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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang  

Beberapa tahun ini banyak sekali kita temukan air minum beroksigen 

yang dijual di pasaran. Air minum beroksigen ini diyakini mempunyai banyak 

manfaat dalam bidang kesehatan salah satunya adalah dapat meningkatkan 

ketahanan dan pemulihan kardio-respirasi selama latihan fisik. Hal ini 

dikarenakan air minum yang mengandung oksigen sekitar 7-10 kali lebih banyak 

dari air minum biasa dapat meningkatkan pasokan oksigen tubuh. Sehingga 

diharapkan kekurangan oksigen pasca latihan fisik dapat digantikan oleh oksigen 

yang diabsorbsi lewat usus.
1
  

Pada saat olahraga atau melakukan aktivitas fisik maka tubuh akan 

membutuhkan banyak oksigen yang digunakan untuk proses pembentukan energi. 

Secara garis besar pembentukan energi dalam tubuh dibagi menjadi dua proses 

yaitu secara aerobik dan anaerobik. Proses aerobik adalah suatu kegiatan yang 

membutuhkan oksigen untuk  menguraikan  glikogen atau glukosa   menjadi  CO2, 

H2O, dan  menghasilkan  energi  melalui siklus Krebs.  
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Proses anaerobik adalah kegiatan yang tidak membutuhkan oksigen 

untuk pembakaran. Proses anaerobik ini menghasilkan jumlah energi yang jauh 

lebih sedikit dibandingkan dengan proses aerobik dan energi yang dihasilkan 

dalam proses anaerobik hanya digunakan untuk kegiatan yang berdurasi lebih 

singkat daripada energi yang dihasilkan oleh proses aerobik.
2, 3

  

Ketika tubuh melakukan aktivitas fisik maka sistem yang paling 

terpengaruh adalah sistem kardio-respirasi. Hal ini dikarenakan pada waktu 

latihan fisik yang cukup keras akan terjadi kenaikan tekanan darah, frekuensi 

jantung, curah jantung, dan aliran darah. Selain itu peningkatan metabolisme yang 

menghasilkan CO2 dan ion H
+
 dalam otot akan memacu sistem pernapasan 

sehingga pernapasan menjadi cepat dan dalam.
4
 

Pada saat melakukan aktivitas fisik tertentu berkaitan dengan kelompok 

otot besar dalam jangka waktu tertentu maka diperlukan daya tahan jantung dan 

paru yang baik. Selain itu juga dibutuhkan sistem sirkulasi yang baik pula guna 

mencukupi kebutuhan oksigen dan nutrisi dari sel. Untuk menilai daya tahan 

jantung dan paru, digunakan cara pengukuran konsumsi oksigen maksimal 

(VO2Max) sedangkan untuk menilai respon kardiovaskuler ialah dengan tekanan 

darah arteri.
5-8

  

Untuk mengetahui pengaruh pemberian minuman beroksigen dengan 

daya tahan kardio-respirasi maka dilakukan penelitian. Pada penelitian terdahulu 

didapatkan perbedaan saturasi oksigen antara air beroksigen dengan air minum 

biasa sebelum latihan fisik yaitu 91,3% dibanding 87,3%, tetapi hal ini masih 
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belum terbukti kebenarannya jika dengan mengkonsumsi air minum beroksigen 

dapat meningkatkan daya tahan kardio-respirasi karena jumlah oksigen yang 

didapat dari mengkonsumsi air beroksigen hanya memberikan jumlah oksigen 

yang sedikit dibandingkan dengan jumlah oksigen yang didapat dari pernapasan 

saat latihan fisik.
9, 10

  

Atas dasar penelitian sebelumnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh pemberian air minum beroksigen dibanding air minum biasa terhadap 

konsumsi oksigen maksimum (VO2Max) dan perubahan tekanan darah. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah nilai VO2Max pada kelompok yang mendapat air minum 

beroksigen lebih tinggi dibanding dengan kelompok yang mendapat air 

minum biasa? 

2. Apakah terdapat perbedaan penurunan tekanan darah pada kelompok yang 

mengkonsumsi air  minum beroksigen dibanding dengan kelompok yang 

mengkonsumsi air minum biasa? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pemberian air minum beroksigen terhadap VO2Max 

dan tekanan darah. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui pengaruh pemberian air minum beroksigen terhadap  

nilai konsumsi oksigen maksimal (VO2Max) pada subjek 

penelitian. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian air minum beroksigen terhadap 

penurunan tekanan darah pada subjek penelitian. 

3. Menganalisis nilai konsumsi oksigen maksimal (VO2Max) dan 

tekanan darah pada kelompok yang mengkonsumsi air minum 

beroksigen dengan kelompok yang mengkonsumsi air minum 

biasa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1 Apabila hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa pemberian air 

minum beroksigen tidak bisa meningkatkan daya tahan kardio-

respirasi maka pengonsumsian air minum beroksigen tidak 

dianjurkan bagi masyarakat karena tidak bisa meningkatkan 

performa tubuh. 

2 Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Orisinalitas 

Tabel 1. Penelitian yang berkaitan dengan air minum beroksigen 

JUDUL 

PENELITIAN 

PENELITI TAHUN VARIABEL 

YANG 

DIUKUR 

JENIS 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

Oxigen Enriched 

Water and Oxigen 

Therapy 

Pakdaman 1993  eksperimental Air minum 

beroksigen dapat 

digunakan untuk 

terapi kesehatan 

Effect of 

oxygenized water 

on percent oxygen 

saturation 

and performance 

during exercise 

Jenkins  2002 SaO2 eksperimental Didapatkan 

perbedaan saturasi 

oksigen antara air 

beroksigen dengan 

air biasa sebelum 

latihan fisik yaitu 

91,3% dibanding 

87,3% 
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The Effects of 

Oxigenated Water 

on Exercise 

Physiology 

During 

Incremental 

Exercise and 

Recovery 

John P. 

Porcari dkk. 

2002 HR,SBP,DB

P,RPE,VO2,d

an bLa
-
 

eksperimental Tidak ada 

perbedaan yang 

bermakna pada 

variabel yang 

diukur antara 

kelompok yang 

mengonsumsi 

oksigen dengan 

yang mengonsumsi 

air suling. 

Effects of Purified 

Oxigenated Water 

on Exercise 

Performance 

During Acute 

Hypoxic 

Exposure  

Wing-Gaia 

dkk. 

2005 Analisis gas 

darah,SaO2, 

hidrasi, 

performa 

eksperimental Tidak ada 

peningkatan 

performa pada 

pemberian air 

minum beroksigen 

The effect of 

Superoxigenated 

Water on Blood 

Gases,Lactate,and 

Aerobic Cycling 

Performance 

McNaughton 2007 VO2max, 

analisis gas 

darah,lactate 

eksperimental Pengonsumsian 15            

ml air beroksigen 

tidak meningkatkan 

performa pada 

keadaan 

submaksimal dan 

maksimal time trial. 

Pengaruh 

Pemberian 

Minuman 

Beroksigen 

Terhadap Nilai 

Konsumsi 

Oksigen 

Maksimal 

VO2Max Dengan 

tes Ergometer 

Sepeda 

Rosa Putrie 

Anindiya 

2008 VO2Max eksperimental Tidak terdapat 

perbedaan antara 

nilai VO2Max 

antara kelompok 

yang mendapat air 

minum beroksigen 

dengan kelompok 

air mineral 
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Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:  

1   variabel yang diukur adalah VO2Max dan tekanan darah 

2   tes yang digunakan untuk menilai VO2Max adalah metode Cooper test. 

 


