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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  VO2max 

2.1.1 Definisi VO2max 

Volume oksigen maximal (VO2max) dapat didefinisikan sebagai kapasitas 

maximal tubuh dalam mengambil, mentranspor, dan menggunakan oksigen 

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

oksigen dalam metabolisme aerob maximum (Joyner M.J., 2009).  

Besarnya VO2max menunjukkan kondisi daya tahan kardiorespiratori. 

Daya tahan kardiorespiratori merupakan unsur kebugaran jasmani yang 

berhubungan dengan kesehatan seseorang. Kardiorespiratori merupakan suatu 

sistem sirkulasi di dalam tubuh yang berhubungan dengan kerja paru-jantung 

beserta peredaran darah. Dengan demikian, dapat dimengerti bila kebugaran 

jasmani atau daya tahan kardiorespiratori menjadi fundamen bagi kesehatan 

seseorang (Ismayarti et al., 2009).Karena VO2max dapat menentukan kapasitas 

kardiovaskular seseorang, maka VO2max dianggap sebagai indikator terbaik dari 

ketahanan aerobik (Astorin, 2000. Rodrigues, 2006). 

VO2max dipengaruhi oleh fungsi-fungsi fisiologis yang terlibat di 

dalamnya, yakni: (1) jantung, paru, dan pembuluh darah harus berfungsi dengan 

baik sehingga oksigen yang dihisap dan masuk ke paru akan sampai ke darah; (2) 

proses penyampaian oksigen ke jaringan-jaringan oleh sel-sel darah merah harus 

normal; (3) jaringan-jaringan terutama otot, harus mempunyai kapasitas yang 

normal untuk mempergunakan O2 yang disampaikan kepadanya. Dengan kata lain 
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metabolisme harus normal, begitu juga dengan fungsi mitokondria, harus normal 

(Ismaryati et al., 2009). 

Orang yang kebugarannya baik mempunyai nilai VO2max lebih tinggi dan 

dapat melakukan aktifitas lebih kuat daripada mereka yang tidak dalam kondisi 

baik (Mackenzie, 2013). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa seorang 

individu dapat meningkatkan VO2max dengan latihan pada intensitas detak 

jantung 65% sampai 85% dari detak jangtung maximum, frekuensi 3-5 kali 

seminggu(Alfian,2016).Waktu yang diperlukan setiap kali latihan adalah 30 menit 

(Indriyani, 2007). 

Nilai VO2max dibatasi oleh cardiac output, kemampuan sistem respirasi 

untuk mengantarkan O2 ke darah, atau kemampuan otot untuk menggunakan 

oksigen.  Dengan begitu, VO2max pun menjadi batasan kemampuan aerobik, 

sehingga dianggap sebagai parameter terbaik untuk mengukur kemampuan 

aerobik atau kardiorespirasi seseorang (Vander, 2001). 

Semakin banyak massa otot seseorang, semakin banyak pula O2 (ml/menit) 

yang digunakan selama latihan maximal. Untuk menyesuaikan perbedaan ukuran 

tubuh dan massa otot, VO2max dapat dinyatakan sebagai jumlah maximum O2 

dalam ml, yang dapat digunakan dalam satu menit per kilogram BB (ml/kg/menit) 

(Mackenzie, 2013). 

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi VO2max 

1. Umur 

Ketahanan kardiorespirasi pada laki-laki mencapai puncaknya pada umur 

18-25 tahun bersamaan dengan puncak massa otot (Arum V M, Mulyati T, 2014). 

Secara umum, kemampuan aerobik turun perlahan setelah umur 25 tahun. 
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Penelitian dari Jackson A S et al tahun 1995 menemukan bahwa penurunan rata-

rata VO2max per tahun adalah 0.46 ml/kg/menit untuk laki-laki (1.2%) dan 0.54 

ml/kg/menit untuk wanita (1.7%). Penurunan ini terjadi karena reduksi denyut 

jantung maximal dan isi sekuncup jantung maximal (Mackenzie, 2013). 

2. Jenis kelamin 

Jenis kelamin seseorang akan menentukan bagaimana komposisi tubuhnya. 

Perempuan memiliki lemak tubuh lebih banyak dibandingkan laki-laki yang lebih 

didominasi oleh otot (Delany, 2013). Pada laki-laki terdapat banyak jaringan yang 

aktif mengalami metabolisme karena komposisi tubuhnya yang memiliki 

komponen otot lebih banyak (Mcmurray  et al, 2014). 

3. Jenis latihan 

Latihan fisik yang dapat meningkatkan kemampuan kerja jantung maupun 

VO2max adalah latihan-latihan yang bersifat aerobik. Metode latihan yang paling 

baik untuk mengembangkan kerja jantung maupun kapasitas aerobik tersebut 

adalah: latihan sirkuit, latihan kontinyu,dan latihan interval. VO2max dapat 

ditingkatkan dengan latihan fisik, latihan yang dikerjakan harus memberikan 

beban yang cukup berat terhadap sistem kardiorespirasi. Pembebanan ini 

bertujuan untuk meningkatkan volume sekuncup, dan cardiac output(Ismaryati et 

al., 2009). 

Latihan aerobik dapat meningkatkan nilai VO2max karena saat melakukan 

latihan tersebut suplai oksigen ke otot meningkat sehingga memberi kemampuan 

pada atlet untuk melakukan aktifitas olahraga dengan waktu yang lebih lama dan 

konsumsi oksigen maximal menjadi lebih besar (Pratiwi, AB, 2012). 
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Latihan fisik dapat meningkatkan VO2max. Namun VO2max ini tidak 

terpaku pada nilai tertentu, tetapi dapat berubah sesuai tingkat dan intensitas 

aktifitas fisik. Contohnya, bed-rest lama dapat menurunkan VO2max antara 15%-

25%, sementara latihan fisik intens yang teratur dapat menaikkan VO2max dengan 

nilai yang hampir serupa (Levitzky, Michael G, 2007). 

Latihan dapat meningkatkan kapasitas otot dalam menggunakan lemak 

sebagai sumber energi, metaboisme lemak yang meningkat saat melakukan 

olahraga dengan durasi lama akan memiliki efek dalam menghemat pemakaian 

glikogen dan memperbaiki ketahanan fisik (Amani et al, 2010). 

Latihan fisik, pada dasarnya adalah memberikan tekanan (stress) pada 

tubuh secara teratur, sistematik, dan berkesinambungan. Agar memberi pengaruh 

yang berarti, latihan harus dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, 

progresif, dan individual dalam kaitannya dengan latihan untuk meningkatkan 

VO2max, faktor usia harus benar-benar diperhatikan, karena faktor tersebut 

memberikan pengaruh yang berbeda (Ismaryati et al., 2009). 

4. Fungsi paru 

Pada saat melakukan aktifitas fisik, terjadi peningkatan kebutuhan O2 oleh 

otot yang sedang bekerja. Kebutuhan O2 ini didapat dari ventilasi dan pertukaran 

O2 dalam paru. Ventilasi merupakan proses mekanik untuk memasukkan atau 

mengeluarkan udara dari dalam paru. Proses ini berlanjut dengan pertukaran O2 

dalam alveoli paru dengan cara difusi. O2 yang terdifusi masuk ke dalam kapiler 

paru untuk selanjutnya diedarkan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan O2 yang adekuat dibutuhkan paru yang 

berfungsi dengan baik, termasuk juga kapiler dan pembuluh pulmonal. Pada 
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seorang atlet yang terlatih dengan baik, konsumsi O2 dan ventilasi paru total 

meningkat sekitar 20 kali pada saat ia melakukan latihan dengan intensitas 

maximal (Fox, 2003). 

Dalam fungsi paru juga dikenal istilah A-V O2 diff. Selama aktifitas fisik, 

A-V O2 akan meningkat karena O2 darah lebih banyak dilepas ke otot yang sedang 

bekerja, sehingga O2 darah vena berkurang. Hal ini menyebabkan pengiriman O2 

ke jaringan naik hingga tiga kali lipat daripada kondisi biasa. Peningkatan A-V O2 

diff terjadi serentak dengan peningkatan cardiac output dan pertukaran udara 

sebagai respon terhadap olah raga berat (Vander, 2001). 

5. Fungsi kardiovaskular 

Respon kardiovaskular yang paling utama terhadap aktivitas fisik adalah 

peningkatan cardiac output (CO). Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan 

isi sekuncup jantung maupun heart rate yang dapat mencapai sekitar 95% dari 

tingkat maximalnya (Uliyandari A, 2009). 

Pada usia 18-22 tahun tekanan darah normal apabila didapatkan sistole 

120-140 mmHg dan tekanan darah diastol 80-100 mmHg (Joyner M.J, 

2009).Denyut nadi normal 60-100 kali per menit (Hermawan, 2015). 

Pemakaian O2 oleh tubuh tidak dapat lebih dari kecepatan sistem 

kardiovaskular menghantarkan oksigen ke jaringan, maka dapat dikatakan bahwa 

sistem kardiovaskuler dapat membatasi nilai VO2max (Uliyandari A, 2009). 

6. Sel darah merah 

Saat beraktifitas organ penting pernafasan yaitu paru-paru perlu 

mendapatkan O2 yang segar untuk memenuhi metabolisme dalam tubuh. Melalui 

fungsi ini maka O2 di bawa paru-paru ke seluruh jaringan sel darah dalam tubuh 
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dan membawa kembali karbondioksida (CO2) dari seluruh sel ke paru-paru untuk 

di keluarkan dari tubuh, dan yang tidak kalah penting proses ini adalah senyawa 

yang membawa O2 yaitu Hb yang berada di dalam sel darah merah, sehingga bila 

kadar Hb rendah, O2 yang di bawa sel darah merah juga sedikit (Anwar S,et al., 

2013). 

Di dalam darah O2 berikatan dengan Hb, maka kadar O2 dalam darah juga 

ditentukan oleh kadar Hb yang tersedia. Jika kadar Hb berada di bawah normal, 

misalnya pada anemia, maka jumlah O2 dalam darah juga lebih rendah. 

Sebaliknya, bila kadar Hb lebih tinggi dari normal, seperti pada keadaan 

polisitemia, maka kadar O2 dalam darah akan meningkat. Hal ini juga bisa terjadi 

sebagai respon adaptasi pada orang-orang yang hidup di tempat yang tinggi. 

Kadar Hb juga dipengaruhi oleh hormon androgen melalui peningkatan 

pembentukan sel darah merah. Laki-laki memiliki kadar Hb sekitar 1-2 gr per 100 

ml lebih tinggi dibanding wanita (Fox, 2003). 

2.1.3  Pengukuran VO2max 

VO2max merupakan pengambilan oksigen maximal. VO2max ditentukan 

untuk mengukur tingkat daya tahan jantung paru, dimana suatu cara dalam 

memperkirakan VO2max dari intensitas latihan maximal dianggap paling akurat. 

Pengukuran VO2max memerlukan analisis saat ekspirasi, udara yang 

dikumpulkan saat melakukan latihan dalam intensitas yang progresif (Uliyandari, 

2009). 

1. Multistage Fitness Test (MFT) 

Tes MFT atau Multistage Fitness Test adalah metode tes yang paling 

mudah untuk digunakan. Hal ini karena pada saat pelaksanaan tes MFT tidak 
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memerlukan lintasan lari yang terlalu panjang yaitu hanya sekitar 20 meter (m). 

Selain itu, hasil tes yang berupa tingkat VO2max dapat langsung dilihat pada tabel 

hasil MFT tanpa perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu (Nosa, AS, 2013). 

Multistage Fitness Test juga dikenal dengan nama shuttle run test, yo-yo test, 

aero, dan bleep test. Alat-alat yang diperlukan antara lain permukaan yang datar 

dan tidak licin, cone, cd player, bleep test cd, dan lembar hasil. Tujuan dari bleep 

test yang dikembangkan oleh Leger dan Lambert (1982)  adalah untuk memantau 

perkembangan penyerapan oksigen maximum atlet (VO2max). Tes ini 

mengharuskan atlet untuk lari terus menerus sepanjang 20m yang telah ditandai 

dengan cone. Atlet berdiri di belakang cone dan mulai berlari saat terdengar bunyi 

bip dari cd player. Kecepatan awal cukup lambat. Setelah sampai di cone kedua, 

atlet menunggu bunyi bip kemudian berlari lagi menuju cone pertama. Jika atlet 

tiba di cone sebelum bunyi bip, atlet harus menunggu bunyi bip dan kemudian 

melanjutkan lari. Setelah sekitar 1 menit, bunyi bip akan semakin cepat, dan hal 

ini mengharuskan atlet untuk menambah kecepatannya (Mackenzie, 2013). 

Jika sudah terdengar bunyi bip sedangkan atlet belum mencapai cone 

diseberang, maka atlet harus berlari ke cone dan berusaha untuk mengejar 

ketertinggalannya dengan 2 kali bunyi bip. Tes dihentikan jika atlet gagal 

mencapai cone 2 kali berturut-turut. Ada beberapa versi dari tes ini, tetapi versi 

umum yang biasa digunakan memiliki kecepatan awal 8,5 km/jam yang 

meningkat sebesar 0,5 km/jam tiap menit. Hasil yang dicatat dihitung dari jumlah 

level dan cone yang dapat dicapai sampai atlet tidak dapat menyamai kecepatan 

bunyi bip. Catat jumlah level dan cone yang dicapai oleh atlet (Mackenzie,  2013). 
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2. Ergocycle test 

Dilakukan dengan menggunakan sepeda statis yang dikayuh untuk 

mendapatkan beban kerja. Beban kerja dapat diberikan secara kontinyu atau 

intermiten.Pemeriksaan dilakukan di dalam ruang laboratorium  menggunakan 

protokol Astrand dengan ergocycle sepeda. Yang digunakan sebagai dasar 

percobaan adalah peningkatan denyut jantung (nadi) sewaktu melakukan kerja 

dengan peningkatan beban. Makin kecil peningkatan denyut jantung yang terjadi, 

maka makin baik kemampuan jantung dan paru orang tersebut, sehingga nilai 

VO2max juga akan semakin bagus(Utama, 2005). 

3.  Treadmill 

Beberapa protokol yang dapat digunakan dalam pemeriksaan dengan 

treadmill adalah (1) Metode Mitchell, Sproule, dan Chapman, dan (2) Metode 

Saltin-Astrand. Keuntungan menggunakan treadmill meliputi nilai beban kerja 

yang konstan, kemudahan mengatur beban kerja pada level yang diinginkan, serta 

mudah dilakukan karena hampir semua orang terbiasa dengan keahlian yang 

dibutuhkan (berjalan dan berlari). Meskipun demikian, karena alatnya mahal dan 

berat, tes ini tidak praktis dilakukan di tempat kerja (Kartawa, 2003). 

4.  Field test 

Tes ini sangat mudah dilakukan karena tidak membutuhkan alat khusus. 

Subyek diminta berlari berdasarkan jarak atau waktu tertentu. Beberapa variasi 

dari tes ini adalah (1) 12 minute run, (2) 1,5 mile run, (3) 2,4 km run test 

(Mackenzie, 2013). 
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2.1.4 Faktor perancu pengukuran VO2max 

1. Perokok 

Perokok aktif adalah orang yang telah menghisap 100 batang rokok selama 

hidupnya dan masih aktif merokok (CDC, 2003). VO2max pada seorang perokok, 

baik aktif maupun pasif, akan mengalami peningkatan, hal ini karena merokok 

akan menyebabkan terjadi perubahan fisiologis baik akut maupun kronik. 

Perubahan akut yang terjadi berupa peningkatan mendadak kebutuhan O2 

sedangkan perubahan kronik yang terjadi adalah peningkatan level tiroksin 

(Metsios, et al., 2008). 

2. Kafein 

Kafein menyebabkan efek ergogenik. Efek ergogenikdapat meningkatkan 

tekanan darah dan menurunkan aliran darah . Kafein merupakan zat yang berperan 

sebagai β2-agonis. Aktivasi reseptor β2 adrenergik oleh kafein menyebabkan 

aktivitas enzim adenylate siklase serta peningkatan produksi cAMP (Liu et al, 

2015). 

3. Indek Massa Tubuh (IMT) 

Indek Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Indexs (BMI) merupakan cara 

sederhana untuk memantau status gizi seseorang, khususnya yang berkaitan 

dengan kekurangan dan kelebihan berat badan (obesitas). Berat badan yang 

kurang, dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit infeksi, sedangkan berat 

badan yang berlebihan akan meningkatkan resiko terhadap penyakit degenerative. 

Mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai 

usia harapan hidup yang lebih panjang (Ristianingrum et al, 2010). 
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Indek Massa Tubuh (IMT) merupakan perbandingan BB dalam kilogram 

(kg) dan kuadrat dari TB dalam meter (m). Rumus perhitungan IMT adalah 

sebagai berikut : 

)(

)(
22 mTB

kgBB
IMT =  

 

 Penelitian pada tahun 2012 oleh Budiarto membuktikan bahwa Indek 

Massa Tubuh (IMT) memiliki korelasi negatif dengan VO2max, semakin tinggi 

Indek Massa Tubuh (IMT), maka menurunkan VO2max (Budiarto R.A, 2012) 

2.1.5 Hubungan VO2max dengan radikal O2 reaktif  

Pelepasan radikal O2 yang reaktif yang memiliki efek perusak di sel 

endotel yang menginaktifkan  nitric oxide (NO). Hal ini menyebabkan hilangnya 

aktifitas NO yakni penghambatan adhesi trombosit dan monosit di endotel serta 

efek anti proliferatif dan vasodilatasi pada otot pembuluh darah. Penghambatan 

vasodilatasi mendorong terjadinya spasme atau vasokontriksi  (Silbernagel S, lang 

F, 2007). Vasokontriksi menyebabkan  peningkatan resistensi pembuluh darah. 

(Hartawan I N B, I.B. Agung Winaya, 2008). 

Jumlah resistensi total yang harus dilawan saat ventrikel berkontraksi 

disebut afterload (pressure work). Apabila afterload meningkat maka isi sekuncup 

dan cardiac output menurun, akibatnya terjadi refleks peningkatan resistensi 

vaskular sistemik antara lain dengan peningkatan simpatis dan katekolamin yang 

bersirkulasi. Hal ini kemudian akan memperkecil cardiac output sebaliknya, 

berkurangnya afterload akan meningkatkan cardiac output(Sofyani S, 2002). 
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2.1.5.1 Faktor yang mempengaruhi peningkatan radikal O2 reaktif 

Radikal O2 reaktif terbentuk selain secara alamiah melalui sistem biologis 

tubuh, juga dapat dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

1. Faktor internal  

Setiap proses infeksi secara potensial merupakan sumber produksi radikal 

O2 reaktif secara berlebihan. Bila respon imun kurang tepat, maka produksi 

radikal O2 reaktif yang berlebihan ini akan melampaui kapasitas penetralannya, 

dan akan diangkut sistem peredaran darah ke seluruh tubuh (Danusantoso, 2003). 

Kelebihan gizi juga merupakan faktor internal. Hal ini karena saaat 

dimetabolisme, disamping energi juga akan dihasilkan radikal O2 reaktif (Ardhie, 

2011). 

Penyebab lain yang sering luput dari perhatian  kita semua adalah latihan 

jasmani yang terlalu berat, dimana diperlukan peningkatan luar biasa sintesa ATP, 

dan terjadi peningkatan produksi radikal O2 reaktif secara berlebihan. Sebagai 

contoh komplikasi dari keadaan yang massih fisiologis ini adalah exercise-

induced-asthma, dimana terjadi serangan asma akut akibat penderita melakukan 

aktivitas fisik yang berat (Danusantoso, 2003). Contoh dari aktivitas fisik yang 

berat adalah berlari 1 mil, berenang 400 meter, mendayung 2000 meter, lari 

maraton, lari cepat 800 meter (Joyner M.J., 2009). 

2.  Faktor eksternal 

 Polusi udara akan menyebabkan peningkatan luar biasa dari radikal O2 

reaktif secara langsung akan menyebabkan stres oksidatif pada paru. Disamping 

itu, secara tidak langsung polusi udara akan mengakibatkan sel-sel saluran 

pernapasan yang terpapar untuk ikut mensintesis radikal O2 reaktif melalui 
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berbagai mekanisme yang berbeda. Contoh dari polusi udara adalah polutan 

industri, emisi kendaraan bermotor, asap rokok (Danusantoso, 2003). 

 Di samping pengaruh langsung seperti di atas, asap rokok dan asap dari 

pembakaran bahan-bahan organis lainnya mengandung Fe serta juga 

mengakibatkan pelepasan Fe dari feritin, Fe adalah stimulator yang kuat untuk 

pembentukan radikal O2 reaktif (Danusantoso, 2003). 

 Paparan sinar UV terutama sinar UVB dapat memicu produksi anion 

superoksida melalui aktivasi nicotinamide adenin dinucleotide phosphate 

(NADPH) oksidase dan rantai reaksi pernafasan di mitokondria. Sinar UVB dapat 

menyebabkan kerusakan kulit secara langsung, sedangkan sinar UVA akan 

menimbulkan kerusakan melalui pembentukan radikal O2 reaktif (Ardhie, 2011). 

 Alkohol juga merupakan faktor eksternal dari peningkatan radikal O2 

reaktif. Proses metabolisme alkohol adalah alkohol diubah menjadi asetaldehid 

oleh enzim alkohol dehidrogenase. Asetaldehid sepuluh kali lebih toksik 

dibandingkan dengan alkohol. Akumulasi asetaldehid akan menurunkan 

antioksidan dan meningkatkan radikal O2 reaktif (Suryanti, 2016). 

2.2 Pisang Ambon (Musa accuminate colla)   

2.2.1 Taksonomi 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Viridiplantae 

Infrakingdom : Streptophyta   

Superdivision : Embryophyta 

Division : Tracheophyt  

Subdivision : Spermatophytina 
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Class  : Magnoliopsida 

Superorder : Lilianae   

Order  : Zingiberales 

Family  : Musaceae 

Genus  : Musa L. 

Species : Musa acuminata colla 

(ITIS report, 2011) 

 

 

 

 

(Hapsari, 2016) 

Gambar 2.1 

Buah Pisang Ambon 

 

2.2.2  Morfologi (Suyanti Satuhu, 2008) 

     1.  Akar 

Pohon pisang berakar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang yang 

berpangkal pada umbi batang.Akar terbanyak berada di bagian bawah tanah, akar 

ini tumbuh menuju bawah sampai kedalaman 75-150 cm.  Akar yang berada 

dibagian samping umbi batang tumbuh kesamping atau mendatar , dalam 

perkembangannya akar ini dapat mencapai 4-5 cm. 

2. Batang  

Batang pisang sebenarnya terletak di dalam tanah, yakni berupa umbi 

batang.  Titik tumbuh yang menghasilkan daun dan pada suatu saat akan tumbuh 
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bunga pisang (jantung) terdapat pada bagian atas umbi batang.  Batang semu 

adalah yang berdiri tegak di atas permukaan tanah atau yang sering disebut 

batang.Batang semu ini terbentuk dari pelepah daun panjang yang saling 

menutupi dengan kompak sehingga dapat berdiri tegak seperti batang tanaman, 

oleh karena itu batang semu sering dianggap batang tanaman yang sesungguhnya. 

Tinggi batang semu ini berkisar 3,5-7,5 m, tergantung jenisnya. 

3. Daun  

Daun pisang berbentuk lanset memanjang terletak secara menyebar.Pada 

bagian bawah, daun pisang nampak berlilin.Pada bagian tengah terdapat tangkai 

daun yang panjangnya 30-40 cm. Bagian tepi daun pisang tidak memiliki tulang 

daun, sehingga mudah koyak. 

4. Bunga  

Bunga pisang berbentuk menyerupai jantung, sehingga disebut sebagai 

jantung pisang.Dalam satu tandan hanya terdapat satu jenis kelamin bunga, 

sehingga bunga pisang masuk ke kelompok berumah satu.Bunga pisang tersusun 

dalam dua baris melintang, yakni dengan susunan bunga betina berada di bagian 

atas, sedangkan, bunga jantan berada di bagian bawah (jika ada).Bunga betina 

ditandai dengan bakal buah yang berbentuk persegi, sedangkan bunga jantan tidak 

memiliki bakal buah.Benang sari yang berjumlah 5 buah pada bunga betina tidak 

terbentuk sempurna.Bunga pisang memiliki daun pelindung berwarna merah tua, 

berlilin dan mudah rontok dengan ukuran panjang 10-25 cm. Daun penumpu 

bunga biasanya berjejal rapat dan tersusun secara spiral.Lima daun tenda bunga 

pisang melekat sampai tinggi dengan panjang 6-7 cm. 
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5. Buah  

Setelah bunga keluar biasanya akan terbentuk kesatuan dari bakal buah 

yang disebut sebagai sisir. Setelah sisir pertama terbentuk akan terjadi 

perpanjangan hingga membentuk sisir kedua, ketiga dan seterusnya. Kulit buah 

pisang ambon saat matang akan berwarna hijau atau hijau kekuningan dengan 

bintik-bintik coklat kehitaman. Daging buahnya berwarna putih kemerahan dan 

lunak. Rasanya manis, enak dan beraroma kuat. Berat per tandannya mencapai 15-

18 kg dengan jumlah sisir 8-12.Setiap sisir kurang lebih terdapat 20 buah. Ukuran 

buah 15-20 cm dengan diameter 3-3,5 cm. 

2.2.3 Syarat tumbuh  

Ketinggian tempat yang ideal untuk menumbuhkan pisang adalah < 1000 

mdpl.Iklim yang sesuai untuk pertumbuhan optimal tanaman pisang adalah iklim 

basah dengan curah hujan merata sepanjang tahun.Akar tanaman pisang 

memerlukan drainase dan sirkulasi udara dalam tanah yang baik, sehingga 

lingkungan tempat menanam pisang tidak boleh terlalu kering maupun terlalu 

berair.Kedalaman air tanah yang sesuai untuk tanaman pisang yang ditumbuhkan 

di lingkungan dengan iklim biasa adalah 50-200 cm.Jenis tanah yang sesuai untuk 

menumbuhkan pisang adalah tanah liat yang mengandung kapur atau tanah 

alluvial dengan pH antara 4,5-7,5(Suyanti Satuhu, 2008). 

2.2.4 Kandungan pisang Ambon 

Tabel 2.1Nutrisi pada 100 g pisang Ambon 

Kandungan Kadar 

Air (%) 72.94 

Karbohidrat (g) 24.33 
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Protein (g) 1.92 

Lemak (g) 0.03 

Total gula (g) 15.91 

Vitamin C (mg) 19.10 

Potasium (mg) 275 

Energi (cal) 105.27 

  (Hapsari, 2016) 

Pisang Ambon umumnya dikonsumsi dalam bentuk buah segar tanpa perlu 

dimasak terlebih dahulu. Pada saat buah pisang Ambon telah masak, karbohidrat 

yang terkandung di dalamnya berupa gula(Hapsari, 2016). 

Total gula merupakan jumlah dari gula monosakarida (glukosa, mannose, 

fruktosa, laktosa, maltose, dsb.) serta gula disakarida (sukrosa) yang merupakan 

hasil dari pemecahan pati (Zomo, 2014). Pada pisang Ambon total gula nya tidak 

terlalu tinggi, sebab, kandungan pati pada pisang Ambon lebih rendah bila 

dibandingkan dengan pisang varietas lain yang cara penyajiannya butuh 

pengolahan terlebih dahulu, seperti pisang Raja Bandung dan pisang 

Kepok(Hapsari, 2016).  

Pisang memiliki kadar protein yang sedang yakni bervariasi antara 

1.48g/100g sampai 1.78g/100g dengan kadar protein tertinggi terkandung dalam 

pisang Ambon. Total lemak pisang termasuk dalam kategori sangat rendah, hanya 

berkisar 0.03-0.08g. Total kalori yang terkandung dalam pisang termasuk dalam 

kategori tinggi. Berdasarkan data ini, maka buah pisang Ambon menjadi 

rekomendasi untuk asupan selama diet, karena tinggi kalori, rendah lemak serta 

kadar proteinnya sedang (Hapsari, 2016).  
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Tabel 2.2 Perbandingan nitrate dan nitrite 

  Nitrat 

mg/100 g 

Nitrit 

mg/100 g 

Buah  Saus apel 0.3 0.008 

Pisang  4.5 0.009 

Campuran buah 0.9 0.08 

Jeruk  0.8 0.02 

Sayuran  Brokoli  39.5 0.07 

Wortel  0.1 0.006 

Selada kol 55.9 0.07 

Kentang goreng 2.0 0.17 

Kecap  0.10 0.13 

Mustard hijau 116.0 0.003 

Campuran salad 82.1 0.13 

Bayam  741 0.02 

Tomat  39.2 0.03 

Sup sayur  20.9 0.001 

Sayuran potong yang 

dikonsumsi sehari-hari 

27,890 10.5 

Daging Daging babi asap 5.5 0.38 

Ham  0.90 0.89 

Hot Dog 9.0 0.05 

Tenderloin babi 3.3 0 

       (Hord et al, 2009) 



22 
 

 
 

Di dalam pisang terdapat juga kandungan inorganic nitrate(NO3
-) yang 

cukup tinggi bila dibanding dengan jenis buah lainnya. Inorganic nitrate(NO3
-) 

merupakan senyawa yang nantinya akan direduksi menjadi nitrite (NO2
-) dan 

nitric oxide (NO). 

2.3 Hubungan pisang Ambon dengan VO2max 

2.3.1 Mitokondria 

 Organel sitoplasmik yang ditemukan pada sebagian besar sel 

eukaryote.Organel ini terdiri dari 2 lapis membrane, yaitu membrane dalam dan 

luar. Membrane dalam terdapat lipatan-lipatan yang mengandung krista dan 

matrix. Mitokondria bertugas membentuk ATP melalui fosforilasi oksidatif serta 

memiliki peran dalam apoptosis sel(Yuriy Chaban, 2013). 

2.3.1.1 Rantai transport electron 

Bagian krista dari membrane dalam mitokondria mengandung banyak 

komponen rantai respiratori yang disebut sebagai komplek fosforilasi oksidatif (I-

IV). Komplek ini beserta komplek V yang berperan untuk sintesis ATP 

membentuk mesin yang menghasilkan suplai energi untuk sel. Komplek I-IV 

berperan sebagai multisubunit enzim yang menghasilkan gradient elektrokimia 

proton menyebrangi membrane dalam mitokondria, yang digunakan oleh komplek 

V untuk memproduksi ATP melalui fosforilasi oksidatif.NADH yang diproduksi 

selama glikolisis, siklus asam sitrat dan oksidasi asam lemak merupakan bahan 

bakar utama untuk menggerakkan rantai respirasi.Electron dihantarkan melewati 

antar komplek dibantu oleh dua unit kecil komponen yang terdiri dari bagian larut 

lemak yang disebut ubiquonin serta bagian yang larut air yang disebut sebagai 

cytochrome c (Yuriy Chaban, 2013). 
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(Mooren, 2012) 

Gambar 2.2 

Model rantai transport mitokondria 

 

NADH dehydrogenase (Komplek II) berfungsi untuk mengikat NADH 

pada bagian ujung distal lengan hidrofilik dan menghantarkan 2 elektron, pada 

saat yang sama, berikatan pada ubiquinone yang terdapat di sela antar lengan  

komplek I (Sazanov R. G., 2010). Reduksi dari ubiquinone menyebabkan 

perubahan stuktur/konformasi pada membran dalam mitokondria sehingga terjadi 

translokasi 4 buah proton menyebrangi membrane dalam mitokondria (Sazanov R. 

B., 2013). 

Suksinat dehidrogenase (Komplek II) mengoksidasi suksinat untuk 

mentransfer electron ke ubiquinone. Komplek suksinat dehydrogenase ini tidak 

terlibat secara langsung dalam membentuk garadient proton, karena tidak terjadi 

transfer proton dari matriks mitokondria ke ruang antarmembran akibat dari 

transfer electron pada komplek ini (Yuriy Chaban, 2013) 

Komplek III atau sitokrom c oksidoreduktase mengoksidasi ubiquinone 

menjadi ubiquinol menyebabkan terjadi pemompaan 2 proton dari matriks ke 
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ruang antar membrane.Electron dari ubiquinol ditransfer ke sitokrom c, yang 

berfungsi sebagai pembawa, melalui sitokrom b dan 𝐶1 yang terdapat pada 

komplek III (Yuriy Chaban, 2013). 

Komplek IV atau sitokrom c oksidase merupakan enzim terakhir yang 

berperan untuk menerima electron dari sitokrom C kemudian mentransfernya ke 

O2menghasilkan 2 molekul air (H2O). Selama proses ini, 4 proton ditransferkan ke 

ruang antarmembran melewati membrane dalam mitokondria (Yuriy Chaban, 

2013). 

ATP sintase atau komplek V menggunakan energi yang tersimpan dalam 

gradient proton untuk memproduksi ATP.Proton melewati membrane dalam 

mitokondria melalui saluran proton yang kemudian memutar cincin multi-subunit 

c dan batang pusat.Trimer αβ dari 𝐹1 tidak berputar, bagian ini mengkatalisis 

sintesis ATP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Yuriy Chaban, 2013) 

Gambar 2.3 

        Komplek V (ATP Sintase) Mitokondria 
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2.3.1.2 Konsep coupling dan uncoupling 

Coupling adalah istilah untuk kontrol respirasi terhadap 

mitokondria.Jumlah konsumsi 𝑂2 oleh mitokondria berkaitan erat dengan jumlah 

ADP yang dikatalisis menjadi ATP (fosforilasi oksidatif) (Starkov, 2008). 

Uncoupling memiliki makna adanya peningkatan transport elektron pada 

rantai respirasi tanpa disertai dengan peningkatan produksi ATP. Hal ini bisa 

terjadi karena adanya agen-agen ‘uncouplers’ yang menginduksi peningkatan 

respirasi mitokondria tanpa disertai peningkatan sintesis ATP (Starkov, 2008). 

Menurut teori kemiosmosis, proses uncoupling yang terjadi di mitokondria 

diakibatkan oleh proses pembentukan energi yang “sia-sia” (Hoeks et al, 2012). 

Proses ini menggunakangradient sehingga H+  yang tadinya berada di ruang 

antarmembran dapat dengan mudah masuk kembali ke matriks mitokondria 

(Starkov, 2008). 

Mekanisme protein-mediated uncoupling adalah proses masuknya kembali  

H+elektrokimia proton untuk menghasilkan panas saja, sehingga terjadi penurunan 

gradient elektrokimia proton tanpa ada ATP yang dihasilkan. Terdapat 3 

mekanisme uncoupling yaitu protein-independent uncoupling, protein-mediated 

uncoupling, dan kebocoran proton yang merupakan gabungan antara kedua 

mekanisme (Starkov, 2008). 

Mekanisme protein-independent uncoupling adalah dengan adanya 

peningkatan permeabilitas lapisan ganda lipid pada membrane dalam mitokondria 

terhadap H+,ke dalam matriks dengan diperantarai oleh protein-protein uncopling 

(Uncoupling proteins/UCPs) diantaranya UCP1, UCP2, UCP3, serta ANT 

(ATP/ADP  translocator) (Divakaruni, 2011).  
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Mekanisme kebocoran proton merupakan mekanisme kombinasi antara 

protein-independent uncoupling dan protein-mediated uncoupling(Starkov, 

2008).Kebocoran proton berkaitan erat dengan kebocoran electron.Kebocoran 

electron merupakan suatu peristiwa dimana electron yang seharusnya ditransfer ke 

O2 untuk mereduksinya menjadi 2 molekul H2O, namun malah bereaksi dengan 

O2 membentuk superoxide O2
-. Pada konsentrasi yang rendah superoxide terlibat 

dalam transduksi sinyal selular, namun pada konsentrasi yang tinggi, radikal ini 

bisa menyebabkan kerusakan oxidative akibat sifatnya yang reaktif dengan 

komponen sel. Ketika terjadi penurunan gradient elektrokimia akibat kebocoran 

proton maka akan terjadi peningkatan pembentukan superoxide (Jastrochet al, 

2010). 

2.3.1.3 Biogenesis 

AMPK (AMP-Protein kinase aktifase) merupakan protein yang berkaitan 

erat dengan biogenesis mitokondria. Saat penggunaan ATP oleh sel tinggi dapat 

menghasilkan AMP dalam kadar yang tinggi, maka AMPK akan diaktifkan 

untukmemfosforilasi beberapa enzim yang terlibat dalam proses katabolisme, 

seperti transport glukosa dan oksidasi asam lemak serta menghambat proses 

anabolisme, seperti glikogenesis dan lipogenesis. Apabila  AMPK aktif dalam 

jangka waktu yang lama, maka dapat menginduksi terjadinya biogenesis 

mitokondria melalui kontrol terhadap transkipsi nucleus. Proses biogenesis ini 

bisa memiliki peran penting untuk adaptasi metabolisme saat berolahraga serta 

restriksi kalori (Canto C, 2009).  
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 (Mooren, 2012) 

Gambar 2.4 

                      Biogenesis mitokondria 

 

 

 

 

2.3.2 Inorganic nitrate (NO3
-) 

Inorganic nitrate (NO3
-) sering dianggap sebagai komponen makanan 

yang tidak diinginkan dan polutan air minum karena nitrosasi amina sekunder 

dapat menyebabkan karsinogenik N-nitrosamin. Namun, bukti bahwa inorganic 

nitrate (NO3
-) menyebabkan manusia dapat terkena kanker adalah lemah bahkan 

sebaliknya dengan diet inorganic nitrate (NO3
-), seperti misalnya pada buah dan 

sayur, dapat memberikan banyak manfaat fisiologis (Affourtit C, 2015).  

Saat manusia memakan buah atau sayur yang mengandung inorganic 

nitrate(NO3
-), maka akan direduksi menjadi nitrite (NO2

-) oleh bakteri komensal 

di kavum oris serta traktus gastrointestinal. Penggunaan pencuci mulut yang 

mengandung antibakteri dapat mengganggu proses reduksi inorganic nitrate 
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(NO3
-) di dalam mulut karena cairan pencuci mulut yang mengandung antibakteri 

membunuh bakteri komensal dalam kavum oris (Govoni et al, 2008). Nitrite 

(NO2
-) direduksi menjadi nitric oxide (NO) melalui proses pengasaman atau 

melalui reaksi dengan sejumlah protein pereduksi diantaranya, hemoglobin, enzim 

yang mengandung molybdenum, NOS, dan komponen rantai transpor elektron 

(Shiva, 2014). Ketersediaan nitric oxide (NO) dalam tubuh memiliki peranan 

penting dalam menjaga beberapa fungsi fisiologis tubuh berkaitan dengan sistem 

kardiovaskular dan metabolisme, meliputi penurunan tekanan darah (Kapil et 

al,2010), meningkatkan efisiensi aerobic selama olahraga (Larsen etal, 2007) dan 

menurunkan resting metabolic rate (Larsen etal, 2014). 

2.3.3 Farmakokinetik dan farmakodinamik nitrat anorganik 

Kadar nitrat anorganik dalam plasma ditentukan oleh sumber dari nitrat 

anorganik yang dikonsumsi. Sumber nitrate anorganik akan berpengaruh terhadap 

konsentrasi, bioavaibilitas dan jalur administrasi (James P.E et al, 2015). Nitrat 

anorganik yang bersumber dari buah dan sayur hijau yang kaya nitrat dapat 

diadministrasikan secara peroral. Kadar nitrat (NO3
-
) dalam plasma akan mencapai 

maksimal (Tmax) dalam waktu 2 jam, sedangkan kadar maksimal nitrit (NO2
−) 

dalam plasma tercapai dalam waktu 2-3 jam setelah administrasi secara peroral. 

Waktu paruh (𝑇1/2) nitrat anorganik (NO3
-
) dalam tubuh adalah 5-8 jam, 

sedangkan nitrit  (NO2
−)memiliki waktu paruh selama >7 jam (Miller, et al., 2012). 

Nitrate anorganik (NO3
-
) merupakan anion berukuran kecil yang tidak terikat oleh 

protein plasma. Kadar nitrat anorganik (NO3
-
) dalam saliva lebih tinggi 

dibandingkan dlam plasma karena sebanyak 25% nitrat anorganik (NO3
-
) disimpan 

dan diekskresikan oleh kelenjar ludah. Selain melalui kelenjar ludah, nitrat 
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anorganik (NO3
-
)  juga diekskresikan melalui urin dalam waktu 48 jam secara 

langsung ataupun dikonversi menjadi urea terlebih dahulu. Dalam tubulus 

proksimal ginjal, nitrat anorganik (NO3
-
)  mengalami reabsorpsi sehingga 

memiliki 𝑇1/2 yang panjang (Bryan N.S et al, 2015).  

2.3.4 Hubungan mitokondria dengan nitric oxide (NO)  

Nitric oxide (NO) memiliki peranana yang penting dalam mengatur 

respirasi mitokondria (Larsen et al, 2014). Nitric oxide (NO) berikatan dengan 

sitokrom c oksidase, hal ini menyebabkan terjadi penurunan afinitas oksigen 

karena nitric oxide (NO) bersifat sebagai inhibitor kompetitif. Penurunan afinitas 

terhadap oksigen berakibat pada menurunnya produksi ROS sehingga dapat 

menghambat terjadinya radikal O2 reaktif (Affourtit C, 2015).  

Menurunnya regulasi protein mitokondria yang terlibat dalam uncoupling 

(Adenine nukletida translokator dan uncoupling protein 3) sehingga terjadi 

peningkatan efisiensi respirasi mitokondria (Larsen FJ S. T., 2011). 
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