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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1     Pernapasan  

2.1.1 Definisi pernapasan 

Pernapasan atau respirasi adalah urutan peristiwa yang menyebabkan 

pertukaran oksigen dan karbondioksida antara lingkungan luar dengan sel - sel 

tubuh. Setiap tiga sampai lima detik sinyal - sinyal saraf merangsang proses 

bernapas, atau ventilasi, yang mengalirkan udara melalui serangkaian jalan napas 

ke dalam dan keluar paru.8  

Pernapasan terdiri dari tiga fase:9 

1) Ventilasi paru, yaitu pertukaran udara antara udara luar dan alveoli paru. 

Proses ini terjadi saat inhalasi dan ekshalasi. 

2) Pertukaran gas eksternal, terjadi di paru saat oksigen berdifusi dari alveoli 

ke dalam darah dan karbondioksida berdifusi keluar dari darah ke alveoli 

yang selanjutnya dihembuskan ke luar tubuh. 

3) Pertukaran gas internal, terjadi di jaringan karena oksigen berdifusi dari 

darah ke sel - sel tubuh, sedangkan karbondioksida dilepaskan dari sel - 

sel tubuh ke dalam darah. 

2.1.2  Mekanisme pernapasan 

2.1.2.1 Respiratory pressure 

Pernapasan adalah suatu mekanisme yang otomatis dan ritmis, yang terjadi 

karena jaringan saraf di batang otak (pons dan medulla). Jaringan saraf mengatur 

otot - otot yang menyusun dinding thorax dan abdomen sehingga menghasilkan 
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perubahan tekanan yang menggerakkan udara ke dalam dan keluar paru. Ritme dan 

panjang setiap fase pernapasan diatur oleh hubungan umpan balik stimulus dan 

inhibisi saraf - saraf batang otak.10 

Sistem pernapasan dan sirkulasi darah manusia bergantung pada bentuk 

transpor yang dikenal sebagai bulk flow untuk membawa udara (mengandung 

oksigen) ke dalam paru yang kemudian akan diedarkan oleh darah ke jaringan. Bulk 

flow adalah pergerakan gas atau cairan dari tempat bertekanan tinggi ke tekanan 

rendah. Contohnya, karena tekanan darah arteri lebih tinggi, darah selalu mengalir 

dari arteri menuju vena, dimana tekanan darah vena lebih rendah. 

Perbedaan tekanan menyebabkan udara mengalir dari satu tempat ke tempat 

lain, yang kita sebut sebagai angin. Demikian juga, inspirasi, atau inhalasi, 

membawa udara ke dalam paru, terjadi ketika tekanan udara di paru lebih rendah 

daripada tekanan udara di luar tubuh. Ketika seseorang sedang inhalasi, udara 

bergerak dari tekanan yang tinggi, yaitu lingkungan luar tubuh, ke daerah 

bertekanan lebih rendah, yaitu paru.  

Disisi lain, ekspirasi, atau ekshalasi, proses bergeraknya udara keluar paru, 

terjadi ketika tekanan udara di paru lebih tinggi daripada tekanan udara di luar 

tubuh. Udara akan mengalir ke dalam atau keluar paru sampai tekanan udara di paru 

dan lingkungan luar tubuh sama. Untuk memahami bagaimana perbedaan tekanan 

udara dibuat dalam paru, penting untuk memahami hukum Boyle. Hukum Boyle 

menggambarkan hubungan terbalik antara volume gas dan tekanannya.11  

Untuk menarik napas, manusia membuat sebuah tekanan yang rendah di 

paru agar udara mengalir masuk dari luar tubuh. Menurut hukum Boyle, untuk 



10 

 

menurunkan tekanan di paru, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

meningkatkan volume paru. Peningkatan volume paru membuat tekanan di 

dalamnya rendah, dan udara dapat mengalir masuk dari luar tubuh. Sebaliknya, 

untuk mengeluarkan udara (ekshalasi), volume paru perlu diturunkan, sehingga 

tekanan di paru meningkat. Udara kemudian mengalir keluar dari paru ke luar tubuh 

sampai tekanan di paru dan luar tubuh sama.11 

2.1.2.2 Rongga dada dan otot – otot pernapasan  

a. Inspirasi 

Difragma adalah otot utama dalam inspirasi. Ketika diafragma berkontraksi, 

isi abdomen dipaksa bergerak ke bawah dan dada dapat mengembang. Diafragma 

diinervasi oleh akar nervus phrenicus, dari level servikal medulla spinalis, terutama 

C4, tapi juga dari C3 dan C5.12  

Otot - otot interkostal eksterna, yang juga ikut membantu dalam proses 

inspirasi, terhubung ke tulang rusuk yang berdekatan dan miring ke bawah dan 

depan. Ketika otot ini berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan sedikit 

memutar sehingga mendorong sternum ke depan. Hal ini memperbesar volume 

thorax dari sisi ke sisi dan dari depan ke belakang. Otot - otot interkostal menerima 

inervasi saraf yang keluar dari sistem saraf pusat di level thorax medulla spinalis. 

Kelumpuhan pada otot - otot ini biasanya tidak mempunyai efek serius pada 

respirasi karena efektivitas dari diafragma.  

b. Ekspirasi 

Sebagian besar ekspirasi merupakan aktivitas pasif. Hal ini terlihat sebagai 

komponen elastis dari dinding dada dan struktur paru yang sebelumnya meregang 
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selama inspirasi, kembali ke posisi semula, menyebabkan udara meninggalkan paru 

karena tekanan intrathorax meningkat. Ketika diperlukan, otot abdomen dan 

interkostal internal dapat digunakan untuk meningkatkan upaya ekspirasi.12 

Peningkatan tekanan intraabdomen yang menyertai kontraksi dari otot - otot 

abdomen mendorong diafragman ke atas dan mengakibatkan peningkatan tekanan 

intrathorax. Otot - otot interkostal interna bergerak ke dalam, menarik dada ke 

bawah, sehingga meningkatkan upaya ekspirasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gerakan diafragma12 

2.1.3  Volume dan kapasitas paru 

Spirometer adalah salah satu metode sederhana yang dapat digunakan untuk 

mempelajari ventilasi paru, yaitu dengan mencatat volume udara yang masuk dan 

keluar paru. Spirometer Collins terdiri dari sebuah drum yang dibalikkan di atas 

bak air dan diimbangi oleh suatu beban. Di dalam drum terdapat gas untuk bernafas, 

biasanya udara atau oksigen. Terdapat sebuah pipa yang menghubungkan mulut 

dengan ruang gas. Bila seseorang bernafas melalui pipa tersebut, drum akan naik 

turun dan terjadi perekaman yang sesuai pada gulungan kertas yang berputar. 
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2.1.3.1 Volume paru 

 Parameter yang menggambarkan volume paru adalah sebagai berikut:13 

1) Volume Tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi 

setiap kali bernafas normal, sebesar kira-kira 500 mililiter. 

2) Volume cadangan inspirasi adalah volume udara ekstra yang dapat 

diinspirasi setelah dan di atas volume tidal normal bila dilakukan 

inspirasi kuat dengan kontraksi maksimal dari diafragma, m. intercostalis 

external, dan otot inspirasi aksesori, biasanya mencapai 3000 mililiter. 

3) Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra maksimal yang 

dapat diekspresi melalui ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi tidak normal, 

jumlah normalnya adalah sekitar 1100 mililiter. 

4) Volume residu yaitu volume udara yang masih tetap berada di paru 

setelah ekspirasi paling kuat, volume ini besarnya kira-kira 1200 

mililiter. Volume residu tidak dapat diukur dengan spirometer karena 

volume udaranya tidak masuk maupun keluar dari patu. 

2.1.3.2 Kapasitas paru 

 Kapasitas paru merupakan jumlah oksigen yang dapat masuk ke dalam paru 

seseorang secara maksimal. Kapasitas paru dibagi menjadi :13 

1)  Kapasitas inspirasi sama dengan volume tidal ditambah volume 

cadangan inspirasi. Ini adalah jumlah udara (kira-kira) 3500 mililiter 

yang dapat dihirup oleh seseorang, dimulai pada tingkat ekspirasi normal 

dan pengembangan paru sampai jumlah maksimum. 
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2) Kapasitas residu fungsional sama dengan volume cadangan ekspirasi 

ditambah volume residu. Ini adalah jumlah udara yang tersisa dalam paru 

pada akhir ekspirasi normal (kira-kira 2300 mililiter). 

3) Kapasitas paru total adalah volume maksimum yang dapat 

mengembangkan paru sebesar mungkin dengan inspirasi sekuat mungkin 

(kira-kira 5800 mililiter), jumlah ini sama dengan kapasitas vital 

ditambah volume residu. 

4) Kapasitas vital yaitu penambahan volume tidal, volume cadangan 

inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Nilai rata-ratanya adalah 4500 

mililiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Spirogram9    
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2.2  VO2max 

2.2.1  Definisi VO2max 

 VO2max adalah jumlah oksigen maksimal yang dapat digunakan oleh tubuh 

selama latihan.14, 15 VO2max menggambarkan kebugaran aerobik seseorang, dan 

merupakan faktor penentu yang penting dari daya tahan saat melaksanakan 

olahraga yang memerlukan waktu lama. VO2max dinyatakan dalam satuan 

milliliter oksigen per kilogram berat badan per menit (ml/kg/min). VO2max sering 

digunakan sebagai pembanding kemampuan daya tahan para atlet olahraga.14, 15  

 Jika seseorang melakukan kerja, makin berat beban kerja yang dilakukan, 

makin tinggi konsumsi oksigennya. Pada awalnya, beban latihan yang ditambah 

akan diikuti dengan kenaikan konsumsi oksigen. Pada suatu saat ketika beban kerja 

ditambah terus, tidak akan diikuti lagi oleh penambahan konsumsi oksigen dan 

konsumsi oksigen mulai konstan. Jika hal ini digambarkan pada suatu kurva, 

konsumsi oksigen akan memperlihatkan garis yang mendatar. Pada keadaan ini 

dikatakan ambilan oksigen sudah maksimal (VO2max).15  

VO2max merupakan salah satu pengukuran yang sering digunakan dalam 

ilmu keolahragaan. Prinsipnya adalah sejumlah oksigen yang ditranspor dengan 

kecepatan tertentu ke mitokondria untuk mendukung fosforilasi oksidatif yang akan 

menghasilkan adenosine tri phosphate (ATP) untuk melakukan aktivitas fisik.  

Seseorang yang memiliki nilai VO2max besar dalam melakukan suatu aktivitas 

akan terasa lebih ringan daripada orang dengan nilai VO2max rendah. 
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2.2.2  Faktor yang mempengaruhi VO2max   

Tingkat VO2max dipengaruhi oleh faktor – faktor berikut:16  

1) Jenis kelamin 

VO2max laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal ini disebabkan 

karena konsentrasi hemoglobin dalam darah pada laki-laki lebih tinggi 

daripada perempuan. 

2) Umur 

Nilai VO2max mencapai puncak pada usia 18-20 tahun. Nilai ini akan 

berkurang secara bertahap (1% per tahun) setelah usia 25 tahun. Pada 

orang yang aktif secara fisik, penurunan terjadi 5% per dekade, sedangkan 

pada orang dengan gaya hidup sedenter, penurunan VO2max mencapai 

10% per dekade. 

3) Ukuran tubuh 

Berat dan tinggi badan akan mempengaruhi nilai Indeks Massa Tubuh 

(IMT) seseorang. Semakin tinggi nilai IMT semakin kecil nilai VO2max.17  

4) Ketinggian 

VO2max menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian di atas 1600 

m. Untuk setiap kenaikan 1000 m diatas 1600 m, ambilan oksigen 

maksimum akan menurun sekitar 8% - 11%. VO2max berkurang 26% pada 

ketinggian 4000 m. Penurunan ini terjadi karena penurunan curah jantung 

(hasil kali volume sekuncup dengan denyut jantung). Volume sekuncup 

mengalami penurunan karena terjadinya penurunan volume plasma darah. 
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Penurunan volume plasma darah disebabkan oleh karena dehidrasi yang 

terjadi dalam lingkungan dingin dan udara kering. 

5) Latihan 

Latihan merupakan kegiatan terstruktur yang direncanakan dan dirancang 

untuk meningkatkan kebugaran fisik secara keseluruhan. Kebiasaan 

latihan pada seseorang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

VO2max, hal ini bervariasi antara 5% - 20% tergantung dari kebugaran 

pada saat penilaian VO2max. 

 2.2.3  Tes ukur VO2max 

 Salah satu aspek penting dalam pembinaan olahraga adalah mengevaluasi 

efek latihan, yaitu menilai kemajuan yang dicapai atlet setelah melakukan program 

latihan.18   

 Ada berbagai jenis tes untuk menilai VO2max seseorang, yaitu :19 

1) Ergometer sepeda  

Dilakukan dengan menggunakan sepeda statis yang dikayuh untuk 

mendapatkan beban kerja. Ada 2 jenis ergometer sepeda, yaitu mekanik dan 

elektrik. Dipasang EKG untuk merekam kerja jantung, serta dilakukan 

pengukuran tekanan darah subjek di awal dan akhir percobaan. Nilai 

VO2max bisa didapat dengan menggunakan Nomogram Astrand, khususnya 

menggunakan skala beban kerja. Beban kerja memiliki unit standar tertentu 

sehingga hasil tes dapat dibandingkan satu sama lain. 
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2) Treadmill  

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pemeriksaan dengan 

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

Saltin-Astrand, dan (3) Metode OSU. 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 berjalan dan berlari. Namun, alat untuk tes treadmill 

ini mahal dan berat sehingga tes ini tidak praktis untuk dilakukan. 

3) Field test  

Tes ini sangat mudah dilakukan karena tidak membutuhkan alat khusus. 

Subjek diminta berlari berdasarkan jarak atau waktu tertentu. Beberapa 

variasi dari tes ini adalah : (1) 12 minute run, (2) 1.5 mile run, dan (3) 2,4 

km run test. 

4) Step test  

Banyak variasi dari tes ini yang berhubungan dengan jumlah langkah per 

menit dan tinggi bangku atau balok yang digunakan untuk menghasilkan 

beban kerja. Subjek melakukan gerakan naik turun bangku bergantian kaki 

dengan irama yang sudah diatur dengan metronome. Nilai VO2max bisa 

didapat dengan Normogram Astrand berdasarkan denyut dan berat badan 

atau menggunakan perhitungan rumus. Rumus yang tersedia pun bervariasi, 

dengan standar nilai VO2max yang bervariasi pula. Data yang dibutuhkan 

untuk menghitung VO2max adalah denyut jantung pemulihan. Beberapa 

variasi tersebut misalnya : (1) Harvard Step Test, (2) Tecumseh Step Test, 
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(3) Tuttle Step Test, (4) Ohio Step Test (5) YMCA Step Test, dan (6) Queen’s 

College Step Test.  

2.2.3.1 Queen’s College Step Test 

 Queen’s college step test dikembangkan oleh McArdle dan rekan - rekannya 

untuk memperkirakan kapasitas aerobik seseorang. Tes ini hanya membutuhkan 

peralatan yang sedikit dan tidak mahal.20, 21 Terdapat sedikit perbedaan tes pada laki 

- laki dan perempuan. Laki - laki menaiki bangku setinggi 16,25 inch (41,28 cm) 

sebanyak 24 langkah per menit.Sedangkan perempuan melangkah sebanyak 22 

langkah per menit. Waktu yang digunakan dalam tes ini adalah 3 menit dan setelah 

itu subjek tetap berdiri. Setelah 5 detik, hitung denyut nadi selama 15 detik (detik 

ke-5 sampai ke-20 periode pemulihan). Kalikan hasilnya dengan 4 untuk 

mengetahui denyut nadi pemulihan.20, 21 Lalu masukkan denyut nadi pemulihan ke 

dalam rumus:22 

1) Laki – laki  

Perkiraan VO2max = 111,33 – (0,42 x denyut nadi pemulihan). 

2) Perempuan  

Perkiraan VO2max = 65,81 – (0,1847 x denyut nadi pemulihan).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Step test 
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2.3  Latihan 

2.3.1  Definisi latihan 

Latihan adalah proses yang sistematis dan berulang – ulang dengan kian hari 

kian bertambah jumlah beban latihan, waktu, atau intensitasnya.23 Pada prinsipnya 

latihan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk 

meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional peralatan tubuh, dan kualitas 

psikis anak latih.24      

2.3.2  Jenis – jenis latihan  

a. Latihan peningkatan kekuatan (strength) 

 Latihan kekuatan adalah suatu bentuk latihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan fisik. Terdapat empat prinsip dasar agar latihan kekuatan 

bekerja secara efektif dan efisien:25 

1) Pilih jenis latihan yang sesuai. 

2) Frekuensi latihan. 

3) Jumlah set dalam suatu latihan. 

4) Jumlah repetisi dalam suatu set. 

b. Latihan peningkatan kecepatan (speed) 

Kecepatan adalah kemampuan bergerak secara berturut – turut untuk 

menempuh suatu jarak dalam suatu selang waktu.26 Pada jarak tempuh yang sama, 

semakin singkat waktu tempuh, kecepatan yang dihasilkan akan semakin baik.  

c. Latihan peningkatan kelenturan / kelentukan (flexibility) 
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Kelentukan adalah kemampuan menggerakkan persendian dan otot pada 

keseluruhan ruang geraknya.26 Tujuan latihan kelentukan adalah agar otot dan sendi 

tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa. Beberapa bentuk latihan kelentukan 

:27 

1) Latihan kelentukan tangan. 

2) Latihan kelentukan sendi pergelangan tangan. 

3) Latihan kelentukan otot leher. 

4) Latihan kelentukan otot pinggang. 

d. Latihan peningkatan daya tahan jantung dan paru (endurance) 

Daya tahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk bekerja dalam waktu 

yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti setelah meyelesaikan pekerjaan 

tersebut. Daya tahan umumnya diartikan sebagai ketahanan terhadap kelelahan dan 

kemampuan pemulihan segera setelah mengalami kelelahan. Daya tahan yang 

tinggi dapat mempertahankan penampilan dalam jangka waktu yang relatif lama 

secara terus menerus.26 Terdapat dua unsur daya tahan yang perlu ditingkatkan, 

yaitu daya tahan otot (muscle endurance) dan daya tahan jantung-paru.26, 28  

Daya tahan dan kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan cara menjalani 

latihan beban, seperti dumbbell press, deadlift, bench press, dan concentration curl. 

Yang membedakan kedua hal tersebut adalah jumlah repetisi dalam setiap set. 

Latihan daya tahan untuk otot dilakukan dengan repetisi sejumlah 20 – 25 kali, 

sedangkan latihan untuk kekuatan otot dilakukan repetisi sebanyak 8 – 12 kali.26 

Daya tahan jantung-paru merupakan ketahanan sistem kardiorespirasi dan 

pembuluh darah dalam mengambil oksigen dan menyalurkannya ke seluruh tubuh 
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terutama jaringan yang aktif, sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme 

tubuh. Beberapa bentuk latihan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan 

jantung-paru, yaitu cross country, interval training, circuit training, dan fartlek. 

2.3.2.1 Interval training  

Interval training adalah kinerja suatu kegiatan aerobik yang dilakukan pada 

intensitas rendah sampai tinggi dan diselingi periode istirahat.29 Sistem energi yang 

digunakan oleh tubuh bisa aerobik atau anaerobik, tergantung intensitas latihan. 

Interval training dapat melatih otot jantung dan meningkatkan VO2max 

seseorang.30 

Dalam interval training, waktu latihan terbagi atas interval kerja dan 

interval istirahat. Interval istirahat biasanya terdiri dari aktivitas aerobik intensitas 

rendah atau tanpa aktivitas, dan berkaitan dengan lama interval kerja (rasio kerja : 

istirahat).5 Contoh latihan interval training yang umum dipakai adalah lari. Subjek 

lari sprint selama 2 menit diikuti jalan/lari santai selama 2 menit. Namun bisa juga 

menggunakan variasi gerakan seperti: jumping jacks, push up, crunch, lunge, plank, 

high knees, shuttle run, dan plyometric. 

Interval training dapat meningkatkan kebugaran tapi juga menyebabkan 

kelelahan berlebih. Berdasarkan tuntutan jenis olahraga, kita dapat memilih bentuk 

interval kerja yang sesuai dengan tujuan. Interval training dapat dilakukan sebagai 

bagian latihan umum atau sebagai bagian dari program latihan spesifik.5  

2.3.2.2 Circuit training 

Circuit training adalah kombinasi aerobik intensitas tinggi dengan latihan 

ketahanan yang dirancang untuk pembentukan otot dan kebugaran jantung-paru. 
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Latihan ini juga membantu pembakaran lemak.31 Circuit training, terdiri dari 

beberapa pos, bisa enam pos atau lebih. Lama latihan di setiap pos antara 30 - 60 

detik, dan bisa lebih lama tergantung berapa jumlah repetisi di masing - masing pos. 

Semakin banyak repetisi maka pengaruh terhadap ketahanan juga semakin besar. 

Sedangkan repetisi yang lebih sedikit dengan peningkatan beban dapat 

mengoptimalkan kekuatan dan massa otot.31, 32 

Circuit training merupakan sistem latihan yang dapat mengembangkan 

secara serempak kebugaran seluruh komponen tubuh, yaitu kekuatan, daya tahan, 

kecepatan, fleksibilitas, dan komponen-komponen fisik lainnya. Pelaksanaan 

circuit training didasarkan pada asumsi bahwa seorang atlet akan dapat 

mengembangkan kekuatan, daya tahan, kelincahan dengan jalan :   

1) Melakukan sebanyak mungkin pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. 

2) Melakukan sejumlah latihan dalam waktu yang singkat.  

Setiap pelatih dapat membuat pilihan sendiri mengenai jumlah pos yang 

digunakan dan bentuk latihan pada masing – masing pos.33 Keuntungan berlatih 

circuit training adalah :33 

1) Meningkatkan berbagai komponen kondisi fisik secara serempak dalam 

waktu yang relatif singkat. 

2) Setiap atlet dapat berlatih sesuai dengan kemajuannya masing – masing. 

3) Setiap atlet dapat menilai kemajuannya sendiri. 

4) Latihan mudah diawasi. 

5) Hemat waktu dan dapat dilakukan oleh banyak orang sekaligus. 
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2.4      Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan kerangka teori 

2.5       Kerangka konsep 

 

 

 

Gambar 5. Bagan kerangka konsep 

2.6      Hipotesis 

 Program latihan circuit training memberikan nilai peningkatan VO2max 

yang lebih besar daripada program latihan interval training. 
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