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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 
 

 

Senam Aerobik merupakan aktifitas fisik yang mudah dilakukan dengan 

biaya yang cukup terjangkau. Senam Aerobik itu sendiri menghabiskan waktu 

kurang lebih satu jam yang terdiri dari 3 tahap , yakni pertama pemanasan, 

inti, dan pendinginan. Aerobik menggabungkan olahraga dengan berbagai 

bentuk tarian seperti balet dan jazz ke dalam olahraga harian. Biasanya 

olahraga ini dianggap latihan yang beresiko rendah (low-impact) dan lebih 

lambat dibandingkan dengan gerakan aerobik lain, meskipun ada juga yang 

gerakannya cepat. Karena karakteristiknya, olahraga ini sangat ideal bagi 

mereka yang membutuhkan olahraga seperti manula, penderita kegemukan, 

ibu hamil, dan DM (Dinata, 2007). 

 

Dari sudut pandang ilmu faal pelatihan atau aktifitas olahraga bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan fungsional sel, yang dengan sendirinya berarti 

juga meningkatkan kemampuan fungsional individu (manusia) yg 

bersangkutan. Pelatihan/aktivitas olahraga harus bersifat fisiologis yaitu: dari 

sudut pandang sel tidak menyebabkan gangguan Homeostasis yg melebihi 

batas-batas fisiologis. Perubahan kondisi Homeostasis harus sudah pulih 

dalam waktu tidak lebih dari 24 jam (Kraemer, 2002). 
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Selama olahraga sel-sel otot menggunakan banyak glukosa dan bahan bakar 

nutrien lain dari biasanya untuk kegiatan kontraksi otot. Kecepatan 

transportasi glukosa ke dalam otot yang digunakan dapat meningkat sampai 

10 kali lipat selama aktivitas fisik. Mekanisme yang bertanggung jawab 

terhadap peningkatan pengambilan glukosa oleh otot-otot yang bekerja masih 

belum jelas. Pada banyak sel termasuk otot yang sedang istirahat, difusi-

terfasilitasi glukosa bergantung pada hormon insulin (Sherwood, 2006). 

 

Ketika aktivitas fisik kepekaan insulin meningkat menyebabkan penurunan 

kadar glukosa plasma. Oleh karena itu insulin mungkin tidak berperan dalam 

meningkatkan transpor glukosa ke dalam otot yang sedang bekerja. 

Mekanisme kerja dari kedua hormon insulin dan glukagon ketika terjadi 

aktivitas fisik atau latihan olahraga masih memerlukan penjabaran dan kajian 

lebih lanjut (Guyton, 2006). 

 

Salah satu dari bahaya tidak terkontrolnya glukosa seseorang adalah penyakit 

Diabetes Melitus. Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit 

metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan 

sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya, bersifat kronik dan disertai 

komplikasi kronik ataupun akut (Sudoyo, 2006). Sebagian penyandang 

diabetes melitus tidak menyadari dan tidak berobat secara teratur sampai saat 

timbul komplikasi (Soewondo, 2009). 

 

Diabetes melitus merupakan penyakit degeneratif yang memerlukan 

penanganan yang tepat dan serius. Penyakit tersebut akan membawa sebagian 

komplikasi yang serius seperti penyakit jantung, stroke, disfungsi ereksi, 
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gagal ginjal dan kerusakan sistem syaraf. Menurut estimasi International 

Diabetes Federation (IDF) terdapat 194 juta penduduk Indonesia menderita 

Diabetes Melitus pada tahun 2003. WHO memprediksi data Diabetes Melitus 

akan meningkat menjadi 333 juta dalam 25 tahun mendatang (Soegondo, 

2009). 

  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik 

diatas dalam bentuk penelitian. Penulis ingin mengetahui adanya pengaruh 

senam aerobik terhadap kadar glukosa darah puasa pada peserta senam 

aerobik di Pusat Kebugaran Sonia Bandar Lampung, 

 

  

B. Rumusan Masalah 
 
 

Kegiatan senam aerobik yang di masyarakat dipercaya sebagai kegiatan yang 

dapat mencegah berbagai macam penyakit, serta pemahaman masyarakat 

yang semakin tinggi akan kesehatan menimbulkan pertanyaan tentang 

efektifitas senam aerobik terhadap penurunan glukosa darah puasa. Hal ini 

membuat penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  “Apakah 

terdapat pengaruh senam aerobik terhadap kadar glukosa darah puasa pada 

peserta senam aerobik di Pusat Kebugaran Sonia Bandar Lampung?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 

 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam aerobik terhadap 

kadar glukosa darah puasa pada peserta senam aerobik di Pusat Kebugaran 

Sonia Bandar Lampung. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui rata-rata kadar glukosa darah puasa pada peserta senam 

aerobik di Pusat Kebugaran Sonia Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui kadar glukosa darah puasa sebelum melakukan senam 

aerobik di Pusat Kebugaran Sonia Bandar Lampung. 

c. Untuk mengetahui kadar glukosa darah puasa sesudah melakukan senam 

aerobik di Pusat Kebugaran Sonia Bandar Lampung. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam ketrampilan penulis 

mengenai tata cara penulisan dan penelitian karya ilmiah yang baik. 

2. Bagi Institusi 

Memberikan  informasi terhadap pengaruh latihaan senam aerobik terhadap 

Kadar glukosa darah puasa. 

3. Bagi masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat 

efek dari olahraga yang rutin dilakukan. 
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4. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk melengkapi penelitian 

tentang pengaruh latihaan senam aerobik terhadap kadar glukosa darah puasa. 

 
 

E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

           Diberikan latihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori (Guyton, 2006, Tortora, 2011, Power, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Biologis : 

Usia 

Jenias Kelamin 

Genetik 

 

Kadar Glukosa 

Darah 

Faktor 

Lingkungan: 

 

Asupan makanan 

Aktifitas fisik 

Gaya hidup 

Senam Aerobik 

Peningkatan 

metabolisme otot 

Ket : 

          : Mempengaruhi 

          : Disarankan 

Peningkatan 

denyut jantung& 

permeabilitas 

vaskuler 

Peningkatan distribusi 

glukosa darah ke dalam sel 

otot 

Penurunan kadar 

glukosa darah 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

 

G. Hipotesis 

 
 

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat penurunan kadar glukosa darah 

puasa pre dan posttest pada peserta senam aerobik di Pusat Kebugaran Sonia 

Bandar Lampung. 

 

 

PENURUNANAN KADAR 

GLUKOSA DARAH PUASA 

SENAM AEROBIK 

Faktor internal 

Usia, jenis kelamin 

 

 

Faktor Eksternal: 

Aktifitas fisik, asupan makanan 

Ket:       mempengaruhi 


