 

mengayuh sepeda. 

12) Plank 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 gerakan Plank (Data primer, 2018) 

Fokus exercise: core, gluteus, deltoideus dan trisep 

Posisi tubuh tengkurap pada matras. Kedua lengan dan jari kaki 

dijadikan tumpuan. Antara mata kaki, pantat, dan kepala harus 

membentuk garis lurus. Posisi tersebut dipertahankan selama waktu yang 

ditentukan. 
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13) Holding squat 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 gerakan Holding squat (Data primer, 2018) 

Ankle dibuka selebar bahu dan diposisikan lurus. Pantat ditarik 

kebelakang sehingga sudut lutut tidak melebihi ujung jari kaki. 

Pandangan lurus kedepan. Kembali berdiri tegak, dan dipertahankan. 

Runtutan gerakan inti dapat divariasi dan dimodifikasi. Allignment harus 

sangat diperhatikan agar gerakan tepat dilakukan dan memberikan efek sesuai 

dengan keinginan. Istirahat dilakukan apabila serangkaian gerakan inti telah 

selesai dilakukan dengan perbandingan 1:2. 

Setelah gerakan inti selesai dilakukan fase terakhir adalah pendinginan 

atau cooling down. Fase ini dilakukan agar tubuh beradaptasi kembali pada 

kondisi normal hingga istirahat. Penimbunan asam laktat juga akan diurai 

sehingga efek samping akan diminimalisir. 

7. Respon Fisiologi Tubuh Saat Latihan 

Secara umum respon fisiologis yang timbul pada wanita dan pria ketika 

melakukan latihan strengthening dan cardiopulmonary sama, namun perlu 

diperhatikan grup otot yang rawan terjadi cedera seperti m. quadrisep, m. 

hamstring yang akan memicu timbulnya cedera tendon ACL. Penguatan core 

untuk menjaga postur yang baik dan menjaga kekuatan sangat perlu dilakukan, 
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efek lain bagi extremitas bawah juga dapat menurunkan resiko terjadinya 

patellofemoral pain.Yang membedakan dari pria dan wanita adalah konsumsi 

oksigen ketika melakukan latihan, wanita lebih rendah 15% dibandingkan pria. 

Selain itu jantung wanita yang lebih kecil juga berampak pada stroke volume 

lebih kecil dan heart rate yang lebih tinggi untuk cardiac output yang 

ditimbulkan (Jean dan Glenn, 2010). 


