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Penulis 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan berbagai macam 

aktifitas yang dipengaruhi oleh tugas, kepribadian, dan lingkungan, seperti 

bekerja, olahraga, rekreasi, dan lain sebagainya. Kualitas aktifitas seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu fisik, emosi, mental, dan sosial. 

Kualitas aktifitas manusia sangat erat hubungannya dengan gerak fungsional 

untuk menjadikan manusia menjadi berkualitas dan berguna didalam 

kehidupannya. Olahraga merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, 

karena olahraga dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan tubuh, 

serta akan dapat berdampak kepada kinerja fisik tubuh dan dapat juga 

mencegah terjadinya penuaan dini. Berolahraga secara teratur akan dapat 

memberi rangsangan kepada semua sistem tubuh, baik hormon, sel, jaringan, 

maupun yang lainya, sehingga dapat mempertahankan tubuh tetap dalam 

keadaan sehat dan bugar.  

Kebugaranjasmani merupakan modal  utama yang semestinya dimiliki 

oleh seseorang, baik itu anak-anak, dewasa maupun Lansia. Kesegaran 

jasmani dapat diperoleh dengan cara melakukan aktivitas jasmani secara 

teratur dan terukur baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Kebugaran 

jasmani  yang baik akan menjamin seseorang akan dapat melaksanakan 



kegiatan sehari-hari dengan kebugaran jasmani yang baik seseorang akan 

menampakkan penampilan yang optimal, percaya diri, senantiasa 

bersemangat dan bergairah dalam hidupnya. Pembinaan  kebugaran jasmani 

merupakan hal penting untuk meningkatan kualitas fisik, karena dengan  

kebugaran jasmani tentunya seseorang  akan dapat beraktivitas secara 

maksimal dalam kehidupan  sehari-hari sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya. Salah satu kegiatan kebugaran jasmani yang paling mudah 

dilakukan yaitu melakukan aktivitas jogging.  

Dalam melakukan aktivitas joging, faktor fisik dan gizi menjadi faktor 

dominan dimana melibatkan sistem muskuloskeletal tubuh. Pada manusia 

dikenal anggota gerak atas dan anggota gerak bawah dimana tiap anggota 

gerak merupakan satu kesatuan sendi, otot, tulang, saraf, dan sendi. Kondisi 

gizi yang baik  diperlukan manusia untuk pemeliharaan tubuh termasuk 

pertumbuhan dan pergantian jaringan yang rusak akibat aktivitas kerja atau 

kegiatan fisik. Kebutuhan akan zat gizi mutlak bagi tubuh agar dapat 

melakukan fungsinya Kualitas fungsional individu tergantung dari efektifitas 

dan efisiensi gerak yang dilakukan. Untuk terciptanya gerak yang efektif dan 

efisien diperlukan beberapa faktor pendukung, yaitu fleksibilitas, koordinasi, 

kekuatan, daya tahan, dan keseimbangan/stabilitas. 

Perkembangan sistem  reproduksi manusia  dan berbagai faktor yang 

berperan,  sampai saat ini masih menjadi perhatian dalam dunia kesehatan. 



Gangguan pada sistem ini akan  membawa  dampak besar pada kehidupan 

seksual maupun psikologis manusia di masa yang akan datang. Sehingga 

upaya untuk menemukan terapi efektif  dengan didasari oleh  pengetahuan  

tentang mekanisme  perkembangan  sistem  reproduksi  dan faktor-faktor  yang 

terkait di dalamnya sangat diperlukan. Hormon testosteron merupakan salah 

satu faktor  hormon  yang diduga berperan penting dalam pertumbuhan 

manusia. Sistem reproduksi normal akan tumbuh  dan  berkembang mengikuti 

suatu pola tertentu.  

Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi pada usia dewasa dimana 

kegiatannya adalah bekerja, tetapi hal ini juga banyak dihadapi oleh semua 

kalangan tanpa memandang tingkatan usia. Bagi para pekerja maupun pelajar 

atau mahasiswa memiliki kesibukan dengan melakukan pekerjaan mapun 

perkuliahan. Bahkan akibat dari pekerjaan mereka sering terlupa akan 

pentingnya kebugaran jasmani, asupan herbal berupa kunyit putih, maupun 

tingkat reproduksi hormon, untuk menunjang proses aktivitas gerak yang 

melelahkan dan menghindarkan dari kelehan. 

Sehari-hari saya memperhatikan banyak orang  melakukan jogging dari 

hari Senin hingga hari Sabtu. Walaupun padatnya kegiatan pekerjaan, 

mengajar dan melakukan aktivitas lain di sekitar kampus Universitas Negeri 

Jakarta orang yang melakukan jogging yang saya perhatikan yaitu lansia pria. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat UNJ, 

dari padatnya kegiatan perkuliahan dan pekerjaan mengakibatkan banyak 



pekerja yang mengalami gangguan pada kebugaran jasmani pada lansia pria 

karena telah melalui kegiatan yang melelahkan dalam satu hari. 

Saya sebagai peneliti juga melakukan aktivitas jogging disetiap pagi, dan 

saya mengkonsumsi herbal kunyit putih untuk menambah kebugaran dalam 

tubuh saya. Khasiatnya yang saya peroleh menambah kebugaran dalam tubuh 

saya dan dengan umur saya yang hampir memasuki usia 65 tahun hormon 

testosterone saya semakin meningkat. Dimana yang kita ketahui kunyit putih 

adalah alternatif untuk pengobatan herbal secara alami. 

 

B. Identifikasi masalah  

Setelah dikaji latar belakang masalah di atas maka perlu kiranya masalah 

tersebut diidentifikasi dalam bentuk yang lebih mendalam agar dalam 

penelitian ini mendapat arah dan tujuan yang sangat jelas, seperti: 

1. Apakah gerak seseorang dalam melakukan aktivitas joging berhubungan 

dengan kebugaran jasmani ? 

2. Apakah status kunyit putih berhubungan dengan dengan kebugaran 

jasmani seseorang yang melakukan aktivitas joging? 

3. Apakah hormon testosteron seseorang yang melakukan joging 

berhubungan dengan dengan kebugaran jasmani ? 

4. Apakah aktivitas joging, kunyit putih, dan hormon testosteron  pada lansia 

pria secara bersama-sama berhubungan dengan kebugaran jasmani ? 



 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu meluas, maka permasalahan hanya 

dibatasi pada hubungan antara aktivitas joging, kunyit putih, dan hormon 

testosteron  pelaku joging sebagai variabel bebas, sedangkan kebugaran 

jasmani pelaku joging di lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagai 

variabel terikat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah aktivitas jogging berhubungan dengan kebugaran jasmani ? 

2. Apakah kunyit putih berhubungan dengan dengan kebugaran jasmani 

pelaku joging ? 

3. Apakah hormon testosteron pelaku joging berhubungan dengan dengan 

kebugaran jasmani ? 

4. Apakah aktivitas joging, kunyit putih, dan hormon testosteron  pelaku 

jogging secara bersama-sama berhubungan dengan kebugaran jasmani  

5. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk 

memperkaya khasanah bidang olahraga, khususnya bagi: 



1. Para pelaku jogging. 

2. Para pelaku joging agar benar-benar memahami program yang dilakukan 

terutama pelaku jogging lanjut usia. 

3. Para khalayak umum yang berminat menambah aktivitas kebugaran 

dengan mengkonsumsi kunyit putih. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

1.  Kebugaran Jasmani 

a. Hakekat Kebugaran Jasmani 

 Kebugaran jasmani erat hubungannya dengan  kesegaran keseluruhan, dimana 

kemampuan fisik, mental, dan spiritual mampu berbuat dengan sebaik-baiknya untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik kewajiban pribadi, kewajiban keluarga, kewajiban 

dalam masyarakat serta kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Manusia yang memiliki 

kesegaran keseluruhan adalah manusia yang berpandangan sehat dan segar pada kehidupan dan 

masa depannya. Siapa yang sehat dialah yang memiliki masa depan. Djoko Pekik Irianto (2004: 

2) menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kebugaran fisik (physical fitness), yakni 

kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang 

berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Kebugaran digolongkan menjadi 

kelompok: 

a. Kebugaran statis: keadaan seseorang yang bebas dari penyakit dan cacat atau disebut 

sehat. 

b. Kebugaran dinamis: kemampuan, seseorang bekerja secara efisien yang tidak 

memerlukan keterampilan khusus, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan 

mengangkat. 

c. Kebugaran motoris: kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang menuntut 

keterampilan khusus. Seorang pelari dituntut memiliki teknik berlari dengan benar 

untuk memenangkan lomba, seorang pemain sepakbola dituntut berlari cepat sambil 

menggiring bola, seorang pemain voli harus dapat melompat sambil memutar 

badan untuk melakukan smash, dan lain-lain. 

 Menurut Mutohir, dkk (2007: 51) bahwa Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh 

untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Muhajir (2006:79) 

menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk 

melakukan penyesuaian (adaptasi) terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya (dari 

kerja yang dilakukan sehari-hari) tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti.  

 Menurut Surtiyo Utomo dan Suwandi (2008:60) bahwa kebugaran jasmani adalah 
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kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang 

berarti. Kebugaran Jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Hal ini berarti seseorang masih 

memiliki energi cadangan untuk memenuhi waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang 

tidak terduga sebelumnya. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan setiap individu untuk bergerak 

dan melakukan pekerjaan tidak sama, sesuai dengan gerak atau pekerjaan yang dilakukan. 

Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh seorang pelajar berbeda dengan anggota TNI, 

olahragawan, atau karyawan. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari- hari secara efisien tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga masih mempunyai cadangan energi yang cukup 

untuk melakukan aktivitas selanjutnya. 

b. Komponen Biomotorik 

 Komponen-komponen biomotorik dasar antara lain : 

A. Kekuatan. 

B. Daya tahan. 

C. Kecepatan. 

D. Kelentukan 

E. Koordinasi 

a. Kekuatan 

 Kekuatan adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik seseorang 

secara keseluruhan. Kekuatan dapat dirinci menjadi tiga bentuk, yaitu : 

1. Kekuatan Maksimum. 

2. Kekuatan Elastis. 

3. Daya tahan Kekuatan. 

 

 

1. Kekuatan Maksimum 

 Kekuatan maksimum adalah daya/tenaga terbesar yang dihasilkan oleh otot yang 

berkontraksi dengan tidak menentukan berapa cepat suatu gerakan dilakukan atau berapa lama 

gerakan itu dapat diteruskan. Kekuatan maksimum sangat penting dalam nomor-nomor dimana 
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suatu tahanan besar perlu diatasi atau dikontrol. 

2. Kekuatan Relatif (Relative Strength) 

 Relative strength dapat diketahui dari perhitungan hasil angkatan (kemampuan mengangkat 

beban) dibagi oleh berat badannya. Kekuatan relative akan turun jika atlet overwight, yang mungkin 

disebabkan oleh nutrisi yang salah satu atlet memiliki gempalan lemak di berbagai tubuhnya. 

3. Kekuatan Elastis 

 Kekuatan elastis adalah tipe kekuatan yang sangat diperlukan dimana otot dapat bergerak 

cepat terhadap suatu tahanan. Kombinasi dari kecepatan gerak disebut nomor yang eksplosif , 

seperti dalam lari sprint , lempar dan lompat,  memukul, menendang, dan gerak lain yang 

menggunakan kecepatan. 

4. Daya Tahan Kekuatan 

 Daya tahan kekuatan adalah kemampuan otot untuk terus-menerus menggunakan daya 

dalam menghadapi meningkatnya kelelahan. Daya tahan kekuatan adalah kombinasi antara 

kekuatan dan lamanya gerakan. Melalui suatu latihan seperti sit-up sampai mencapai kelelahan 

merupakan salah satu tes daya tahan kekuatan. Sifat kekuatan ini menentukan prestasi si atlet di 

mana suatu gerakan dilakukan berualng kali dalam waktu yang cukup lama. 

5. Mengembangkan Kekuatan 

 Latihan yang cocok dan dapat mengembangkan kekuatan adalah latihan tahanan (resistance 

exercise), di mana kita harus mendorong, menarik, mengangkat maupun menahan beban. Latihan 

kekuatan juga bisa meningkatkan kekuatan masa otot yang bisa disebut dengan hypertrophy. Bila 

latihan kekuatan berhenti, maka hokum reversibilitas menunjukkan bahwa beberapa kekuatan akan 

hilang dan masa otot akan kembali berkurang/menurun. 

 Usia yang disarankan untuk memulai latihan beban adalah pada usia 14 tahun, asal dimulai 

dengan beban yang ringan, karena pada usia itu tulang-tulangnya masih lunak dan belum sempurna 

perkembangannya. Sendi-sendinya pun belum tumbuih secara sempurna dan belum stabil. Oleh 

karena otot-otot yang menstabilkan tulang belakang belum kuat, maka sebauiknya jangan berlatih 

dengan beban yang berat di atas pundaknya, karena akan mengganggu pertuimbuhan di sekitar 

persendian tulang belakang. 

6. Latihan Beban (weight training) 

 Weight training atau latihan beban adalah salah satu bentuk latihan tahanan untuk 

meningkatkan kekuatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam latihan weight training. 
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a. harus didahului oleh warm-up 

b. Penentuan beban awal yabng benar 

c. Penggunaan pronsip overload 

d. Teknik gerakan harus benar 

e. Memperhatikan ruang gerak sendi. 

f. Penggunaan repitisi yang benar. 

g. Melatih otot antagonis. 

h. Pengaturan pernapasan. 

i. Harus terjadi kelelahan otot lokal 

j. Dilakukan minimal 3 kali per minggu 

k. Pada awal masa latihan, melatih otot secara menyeluruh 

l. pengawasan latihan 

m. Diakhiri dengan warming down. 

B. Daya Tahan (Endurance) 

 Daya tahan dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan yang mampu untuk bekerja dalam 

waktu yang cukup lama. Seorang atlet dikatakan mempunyai daya tahan yang baik apabila ia tidak 

mudah lelah atau dapat terus bergerak dalam keadaan kelelahan atau ia mampu bekerja tanpa terus 

bergerak dalam keadaan kelelahan atau ia mampu bekerja tanpa mengalami kelelahan yang 

berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ada dua tipe daya tahan yaitu : 

1. Daya tahan Aerobik (DTA) 

2. Daya Tahan Anaerobik (DTAN) 

 

3. Kecepatan 

4. Kelentukan Flexibility 

5. Koordinasi 

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Jasmani 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani diantaranya dengan 

melakukan aktivitas jasmani secara bertahap dan teratur, gizi yang memadai, dan istirahat yang 

cukup. Bagi anak usia SD perlu dilakukan pemeriksaan secara teratur, pemilihan aktivitas 

dalam program pendidikan  jasmani  sesuai  dengan  umurnya,  melakukan  rekreasi  dan 
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pemenuhan makanan yang bergizi, melakukan olahraga atau latihan fisik yang baik dan 

terprogram dengan baik. 

Menurut Rusli Lutan (2001: 71) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kebugaran jasmani. Faktor itu mencakup intensitas, kekhususan, frekuensi, dan kekhasan 

perorangan. Berikut penjelasannya secara lebih lengkap yang tersaji di bawah ini: 

d. Intensitas 

 Untuk meningkatkan kebugaran jasmani, seseorang harus melakukan tugas kerja yang 

lebih berat dari kebiasaannya. Hal ini dapat dilakukan baik dengan menambah beban kerjanya 

atau mempersingkat waktu pelaksanaannya. Penanganan beban yang selalu meningkat, 

melebihi beban yang telah diatasi disebut prinsip beban lebih (over load). 

e. Kekhususan 

 Peningkatan dalam berbagai aspek kebugaran jasmani adalah bersifat spesifik, sesuai 

dengan jenis latihan yang ditunjukkan terhadap kelompok otot yang terlibat. Latihan kekuatan 

misalnya, tentu tidak akan banyak berpengaruh terhadap peningkatan daya tahan aerobik. Jadi, 

setiap jenis latihan ditunjukkan ke arah pembinaan unsur pembinaan yang lebih khusus. 

f. Frekuensi Latihan 

 Latihan yang tidak teratur, kadang-kadang berlatih, dan kadang- kadang diselingi 

dengan masa istirahat yang lama juga sama buruknya dengan tidak berlatih. Persoalan ini 

disebut ketidaksinambungan latihan, suatu kelemahan dalam pembinaan. Otot-otot yang dilatih 

secara teratur dengan frekuensi yang cukup, akan mengalami perkembangan. Serabut ototnya 

semakin bertambah tebal, dan karena itu otot menjadi semakin besar. 

g. Bersifat Perorangan 

 Setiap orang mengalami peningkatan kebugaran jasmaninya dengan tempo peningkatan 

yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, bentuk tubuh, 

keadaan gizi, berat badan, status kesehatan, dan kuat lemahnya motivasi. 

h. Motivasi Berlatih 

 Ketika masih kecil, anak-anak begitu senang bermain atau melakukan aktivitas jasmani. 

Ketika usianya semakin meningkat, kegairahan itu justru semakin berkurang. Keadaan ini 

tampak, misalnya pada jenjang SMU, terutama pada anak wanita. Persoalaan penting yang 

berkaitan dengan kesiapan untuk berlatih, selain sikap 

positif terhadap aktivitas jasmani, juga faktor dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
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itu. 

 Menurut Djoko Pekik Irianto (2004:7) untuk mendapatkan kebugaran yang memadai 

diperlukan perencanaan sistematik melalui pemahaman pola hidup sehat bagi setiap lapisan 

masyarakat, meliputi tiga upaya bugar yaitu, makan, istirahat, dan olahraga. 

a. Makan 

 Untuk dapat mempertahankan hidup secara layak setiap manusia memerlukan makan 

yang cukup. Baik kuantitas maupun kualitas, yakni memenuhi syarat makanan sehat 

berimbang, cukup energi, dan nutrisi. 

b. Istirahat 

 Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja 

terbatas. Seseorang tidak akan mampu bekerja terus-menerus sepanjang hari tanpa berhenti. 

Kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu istirahat 

sangat diperlukan agar tubuh memiliki kesempatan melakukan recovery (pemulihan) sehingga 

dapat melakukan kerja atau beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. 

c. Berolahraga 

 Banyak cara dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kebugaran, misalnya 

dengan melakukan masase, mandi uap (sauna, steam), berendam di pancaran air hangat 

(whirpool), dan berlatih olahraga. Berolahraga adalah salah satu alternatif paling efektif dan 

aman untuk memperoleh kebugaran sebab berolahraga mempunyai multi manfaat, antara lain 

manfaat fisik (meningkatkan komponen kebugaran), manfaat psikis (lebih tahan terhadap stress, 

lebih mampu berkonsentrasi), dan manfaat sosial (menambah percaya diri dan sarana 

berinteraksi). 

 

 Djoko Pekik Irianto (2004:16) menjelaskan bahwa keberhasilan mencapai kebugaran 

sangat ditentukan oleh kualitas latihan yang meliputi: tujuan latihan, pemilihan model latihan, 

penggunaan sarana latihan, dan yang lebih penting lagi adalah takaran atau dosis yang 

dijabarkan dalam konsep FIT (Frekuensi, Intensity, and Time). 

a. Frekuensi 

 Frekuensi adalah banyaknya unit latihan per minggu. Untuk meningkatkan kebugaran 

perlu latihan 3-5 kali per minggu. Sebaiknya pelaksanaannya dilakukan berselang, misalnya: 

Senin, Rabu, Jumat, sedangkan hari yang lain digunakan untuk istirahat agar tubuh memiliki 
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kesempatan melakukan recovery (pemulihan) tenaga. 

b. Intensitas 

 Kualitas yang menunjukkan berat ringannya latihan disebut intensitas. Besarnya 

intensitas tergantung pada jenis dan tujuan latihan. Latihan aerobik menggunakan pedoman 

kenaikan detak jantung. 

c. Time 

 Time adalah waktu atau durasi yang diperlukan setiap kali berlatih. Untuk 

meningkatkan kebugaran paru jantung dan penurunan berat badan diperlukan waktu latihan 

20-60 menit. 

 

 

c. Manfaat Latihan Kebugaran Jasmani 

 Seseorang yang memiliki tingkat kesegaran jasmani tinggi akan dapat melakukan 

pekerjaannya dengan baik, serta tubuhnya tetap segar ketika berhenti bekerja dan pada saat 

istirahat. Pendapat Muhajir (2006: 79) menyatakan bahwa manfaat melakukan latihan 

kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup antara lain untuk 

hal-hal berikut: 

a. Mempertahankan dan meningkatkan taraf kebugaran jasmani yang baik. 

b. Mengadakan koreksi terhadap kesalahan sikap dan gerak. 

c. Membentuk sikap dan gerak. 

d. Membentuk  kondisi  fisik  (kekuatan  otot,  kelincahan,  ketahanan, keluesan, 

dan kecepatan). 

e. Membentuk   berbagai   sikap   kejiwaan   (membentuk   keberanian, 

kepercayaan, dan kesiapan diri, serta kesanggupan bekerja sama). 

f. Memberikan rangsangan bagi pertumbuhan tubuh, khususnya bagi anak-

anak. 

g. Memupuk rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan 

masyarakat. 

 

 d.  Definisi Lanjut Usia 

 Lanjut usia adalah dimana individu yang berusia di atas 60 tahun yang pada umumnya 
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memiliki tanda-tanda terjadinya penurunan fungsi-fungsi biologis, psikologis, sosial, 

ekonomi. Sedangkan menurut United National (UN) menyetujui bahwa usia 60 merupakan 

cuttof untuk usia tua pada populasi tua (WHO,2010;Definition  of  an  older  or  elderly  

person:  Assosiasi  Alzheimer Indonesia). 

 Undang-undang Depkes RI , No. 4 tahun 1965 menjelaskan bahwa seseorang 

dikatakan sebagai lanjut usia setelah yang bersangkutan mencapai umur 55 tahun ke atas, 

tidak mampu mencari nafkah sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan juga 

menerima nafkah. Sedangkan WHO dalam depkes RI mempunyai batasan  usia lanjut 

sebagai berikut: middle /  young elderly usia antara 45-59 tahun, elderly usia antara 60-74 

tahun, old usia antara 75-90 tahun dan dikatakan very old berusia di atas 90 tahun (Aging 

process 2010) 

 

2. Latihan Jogging  

 Menurut Cooper dalam Jonathan Kuntaraf (1992; 182) dikatakan bahwa sebenarnya 

keduanya berbeda, tegantung kepada kecepatan dalam berlari. Bila seorang lari lebih cepat dari 9 

menit untuk jarak 1,6 km, maka kita sebut sebagai berlari, tetapi bila jarak tersebut ditempuh dalam 

waktu yang lebih lambat dari 9 menit, maka kita sebut joging. Menurut Soekarman (1989 ; 80) 

bahwa jogging diartikan sebagai lari lambat dan kontinue. Dari kedua pendapat tersebut dapatlah 

disimpulkan bahwa joging adalah suatu bentuk latihan yang kecepatannya berbeda diantara jalan 

dan berlari. 

 Joging termasuk olahraga yang mempunyai nilai aerobik yang tinggi, segera setelah 

berenang. Karena jogging merupakan aktifitas aerobik, maka terutama bermanfaat untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan kebugaran dari jantung, paru-paru peredaran 

darah dan otot-otot dan sendi tungkai. Jonathan Kuntaraf (1992 ; 183) mengemukakan bahwa 

untuk mendapatkan aerobik, jogging memerlukan lebih sedikit waktu dibandingkan dengan 

berjalan. Ini adalah cara untuk mendapatkan kesegaran aerobik dan menurunkan lemak yang 

berlebihan. 

 

3. Kunyit Putih (Kaempferia rotunda L) 

 Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan yang tersebar di 

seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar disekitar hutan/bekas kebun. 
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Diperkirakan berasal dari Binar pada ketinggian 1.300-1.600 m dpl, ada juga yang mengatakan 

bahwa kunyit berasal dari India. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Asia Selatan khususnya di 

India, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia (Jawa), dan Filipina (Amirullah, 2008). 

 

Klasifikasi kunyit putih menurut Plantamor (2008) 

Kingdom  Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

Sub Kelas Commelinidae 

Ordo  Zingiberales 

Famili  Zingiberaceae (suku jahe-jahean) 

Genus  Kaempferia 

Spesies  Kaempferia rotunda L. 

 

  
Gambar 2.1 Kunyit Putih  

Sumber: (Suryanto, 2010) dan dokumentasi Nesyia Hanifa (2010) 

 

 Kunyit putih memiliki nama daerah kunci pepet, temu rapet, ardong (Jawa), kunir putih 

(Sunda), konce pet (Madura), temu putri, temu rapet (Melayu). Nama asing – Nama simplisia: 

Kaempferiae rotundae Rhizoma (kunci pepet). 

Perawakan herba, tinggi sampai 0,65 m. Batang berupa rimpang bercabang, pendek, sangat kuat, 

aromatik, warna putih kekuningan, batang semu kokoh, merah kecoklatan, minimal 25 cm 

(Plantus, 2008).  

 Daun tunggal, berpelepah 3-5, tegak, helaian; bentuk daun bulat memanjang lanset, 

pangkal runcing, ujung meruncing, runcing, tumpul, daging daun tebal dan lunak, permukaan atas 

http://plantamor.com/index.php?plantsearch=Zingiberaceae
http://plantamor.com/index.php?plantsearch=Kaempferia
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daun gundul, permukaan bawah berambut sangat pendek, warna permukaan atas hijau dan sering 

seperti terbakar, permukaan bawah ungu gelap, panjang helaian daun 10-30 cm, lebar 4-10 cm, 

tangkai daun besar, sampai 4 cm, lidah-lidah daun (ligula) kira-kira 4 mm, upih (pelepah) daun 

berambut, panjang 7-24 cm (Plantus, 2008). 

 Susunan bunga majemuk tandan, jumlah bunga 4-16, biasanya 1-2 bunga mekar bersamaan 

pada waktu yang bersamaan; ibu tangkai bunga majemuk berkembang baik, ujungnya berbentuk 

cakram; daun pelindung bunga, bertoreh dalam 1,5 cm.  Memiliki kelop 3 buah, ujungnya 

bergigi 3, berwarna kehijauan atau putih, panjang 3-7 cm. Memiliki mahkota 3 buah, berbentuk 

tabung (panjang tabung 3,5-7 cm), warna mahkota bunga putih dengan garis titik-titik, berbau 

harum. Benang sari steril/mandul berbentuk elip sampai bentuk garis, agak tumpul, berujung deri 

atau tidak, warna putih atau ungu, berurat, panjang 3,5-5 cm, lebar 1-1,75 cm, membentuk bibir 

(labellum) seperti jantung terbalik, bercangap atau berbagi dalam, panjang 4-7 cm, lebar 3-4 cm; 

masing-masing benang sari mandul berwarna kekuning-kuningan dengan garis titik-titik putih 

mengikuti urat-uratnya, selain itu bangunan bibir berwarna ungu.  Benang sari; fertil 1 buah, 

panjangnya 0,8-2,5 cm; tangkai benang sari lebar; alat tambahan apikal dari penghubung ruang 

sari berlekuk 2-4, panjang 5-10 mm. Buah tidak diketahui. Waktu berbunga April, September-

Nopember (Plantus, 2008). 

Tanaman kunyit dapat tumbuh baik pada daerah yang memiliki intensitas cahaya penuh atau 

sedang, sehingga tanaman ini sangat baik hidup pada tempat-tempat terbuka atau sedikit naungan 

(Amirullah, 2009).  

 Pertumbuhan terbaik dicapai pada daerah yang memiliki curah hujan 1.000-4.000 

mm/tahun. Bila ditanam di daerah curah hujan < 1.000 mm/tahun, maka sistem pengairan harus 

diusahakan cukup dan tertata baik. Tanaman ini dapat dibudidayakan sepanjang tahun. 

Pertumbuhan yang paling baik adalah pada penanaman awal musim hujan. Suhu udara yang 

optimum bagi tanaman ini antara 19-30°C (Amirullah, 2009). 

Kunyit tumbuh baik di dataran rendah (mulai < 240 m dpl) sampai dataran tinggi (> 2.000 m dpl). 

Produksi optimal + 12 ton/ha dicapai pada ketinggian 45 m dpl (Amirullah, 2009). 

 Daerah distribusi, habitat dan budidaya di Jawa tumbuh di daerah dengan ketinggian 20 – 

500 m dpl. Ditempat yang agak lembab dan teduh, sebagai tumbuhan liar atau tumbuh menjadi 

liar di hutan jati, belukar, hutan basah, padang rumput (Plantus, 2008). 
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Kunyit putih mengandung 0,22 % minyak atsiri yang terdiri dari 5 senyawa utama 

piperiton, p-simen-8-ol, verbenon, kariofilen, kariofilenoksida, dan 3 senyawa minor, serta 

krotepoksida. Pengujian terhadap kunyit putih juga menunjukkan komposisi abu 3,5%; serat kasar 

8,7%, lemak 18,3 %; protein 10,7%; dan pati 62,9% (Plantus, 2008). Rimpang dan daunnya 

mengandung saponin dan folifenol (Plantus, 2008). 

 Pemberian 25 mg/5mL ekstrak yang larut dalam pertoleum eter secara in vitro dapat 

berefek pada penghambatan pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Candida albicans di 

samping itu dapat pula membunuh Callosobruchus chinensis yang hidup di daerah tropik (Plantus, 

2008). 

 Manfaat kunyit putih dapat mengobati gangguan pencernaan, sakit perut, perut mulas, dan 

bengkak karena memar, keseleo. Menghentikan peredaran darah, anti inflamasi, menambah nafsu 

makan, dan anti neoplastik (merusak pembentukan ribosom pada sel kanker) (Plantus, 2008). 

Rimpang  dapat dimanfaatkan untuk obat sakit perut dan penambah nafsu makan. Umbi 

juga digunakan untuk obat penenang syaraf. Daun digunakan untuk body lotion (Plantus, 2008). 

 

4. Hormon Testosteron 

a. Produksi  hormon testosteron 

 Testis merupakan organ dwifungsi yang memproduksi spermatozoa dan hormon seks 

yang dinamakan androgen. Terdapat 3 jenis utama androgen yaitu Dehidroepiandrosteron ( 

DHEA ), androstenedion dan testosteron. Hormon testosteron akan diproduksi oleh sel Leydig 

yang tersebar dalam jaringan ikat antara tubulus seminiferus yang bergelung pada testis, sebagai 

reaksi terhadap Luteinizing Hormone ( LH ). Produksi hormon ini diatur dengan ketat lewat 

lingkaran umpan balik yang melibatkan hipofise dan hipotalamus. Hormon gonad bekerja lewat 

mekanisme nukleus yang serupa dengan mekanisme yang dipakai oleh hormon steroid adrenal ( 

Hiort & Holterhus, 2000 ). 

 Androgen dapat disintesis dari kolesterol atau langsung dari asetil koenzim A di dalam 

testis dan adrenal. Kolesterol sebagai bahan dasar untuk sintesis testosteron berasal dari plasma 

darah dalam bentuk Low Density Lipoprotein ( LDL ). Low Density Lipoprotein masuk ke dalam 

sel Leydig melalui penangkapan oleh reseptor LDL pada permukaan sel Leydig. Prekusor antara 

bagi hormon steroid gonad, seperti halnya hormon steroid adrenal adalah berupa kolesterol. 

Tahap yang membatasi kecepatan reaksi, seperti dalam kelenjar adrenal, adalah tahap pemutusan 
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rantai-samping kolesterol. Konversi kolesterol menjadi pregnenolon identik di dalam kelenjar 

adrenal, ovarium dan testis. Namun demikian, reaksi dalam dua jaringan 

terakhir bukan ditingkatkan oleh hormon adrenokortikotropik melainkan oleh LH ( Hiort & 

Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 

 Sintesis dari hormon steroid distimulasi oleh suatu protein yang disebut Steroidogenic 

Acute Regulatory Protein ( StAR ). Protein ini merupakan suatu transporter aktif dari kolesterol 

melalui membran dalam mitokondria. Mutasi dari StAR yang biasanya diturunkan secara 

autosomal resesif akan mengakibatkan kerusakan dalam steroidogenesis adrenal seperti 

kurangnya virilisasi pada individu 46,XY dalam kasus Lipoid congenital adrenal hyperplasia. 

Kelangsungan individu dalam kasus di atas selama fase intrauterin akan bertahan, karena 

steroidogenesis plasenta tidak bergantung pada StAR ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 

). 

 Proses enzimatik awal pada sintesis hormon steroid yaitu dari kolesterol menjadi 

pregnenolon di mediasi oleh enzim mitokondria, sitokrom P450. Enzim tersebut akan memotong 

sisi rantai kolesterol. Enzim lain yang terlibat pada reaksi berikutnya adalah enzim P450c17 

yang merupakan regulator sintesis dengan dua aktivitas yang berbeda, yaitu 17α-hidroksilase 

dan 17/20-Liase. Enzim 17α- hidroksilase akan mengkatalisis perubahan pregnenolon menjadi 

17-OH Pregnenolon dan perubahan progesteron menjadi 17-OH progesteron. Sedangkan 17/20-

Liase akan mengkatalisis perubahan 17-OH Pregnenolon menjadi DHEA dan 17-OH 

progesterone menjadi androstenedion. P450c17 dikode oleh gen pada kromosom 10q24.3. 

Mutasi pada gen tersebut akan dapat menghambat kerja enzim 17α- hidroksilase dan 17/20-

Liase ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 

 Enzim lain yang mempunyai peran penting dalam sintesis androgen adalah 3β-

hidroksisteroid dehidrogenase ( 3β-HSD ). Enzim ini mengkatalisis perubahan pregnenolon, 

17-OH Pregnenolon dan dehidroepiandrosteron menjadi progesteron, 17-OH progesterone dan 

androstenedion. Enzim 3β-HSD dikode oleh gen yang berada pada kromosom 1p13.1 ( Hiort 

& Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 

 Langkah selanjutnya pada sintesis androgen, enzim 17β-hidroksisteroid dehidrogenase 

( 17β-HSD ) mengubah androstenedion menjadi testosteron di dalam testis. Enzim 17β-HSD 

memiliki 5 jenis isoenzim yang berbeda. Tetapi hanya mutasi pada tipe 3 yang ditemukan 

berhubungan dengan gangguan virilisasi berat pada individu 46,XY. Enzim ini dikode oleh gen 
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pada kromosom 9p22. Enzim 17β-HSD hanya ditemukan pada testis ( Kicman, 2010 ). 

 Enzim 5α-reduktase lalu akan mengakatalisis perubahan testosteron menjadi DHT pada 

sel target perifer. Enzim ini mempunyai 2 jenis isoenzim yang diekspresikan pada jaringan 

yang berbeda. Pada struktur genital lebih banyak didapatkan enzim 5α-reduktase tipe 2. 

Sementara tipe 1 berperan dalam pengurangan kadar androgen, yaitu menghambat kelebihan 

pembentukan dari estrogen. Pada kasus defisiensi enzim 5α-reduktase, pembentukan DHT akan 

sangat berkurang. Tetapi kadar testosteron dapat normal atau meningkat. Individu 46,XY 

yang mengalami kasus seperti di atas, biasanya akan lahir dengan masalah genitalia eksterna 

yang ambigus ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 

 

Gambar 2.6  Skema Sintesis Androgen ( Hiort & Holterhus, 2000 ) 

 

 Testis manusia mensekresikan sekitar 50-100μg DHT perhari. Testis juga 

memproduksi hormon 17-estradiol, yakni hormon seks wanita, dalam jumlah yang sedikit 

tapi bermakna. Sebagian besar hormon Estradiol dihasilkan dari reaksi aromatisasi perifer 

hormon testosteron dan androstenedion ( Guyton & Hall, 2001 ). Terdapat 3 periode 

peningkatan hormon testosteron pada laki-laki. Peningkatan sekresi testoteron pertama 

terjadi pada minggu 11 masa gestasi. Kemudian kadarnya mulai menurun dan terjadi 

periode peningkatan kedua setelah lahir. Periode peningkatan ketiga terjadi saat seorang 

anak memasuki fase pubertas (  Hughes, 2001). 

 Androgen juga meliputi hormon kelamin pria yang dibentuk di tempat lain  selain  

Aromatase 
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testis.  Sebagai  contoh  kelenjar  adrenal  menseksresi  paling  tidak  lima hormon androgen yang 

berbeda, walaupun aktivitas maskulinisasi dari semua hormon ini normalnya sangat sedikit ( 

kurang dari 5 persen dari seluruh aktivitas pada pria dewasa ) sehingga hormon-hormon 

tersebut tidak menyebabkan sifat maskulinisasi bahkan pada wanita, kecuali menyebabkan 

pertumbuhan rambut pubis dan aksila.  Tetapi bila timbul dari sel–sel yang membentuk 

androgen adrenal, juga hormon androgenik dapat menjadi sangat banyak sehingga dapat 

menyebabkan semua sifat seksual sekunder pria. Pengaruh tersebut berhubungan dengan 

sindrom adrenogenital ( Guyton & Hall, 2001 ). 

b. Mekanisme kerja dan metabolisme hormon testosteron 

 Sebagian besar testosteron akan berikatan dengan suatu  glikoprotein yang disebut Sex 

Hormone Binding Globulin ( SHBG) setelah di sekresi oleh testis. Glikoprotein tersebut 

diproduksi di dalam hati. Dalam bentuk ini testosteron akan bersirkulasi dalam darah. 

Testosteron akan berada dalam bentuk tersebut selama 30 menit sampai 1 jam atau lebih ( 

Granner, 2006 ). 

 Hanya sekitar 2-3% testosteron berada dalam keadaan bebas tidak terikat pada protein. 

Hormon yang berada dalam keadaan bebas inilah yang akan berikatan dengan sel target. 

Testosteron di dalam jaringan akan diubah menjadi dihidrotestosteron dan melakukan banyak 

fungsi biologisnya ( Guyton & Hall, 2001; Granner, 2006 ). 

 Testosteron haruslah berikatan dengan reseptor androgen untuk bisa menjalankan 

fungsinya. Reseptor androgen termasuk dalam kelompok reseptor hormon superfamily 2 

intraseluler ( antara lain mineralokortikoid, glukokortikoid dan hormon tiroid ). Reseptor 

tersebut memiliki mekanisme kerja yang sama yaitu berikatan dengan sekuen DNA spesifik 

dan menginduksi stimulasi sintesis RNA. Reseptor androgen ini juga memiliki 3 domain 

fungsional utama, seperti juga yang dimiliki oleh reseptor steroid lain pada superfamily yang 

sama. Domain tersebut yaitu N-terminal domain, DNA binding domain dan C-terminal hormon 

binding domain. Fungsi dari ketiga domain tersebut adalah berpartisipasi dalam regulasi 

transkripsi ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 

 N-terminal domain adalah ulangan CAG yang merupakan sandi untuk glutamin. 

Biasanya pada laki-laki terdapat 17-29 ulangan. Gen reseptor androgen berlokasi pada 

kromosom X. Sekuen sandi terdiri dari 8 ekson. N-terminal domain disandi oleh ekson 1, 

sedangkan DNA binding domain disandi oleh ekson 2 dan 3. Hormon binding domain disandi 
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oleh ekson 4-8. DNA binding domain berlokasi di antara C-terminal hormon binding domain 

dan N-terminal domain. Domain androgen binding receptor meliputi 30% dari seluruh 

reseptor dan bertanggungjawab untuk pengikatan androgen secara spesifik. DNA binding 

domain meliputi sekitar 10% dari seluruh reseptor ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 

 Reseptor androgen berinteraksi dengan DNA dalam bentuk homodimer dengan  2  

komplek  reseptor  hormon  yang  identik.  Komplek  dimer  ditransfer  dari sitosol masuk ke 

dalam nukleus. Komplek dimer tersebut kemudian akan mengenali sekuen spesifik yaitu 

Androgen Sensitive Region ( ASR ) dari genom DNA yang mengakibatkan rangsangan 

transkripsi dan sintesis gen androgen-dependent ( Hiort & Holterhus, 2000 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Mekanisme Aksi Androgen ( Hiort & Holterhus, 2000 ) 

 

 Mekanisme aksi androgen ditunjukkan pada Gambar 2.7. Testosteron memasuki sel 

target secara difusi. Testosteron kemudian berikatan dengan reseptor androgen dalam 

sitoplasma. Hal ini menyebabkan perubahan konformasi dan pelepasan Heat Shock protein ( 

HSP ) dari reseptor androgen. Heat Shock bertanggungjawab untuk menjaga reseptor dalam 

keadaan inaktif dan dapat dilepaskan  dari  komplek  reseptor.  Kehilangan  protein  tersebut  

menyebabkan pelepasan domain fungsional dari reseptor dan diperlukan dalam transpor nukleus, 
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dimerisasi dan pengikatan DNA. Hormon DHT mempunyai afinitas yang  lebih tinggi 

dibandingkan testosteron dalam berikatan dengan reseptor androgen karena testosteron lebih 

cepat memisahkan diri dari reseptor. Steroid lain seperti androstenedion, estradiol dan 

progesteron terikat dalam reseptor androgen dengan afinitas yang lebih rendah dibandingkan 

dengan testosteron ( Hiort & Holterhus, 2000; Hughes,  2001 ). 

 Kandungan hormon DHT dalam plasma laki-laki dewasa adalah sekitar sepersepuluh dari 

kandungan testosteron. Sekitar 400 µg hormon DHT diproduksi setiap harinya bila 

dibandingkan dengan produksi testosteron yang besarnya sekitar 5 mg. Metabolisme utama 

hormon testosteron adalah di hati. Hati merupakan organ yang kaya akan enzim katabolik 

steroid. Metabolit testosteron, yaitu androsteron dan etiokolanolon, akan dikonjugasikan dalam 

hati dengan glukoronida dan sulfat hingga terbentuk senyawa yang larut dalam air serta dapat 

dieksekresikan baik ke usus dalam empedu atau  ke urin melalui ginjal ( Kicman, 2010 ). 

c. Fungsi hormon testosteron 

 Testosteron memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, mulai sejak seorang bayi laki-laki 

masih di dalam kandungan hingga kemudian beranjak dewasa. Testosteron berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan genitalia interna dan genitalia eksterna pada laki-laki. 

Hormon ini juga menyebabkan desensus testis ke dalam skrotum ( Guyton & Hall, 2001 ). 

Testosteron sebagai salah satu faktor hormonal yang berperan merangsang pertumbuhan penis 

pada laki-laki, dihasilkan oleh sel Leydig testis ( Ji, dkk., 2008 ).  

 Kadar hormon ini bervariasi dan menunjukkan adanya 3 periode lonjakan yang terjadi 

sejak janin hingga seseorang tumbuh dewasa. Periode lonjakan pertama yaitu pada masa fetus 

kira-kira usia kehamilan 11 minggu. Pada periode ini testosteron berperan dalam diferensiasi 

genitalia interna dan eksterna ( Tridjaja, 2010 ). Testosteron mulai menurun sampai akhirnya 

mulai mengalami peningkatan kedua saat bayi lahir. Peningkatan testosteron pada periode kedua 

ini sampai saat ini masih belum diketahui fungsinya secara jelas. Peningkatan kadar testosteron 

ketiga terjadi pada periode pubertas yang berperan dalam proses pacu tumbuh serta 

menginduksi pertumbuhan seks sekunder ( Ji, dkk., 2008; Tridjaja, 2010; Hanninen, dkk., 2010 

). 

 Sekresi testosteron setelah pubertas menyebabkan penis, skrotum, dan testis membesar 

kira-kira delapan kali lipat sampai sebelum usia 20 tahun. Testosteron juga menyebabkan 
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“sifat kelamin sekunder” pria berkembang pada waktu yang sama. Sifat seksual sekunder ini 

juga akan membedakan pria dari wanita, di antaranya testosteron menyebabkan pertumbuhan 

rambut di atas pubis, di sepanjang linea alba kadang-kadang sampai ke umbilikus, pada 

wajah, dada, dan pada bagian tubuh yang lain, seperti punggung. Testosteron juga menyebabkan 

tumbuhnya rambut pada bagian tubuh lainnya sehingga menjadi lebih menyebar. Testosteron 

yang di sekresi oleh testis atau disuntikkan ke dalam tubuh menyebabkan hipertrofi mukosa laring 

dan pembesaran laring. 

  Pengaruh terhadap suara pada awalnya secara relatif menjadi tidak sinkron, “suara 

serak”, tetapi secara bertahap berubah menjadi suara maskulin yang khas. Hormon ini juga 

meningkatkan ketebalan kulit di seluruh tubuh dan meningkatkan kekerasan jaringan 

subkuatan. Kecepatan sekresi beberapa kelenjar sebasea juga ditingkatkan oleh hormon ini. 

Kelebihan sekresi di wajah ini dapat menyebabkan akne. Oleh karena itu, merupakan salah satu 

gambaran yang umum dari remaja ketika tubuh pria pertama kali mengenali peningkatan 

sekresi Testosteron ( Guyton & Hall, 2001; Kicman, 2010 ). 

 Salah satu karakteristik yang paling penting pada pria adalah perkembangan dan 

peningkatan otot mengikuti masa pubertas, rata–rata sekitar 50% masa otot pria meningkat 

melebihi masa otot wanita. Hal ini juga  berhubungan dengan peningkatan protein di bagian 

tubuh yang berotot. Peningkatan sirkulasi testosteron yang sangat besar pada saat pubertas atau 

setelah penyuntikan testosteron yang lama, tulang akan menebal dan mengendapkan sejumlah 

besar garam kalsium tambahan. Testosteron meningkatkan jumlah total matriks tulang dan 

menyebabkan retensi kalsium. Peningkatan dalam matriks tulang ini diperkirakan sebagai 

fungsi anabolik protein umum testosteron dan pengendapan garam-garam kalsium, yang 

menghasilkan peningkatan matriks tulang secara sekunder ( Hiort & Holterhus, 2000; Guyton & 

Hall, 2001 ). 

 Testosteron  juga  mempunyai  pengaruh  pada  metabolisme  basal. Penyuntikan   

testosterone   dalam   jumlah   besar   dapat   meningkatkan   kecepatan metabolisme basal sampai 

15 persen. Jumlah testosteron yang biasa disekresikan oleh testis selama remaja dan kehidupan 

dewasa awal akan meningkatkan kecepatan metabolisme sekitar 5 sampai 10 persen di atas 

nilai yang didapat bila testis tidak aktif. Peningkatan kecepatan metabolisme tersebut mungkin 

disebabkan  oleh pengaruh tidak langsung testosteron terhadap anabolisme protein, 

peningkatan kuantitas protein, terutama enzim akan meningkatkan aktivitas semua sel ( Guyton 



24 
 

 
 

& Hall, 2001; Kicman, 2010 ). 

 Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi kadar testosteron, yaitu status nutrisi 

dan faktor genetik. Status nutrisi yang dapat tercermin  pada pemeriksaan indeks masa tubuh ( 

IMT ) atau dengan perhitungan status nutrisi menurut  Waterlow.  Status  nutrisi  menurut  

Waterlow  diklasifikasikan  menjadi beberapa kategori, yaitu obesitas, overweight, normal, 

gizi kurang dan gizi buruk. Perhitungannya dengan menggunakan kurve weight for age dari 

World Health Organization ( WHO ) untuk mendapatkan berat badan ideal ( Pedoman 

Pelayanan Medis Ilmu Kesehatan Anak, 2011 ).  

 Status nutrisi didapatkan dari hasil bagi antara berat badan aktual dengan berat badan 

ideal. Indeks masa tubuh memiliki korelasi negatif yang bermakna dengan ukuran penis. 

Kenaikan IMT sering dihubungkan dengan adanya peningkatan lemak tubuh yang 

mengakibatkan peningkatan aktivitas kompleks aromatase. Hal ini selanjutnya menimbulkan 

peningkatan sintesis estradiol dari hormon testosteron. Penurunan kadar hormon testosteron ini 

akan mempengaruhi pertumbuhan penis. Pada bayi baru lahir pemeriksaan IMT tidak umum 

diterapkan, yang dipakai sebagai indikator terhadap nutrisi adalah dengan menggunakan kurve 

Lubchenco. Dengan menggunakan kurve ini, maka akan dapat diketahui apakah bayi aterm 

tersebut termasuk ke dalam golongan Kecil Masa Kehamilan ( KMK ), Sesuai Masa Kehamilan 

( SMK ) atau Besar masa kehamilan ( BMK )  ( Boas, dkk., 2006 ). 

 Sementara itu faktor genetik diduga pula memiliki peran terhadap pertumbuhan penis. 

Pada penelitian yang dilakukan di Belgia terhadap ayah dan putranya, didapatkan hubungan 

yang bermakna di antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik berperan 

penting terhadap kadar hormon testosteron ( Vanbillemont, dkk., 2010 ). Peran faktor genetik 

juga dapat terlihat pada kasus mikropenis yang dapat diturunkan secara genetik. Kasus 

mikropenis ini salah satunya diakibatkan oleh kadar testosteron  yang rendah ( Wiygul & Palmer, 

2011 ). 

 Penelitian menunjukkan paparan polutan dari lingkungan seperti dioxin, phthalates, 

Dichlorodiphenyltrichloroethane, perfluorocarbons, alkylphenols dan pestisida, turut berperan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan organ genitalia seorang anak. Hal ini dikaitkan dengan 

mekanisme anti androgen yang dimiliki bahan polutan  tersebut   sehingga  menyebabkan   

penurunan  kadar   hormon   testosteron ( Magnussona & Ljungvallb, 2014 ). Paparan bahan–

bahan yang dikategorikan sebagai endocrine disrupting chemical ( EDC ) pada masa prenatal, 
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dapat menimbulkan kelainan pertumbuhan dan perkembangan organ genitalia setelah bayi lahir, 

baik melalui gangguan pada sintesis, transportasi, metabolisme maupun aksi dari hormon 

androgen ( Toppari, dkk., 2012; Gaspari, dkk., 2011 ). 

 Pola hidup ibu selama kehamilan, seperti adanya kebiasaan merokok dan konsumsi 

alkohol, dapat meningkatkan risiko anak yang dilahirkan mengalami kelainan pada 

pertumbuhan dan perkembangan organ genitalia, meskipun mekanisme yang mendasari belum 

dapat dijeaskan secara pasti. Konsumsi makanan yang mengandung kadar estrogen tinggi 

juga dapat mempengaruhi keseimbangan antara hormone testosteron dan estrogen yang 

nantinya dapat mengganggu perkembangan sistem reproduksi ( Toppari, dkk., 2012 ). 

 Setelah diproduksi, hormon testosteron akan disekresikan dengan pola diurnal. Kadar 

hormon ini akan berada pada level tertinggi di pagi hari kemudian titik mulainya  penurunan  

kadar  hormon  testosteron  terjadi  pada  sore  hari.  Sehingga pemeriksaan  hormon  ini  

disarankan  dilakukan  pada  pagi  hari  (  Lindgren  & Norjavaara, 2004 ). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh antara jogging (X1), kunyit putih (X2) dan testosteron (X3) terhadap 

kebugaran jasmani lanjut usia (Y). Secara lebih spesifik penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung jogging terhadap kebugaran jasmani 

lanjut usia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh langsung kunyit putih terhadap kebugaran 

jasmani lanjut usia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh langsung hormon testosteron terhadap 

kebugaran jasmani lanjut usia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh langsung jogging terhadap hormon 

testosterone. 

5. Untuk mengetahui pengaruh langsung kunyit putih terhadap hormon 

testosterone 

B. Tempat dan Waktu Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan di program pascasarjana pada bidang studi 

pendidikan Olahraga. Penelitian ini tetap memperhatikan kegiatan perkuliahan 

secara reguler sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran 

yang berlangsung meski tempat penelitian. Pembelajaran ini ada 
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hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan, sehingga memudahkan 

teknik pelaksanaannya.  

 
B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei dengan teknik non tes, sedangkan teknik analisis menggunakan 

pendekatan analisis jalur (path analysis) yaitu penelitian yang akan mengkaji 

atau menganalisis keterkaitan antar variabel penelitian, serta mengukur 

pengaruh langsung dan tidak langsung antara satu variabel terhadap variabel 

lainnya.  

Jadi, model path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan 

antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun 

tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat 

(endogen).1Variabel yang dikaji terdiri dari empat variabel yang terdiri dari tiga 

variabel eksogen (bebas) dan satu variabel endogen (terikat). Variabel 

eksogen terdiri dari jogging, kunyit putih, dan hormon testosteron. Variabel 

endogen adalah kebugaran jasmani lanjut usia. Pola keterkaitan antar variabel 

penelitian terlihat pada gambar berikut ini:  

 

 

                                                             
1 Riduwan, Engkos Achmad Kuncoro, Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur Path 

Analysis (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 2. 
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Gambar 2. Konstelasi pengaruh antara X1, X2, X3,  dengan Y 

Sumber: Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi PPs UNJ Tahun 2012 
   
Keterangan: 

X1 : jogging  

X2 : kunyit putih 

X3 : hormone testosteron 

Y : kebugaran jasmani lanjut usia 

r12  : Koefisien Korelasi  

Ɛ1, Ɛ2 : Error  

ρ31, ρ32, ρy3, ρy1, ρy2: Koefisien jalur 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi target dalam penelitian ini adalah pria yang berusia 50 sampai 

70 tahun. Populasi terjangkau adalah mahasiswa pascasarjana pendidikan 

olahraga yang mengikuti perkuliahan. Jumlah anggota polulasi berjumlah 60 

X1 

X2 

X3 Y 

1 2 

 

r12 

ρy1 

ρy2 

ρ31 

ρ32 

ρy3 
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orang. Sampel penelitian diambil dengan teknik simple random sampling atau 

secara acak sederhana dengan proporsi sebesar 50% dari anggota populasi. 

Dengan demikian jumlah anggota sampel yang diambil berjumlah 30 pekerja.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam melaksanakan suatu 

penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, 

keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berhubungan 

dengan fokus penelitain yang diteliti. Sehubungan dengan pengertian teknik 

pengumpulan data dan wujud data yang akan dikumpulkan, maka teknik 

pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian sehingga dalam 

penelitian ini digunakan teknik tes. 

D. Instrumen Penelitian 

1. Variabel  Kebugaran Jasmani Lanjut Usia 

a. Definisi Konseptual 

Setelah diperhatikan dengan seksama dari beberapa pendapat di atas 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebugaran jasmani mengandung 

beberapa macam komponen penting yaitu daya tahan kardiovaskuler, daya 

tahan otot, kekuatan otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan, 

kesimbangan, koordinasi, power, dan komposisi tubuh. 

b. Definisi Operasional 

 

1. Variabel Jogging 
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a. Definisi Konseptual  

Jogging memerlukan lebih sedikit waktu dibandingkan dengan berjalan. 

Ini adalah cara untuk mendapatkan kesegaran aerobik dan menurunkan 

lemak yang berlebihan. 

b. Definisi Operasional 

b. Kisi-kisi Instrumen 

Sasaran : Laki-laki dan perempuan  usia 13 tahun ke atas. 

1) Peralatan : Stopwatch, lintasan lari sejauh 2400 meter, nomor dada, 

formulir, dan  alat tulis. 

2) Pelaksanaan : Setelah aba-aba “ya” pelari menggunakan start berdiri dan 

berlari secepatnya hingga menempuh garis finis yang berjarak 2,4 km. 

3) Penilaian : Ukur jarak tempuh orang yang menjalani tes tersebut 

dengan stopwatch pada waktu memasuki garis finish. 
2. Variabel Kunyit Putih 

a. Definisi Konseptual 

Kunyit putih mengandung 0,22 % minyak atsiri yang terdiri dari 5 senyawa 

utama piperiton, p-simen-8-ol, verbenon, kariofilen, kariofilenoksida, dan 3 

senyawa minor, serta krotepoksida. Pengujian terhadap kunyit putih juga 

menunjukkan komposisi abu 3,5%; serat kasar 8,7%, lemak 18,3 %; protein 

10,7%; dan pati 62,9% (Plantus, 2008). Rimpang dan daunnya mengandung 

saponin dan folifenol (Plantus, 2008). 

b. Definisi Operasional 

  

 

3. Variabel Hormon Testosteron 



35 
 

 
 

a. Defenisi Konseptual  

b. Defenisi Oprasional  

c. Kisi-kisi Instrumen  

Terdapat beberapa metode yang dipergunakan untuk memeriksa kadar 

hormon testosteron dalam tubuh, di antaranya yang sering dipergunakan 

adalah Direct chemiluminescent immunoassay dan Radioimmunoassay ( 

RIA ). Kadar Hormon ini akan bervariasi sesuai dengan metode pemeriksaan 

yang dipergunakan. Sehingga tiap metode pemeriksaan sebaiknya 

mencantumkan nilai rujukan yang disesuaikan dengan usia. Pada penelitian 

yang dilakukan untuk membandingkan kedua metode di atas, didapatkan 

bahwa Direct chemiluminescent  immunoassay dapat dipergunakan untuk 

memeriksa hormon lebih baik daripada RIA ( Tomlison, dkk., 2012 ). 

Metode Sandwich Electrochemiluminescence Immunoassay ( ECLIA ) 

menggunakan fase solid berlapis streptavidin bersamaan dengan antibodi 

monoklonal berlebel kompleks ruthenium untuk mendeteksi analitnya. Pada 

Gambar 2.8 ditampilkan prinsip dasar metode ECLIA ( Anonim, 2004 ) 

Pada inkubasi tahap pertama, antigen pada sampel, antibody 

poliklonal biotinilasi dan antibodi monoklonal spesifik β-Crosslaps di label 

dengan komplek ruthenium membentuk komplek sandwich. Pada inkubasi 

tahap kedua, setelah penambahan mikropartikel paragmatik berlapis 

streptavidin dan monoklonal, terjadi 
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Gambar 2.8  Prinsip Dasar Metode Electrochemiluminescence Immunoassay 

(Anonim, 2004) 
 
E. Teknik Analisis Data 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka meliputi:  jogging, 

kunyit putih, hormon testosteron, dan kebugaran jasmani lanjut usia. Sesuai 

perumusan metodologi penelitian dan model teoritik yang telah diuraikan 

dimuka, teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian 

ini adalah path analysis.2 

Manfaat dari path analysis adalah untuk: (1) Penjelasan (explanation) 

terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti; (2) 

Prediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas; (3) Faktor 

                                                             
2Ibid., hh. 1-3 
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determinan yaitu penentuan variabel bebas mana yang berpengaruh dominan 

terhadap variabel terikat; (4) Pengujian model, baik untuk uji reliabilitas konsep 

yang sudah ada atau uji pengembangan konsep baru. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

pengujian prasyarat yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors,3 

sebagai prasyarat analisis regresi dan korelasi. Di samping itu, dilakukan 

analisis keberartian dengan α  = 0,05 pengaruh variabel eksogen (bebas) 

terhadap variabel endogen (terikat) baik secara bersama-sama maupun 

secara individu. 

 
F. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik yang diuji adalah sebagai berikut: 

1. H0 : ρY1 ≤ 0 

H1 : ρY1 > 0 

2. H0 : ρY2 ≤ 0 

H1 : ρY2 > 0 

3. H0 : ρY3 ≤ 0 

H1 : ρY3 > 0 

4. H0 : ρ31 ≤ 0 

H1 : ρ31 > 0 

                                                             
3Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Transito, 1996), hh. 466 – 468. 
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5. H0 : ρ32 ≤ 0 

H1 : ρ32 > 0 

Keterangan: 

ρY1 = Pengaruh jogging terhadap kebugaran jasmani lanjut usia  

ρY2 = Pengaruh kunyit putih terhadap kebugaran jasmani lanjut usia  

ρY3 = Pengaruh hormone testosterone  terhadap kebugaran jasmani 

lanjut usia  

ρ31 = Pengaruh jogging terhadap hormone testosteron 

ρ32 = Pengaruh kunyit putih terhadap hormone testosteron 



BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL 

 

 
 

X1 = Jogging 

X2 = Kunyit Putih 

X3 = Hormon Testosteron 

Y = Kebugaran Jasmani Lanjut Usia 

 

Data hasil penelitian sebagai berikut: 

Respon X1 X2 X3 Y 
 1 78 80 85 87 
2 76 87 84 88 
3 79 85 83 86 
4 80 79 86 87 
5 78 78 85 89 
6 87 81 86 90 
7 88 82 87 90 
8 84 92 83 89 
9 80 91 84 88 

10 78 89 84 89 
 



Tabel Persiapan 

No X1 X2 X3 Y X12 X22 X32 Y2 X1X2 X1X3 X1Y X2X3 X2Y X3Y 
1 78 80 85 87 6084 6400 7225 7569 6240 6630 6786 6800 6960 7395 
2 76 87 84 88 5776 7569 7056 7744 6612 6384 6688 7308 7656 7392 
3 79 85 83 86 6241 7225 6889 7396 6715 6557 6794 7055 7310 7138 
4 80 79 86 87 6400 6241 7396 7569 6320 6880 6960 6794 6873 7482 
5 78 78 85 89 6084 6084 7225 7921 6084 6630 6942 6630 6942 7565 
6 78 81 86 90 6084 6561 7396 8100 6318 6708 7020 6966 7290 7740 
7 76 82 87 90 5776 6724 7569 8100 6232 6612 6840 7134 7380 7830 
8 84 92 83 89 7056 8464 6889 7921 7728 6972 7476 7636 8188 7387 
9 80 91 84 88 6400 8281 7056 7744 7280 6720 7040 7644 8008 7392 

10 78 89 84 89 6084 7921 7056 7921 6942 6552 6942 7476 7921 7476 
 

 

Keterangan X1 X2 X3 Y 
Data Tertinggi 80 92 87 90 
Data Terendah 76 78 83 86 
Rentang 4 14 4 4 

 

 

 

 



 
Correlations 

 
kebugaran 
lanjut usia jogging 

kunyit 
putih 

hormon 
testosteron 

Pearson 
Correlation 

kebugaran lanjut 
usia 1,000 -,147 ,045 ,429 

Jogging -,147 1,000 ,452 -,499 
kunyit putih ,045 ,452 1,000 -,710 
hormon 
testosteron ,429 -,499 -,710 1,000 

Sig. (1-tailed) kebugaran lanjut 
usia . ,342 ,450 ,108 

Jogging ,342 . ,095 ,071 
kunyit putih ,450 ,095 . ,011 
hormon 
testosteron ,108 ,071 ,011 . 

N kebugaran lanjut 
usia 10 10 10 10 

Jogging 10 10 10 10 
kunyit putih 10 10 10 10 
hormon 
testosteron 10 10 10 10 

 

Kriteria kuat lemahnya hubungan sebagai berikut: 
 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel 
 > 0 – 0,25: Korelasi sangat lemah 
 > 0,25 – 0,5: Korelasi cukup 
 > 0,5 – 0,75: Korelasi  kuat 
 > 0,75 – 0,99: Korelasi  sangat kuat 
 1 : Korelasi sempurna 
 
Kriteria pengujian: 
 Jika angka signifikansi < 0,05, H0 diterima, maka hubungan kedua 

variabel signifikan. 
 Jika angka signifikansi > 0,05, H0 ditolak, maka hubungan kedua 

variabel tidak signifikan 
 

 



Hubungan Nilai Sig Simpulan 
X1 – X2 0.452 0.095 Korelasinya cukupt dan tidak signifikan 
X1 – X3 0.499 0,071 Korelasinya cukup tidak signifikan 
X1 – Y 0,147 0.342 Korelasinya sangat lemah dan tidak 

signifikan 
X2 – X3 0,710 0.011 Korelasinya cukup dan signifikan 
X2 – Y 0,045 0.450 Korelasinya sangat lemah dan tidak 

signifikan 
X3 – Y  0.429 0.108 Korelasinya cukup dan tidak signifikan 

 

 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficient
s 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -5,736 51,397  -,112 ,915 
Jogging -,002 ,208 -,003 -,007 ,994 
kunyit putih ,184 ,116 ,706 1,592 ,163 
hormon 
testosteron ,928 ,456 ,928 2,034 ,088 

2 (Constant) -5,925 41,134  -,144 ,890 
kunyit putih ,184 ,106 ,705 1,740 ,125 
hormon 
testosteron ,929 ,405 ,929 2,293 ,056 

3 (Constant) 52,000 27,059  1,922 ,091 
hormon 
testosteron ,429 ,319 ,429 1,342 ,217 

4 (Constant) 88,300 ,423  208,7
70 ,000 

a. Dependent Variable: kebugaran lanjut usia 
 

 

 



1. �̂� = ρy1X1+ ρy2X2+ ρy3X3 
 

�̂� = -5,736- 0,02X1+ 0.184X2 + 0,928X3 
Pengaruh 

Langsung Antar 
Variabel 

Koefisien 
Jalur T Hitung T Tabel Simpulan 

X1 terhadap Y (ρy1) 0,003 0,007 

1,943 

Tidak 
Signifikan* 

X2 terhadap Y (ρy2) 0,706 1,592 Tidak 
Signifikan 

X3 terhadap Y (ρy3) 0,928 2,034 Signifikan 
*T Hitung lebih kecil dari pada T Tabel sehingga H0 diterima dan 

tidak signifikan.  
 
2. 𝑿�̂�= ρ31X1+ ρ32X2 

 
 

𝑿�̂�= -5,925+0,184X1+0,929X2 
 

Pengaruh 
Langsung Antar 

Variabel 
Koefisien 

Jalur T Hitung T Tabel Simpulan 

X1 terhadap X3 
(ρ31) 

0.705 1,740 
1,943 

Tidak 
Signifikan* 

X2 terhadap X3 
(ρ32) 

0.929 2,293 Signifikan 

*T Hitung lebih kecil dari pada T Tabel sehingga H0 diterima dan 
tidak signifikan.  

 
 

Pengujian hipotesis statistik 

1. H0 = βy1< 0  

H1 = βy1> 0  

H0 diterima sehingga tidak signifikan, maka tidak ada pengaruh 
antara jogging (X1) terhadap kebugaran lanjut usia (Y) 

2. H0 = βy2< 0 

H1 = βy2> 0 

H0 diterima sehingga tidak signifikan, maka tidak ada pengaruh 
antara kunyit putih (X2) terhadap kebugaran lanjut usia (Y) 



3. H0 = βy3< 0 

H1 = βy3> 0 

H0 ditolak sehingga signifikan, maka ada pengaruh antara 
kompetensi hormon testosteron (X3) terhadap kebugaran lanjut 
usia (Y) 

4. H0 = β31< 0 

H1 = β31> 0 

H0 diterima sehingga tidak signifikan, maka tidak ada pengaruh 
antara jogging (X1) terhadap hormon testosteron (X3) 

5. H0 = β32< 0 

H1 = β32> 0 

H0 ditolak sehingga signifikan, maka ada pengaruh antara kunyit 
putih (X2) terhadap hormon testosteron (X3) 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

KESIMPULAN 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian dan analisis hasil 

pengujian hipotesis, maka beberapa kesimpulan penelitian dapat 

disajikan sebagai berikut:  

1. Tidak terdapat pengaruh positif antara jogging dengan kebugaran 

lanjut usia 

2. Tidak terdapat pengaruh positif antara kunyit putih dengan 

kebugaran lanjut usia 

3. Terdapat pengaruh positif antara hormon testosteron dengan 

kebugaran lanjut usia 

4. Tidak terdapat pengaruh langsung antara jogging dengan hormon 

testosteron 

5. Terdapat pengaruh langsung positif antara kunyit putih dengan 

hormon testosteron   
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