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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Volume oksigen maksimal (VO2max) dapat didefinisikan sebagai kapasitas 

maksimal tubuh dalam mengambil, mentranspor, dan menggunakan oksigen 

selama latihan (Cabrera M.CG et al, 2008). VO2max adalah kecepatan pemakaian 

oksigen dalam metabolisme aerob maksimum (Joyner M.J., 2009).  Nilai VO2max 

menggambarkan nilai transpor oksigen maksimal dari otot ke mitokondria untuk 

memproduksi energi (Sukawati SY, 2010). Nilai VO2max yang tinggi 

menggambarkan seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik dan dapat 

melakukan aktifitas lebih kuat daripada orang yang tidak dalam kondisi baik 

(Maqsalmina M, 2007). 

Latihan yang baik untuk meningkatkan VO2max adalah jenis latihan kardio 

atau aerob, latihan yang memacu detak jantung, paru dan sistem otot. 

Meningkatkan VO2max dapat dengan latihan pada intensitas detak jantung 65% 

sampai 85% dari detak jantung maksimum, frekuensi 3-5 kali seminggu (Alfian, 

2016).Waktu yang diperlukan setiap kali latihan adalah 30 menit (Indriyaniet al, 

2007). Pengukuran VO2max dapat dilakukan dengan cara Bleep Test atau Multy 

Fitness Test (MFT) (Mackenzie B, 2005). Contoh latihan yang dapat dilakukan 

adalah lari diselingi joging jarak jauh, fartlek, circuit training, cross country, 

interval training, atau kombinasi dan modifikasi dari latihan tersebut (Alfian, 

2016).  

VO2max tidak hanya dipengaruhi oleh latihan fisik, tetapi juga dapat 

dipengaruhi oleh zat non gizi dalam makanan yaitu nitrate. Penelitian pada tahun 
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2007 oleh Larsen dkk, membuktikan bahwa ditemukan kebutuhan VO2max yang 

lebih rendah setelah diberikan suplement nitrate dengan beban tes pengukuran 

VO2max yang sama (Larsen FJet al, 2007). Nitrate berperan dalam sistem 

ketahanan aerobik tubuh dengan melibatkan nitric oxide (NO) yang akan 

meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen pada mekanisme penghasilan energi 

(Christensen PM et al, 2013). 

Penelitian pada tahun 2009 oleh Hord dkk, membuktikan bahwa pisang 

mempunyai kandungan nitrate sebesar 4,5 mg/100 g, cukup tinggi apabila 

dibandingkan dengan jenis buah lainnya. Buah pisang yang berukuran 17-20 cm 

akan mengandung nitrate sebesar 6,75 mg (Hord et al, 2009). Buah pisang Ambon 

(Musa acuminata colla) merupakan salah satu sumber nitrate anorganik. 

Berdasarkan ukuran, pisang Ambon (Musa acuminata colla) mempunyai ukuran 

paling besar yakni 16-20 cm dibandingkan varietas lain seperti pisang Berlin dan 

pisang kepok yang ukurannya kurang dari 15 cm (Hapsari, 2016).  

Mahasiswa kedokteran memiliki kesibukan jadwal kuliah yang padat dan 

tugas kuliah yang cukup banyak, hal tersebut memungkinkan seorang mahasiswa 

kedokteran menjadikan olahraga bukan sebagai prioritas yang harus dilakukan, 

yang pada akhirnya mempengaruhi kebugaran jasmaninya. Mahasiswa dalam 

tahap perkembangannya digolongkan sebagai remaja akhir dan dewasa awal, yaitu 

usia 18-21 tahun dan 22-24 tahun (Gunawati et al, 2006). Penelitian pada tahun 

2016 oleh Habut dkk, didapatkan persentase kurang aktivitas fisik untuk 

kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 52% (Habut et al, 2016). Hal ini dapat 

meningkatkan resiko berbagai penyakit yang diakibatkan kurangnya aktivitas 

fisik, salah satunya adalah penyakit kardiovaskular, perubahan yang terjadi seperti 
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penyempitan arteri oleh plak, dinding jantung menebal, ruang bilik jantung 

mengecil (Kusmana D, 2007).  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

diet pisang Ambon (Musa acuminata colla) terhadap VO2max mahasiswa FK 

UMM. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh diet pisang Ambon (Musa acuminata colla) terhadap 

VO2max mahasiswa FK UMM? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan pengaruh diet pisang Ambon (Musa acuminata colla) 

terhadap VO2max mahasiswa FK UMM. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui gambaran VO2max terhadap usia mahasiswa FK UMM 

sebelum dan sesudah diet pisang Ambon (Musa acuminata colla). 

2. Mengetahui gambaran VO2max terhadap jenis kelamin mahasiswa FK 

UMM sebelum dan sesudah diet pisang Ambon (Musa acuminata colla). 

3. Mengetahui hubungan diet pisang Ambon (Musa acuminata colla) dengan 

VO2max mahasiswa FK UMM sebelum dan sesudah perlakuan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik 

Sebagai sumber referensi untuk penelitian mengenai peranan nitric oxide 

(NO) sebagai zat yang dapat meningkatkan efisiensi respirasi mitokondria dengan 

menggunakan buah-buah yang mengandung inorganic nitrate (NO3
-). 
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1.4.2 Manfaat klinis 

Menjadi dasar bagi klinisi untuk memberikan edukasi bahwa konsumsi 

pisang Ambon (Musa acuminata colla) dapat meningkatkan VO2max, yang bisa 

meningkatkan kebugaran jasmani. 

1.4.3 Manfaat masyarakat 

1. Meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi pisang Ambon 

(Musa acuminata colla) karena bermanfaat dalam meningkatkan VO2max, 

sehingga dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. 

2. Meningkatkan budidaya pisang Ambon (Musa acuminata colla) di 

lingkungan masyarakat. 
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