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ABSTRACT 

EFFECT OF AEROBIC EXERCISE ON TRIGLYCERIDE LEVELS 

 

By : 

Irnes Wilawardani 

171310059 

Introduction triglicerides are fats in the body which if the amount exceeds normal 

will be harmful to the body. Normal triglyceride levels in the blood are <150 

mg/dl, whereas it’s said to be high if the levels are >150 mg/dl. High levels of 

triglycerides in the blood can cause disease such as CHD (Coronary Heart 

Disease). High triglyceride levels can be prevented and reduced by doing sports 

such as aerobic exercise. Objectivesthis study was to identified the effect of 

aerobic exercise on triglyceride levels. Methodthis literature review used 5 

journals about the effect of aerobic exercise on triglyceride levels, which 

published in five years ago. Literature review  search used the PICO method, 

used two database namely plosOne and google scholar. From two database, 5 

journals were obtained that fit the research criteria. Result all of journals 

reviewed obtained a decrease in triglyceride levels in aerobic activity. 

Conclusion of this review literature is that aerobic exercise can reduce blood 

triglyceride levels. 

Keywords : Aerobic, blood triglyceride 
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ABSTRAK 

PENGARUH SENAM AEROBIK TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA 

 

Oleh : 

Irnes Wilawardani 

171310059 

Latar BelakangTrigliserida merupakan lemak didalam tubuh yang apabila 

jumlahnya melebihi normal akan berbahaya bagi tubuh. Kadar trigliserida normal 

dalam darah yaitu <150 mg/dl, sedangkan dikatakan tinggi apabila kadarnya >150 

mg/dl. Tingginya kadar trigliserida dalam darah dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit seperti PJK (Penyakit Jantung Koroner). Kadar trigliserida yang tinggi 

dapat dicegah dan diturunkan dengan melakukan olahraga seperti senam aerobik. 

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh senam aerobik terhadap 

kadar trigliserida. Metodeliterature review ini menggunakan 5 artikel tentang 

pengaruh senam aerobik terhadap kadar trigliserida, yang tahun terbitnya dalam 

lima tahun terakhir. Pencarian literature menggunakan metode PICO, dengan 

menggunakan dua database yaitu plosOne dan google scholar. Dari dua database 

tersebut didapatkan 5 artikel yang sesuai dengan kriteria penelitian.Hasil dari 

semua artikel yang direview diperoleh adanya penurunan kadar trigliserida pada 

pesenam aerobik. Kesimpulandari literature review ini yaitu senam aerobik 

mampu menurunkan kadar trigliserida darah.  

Kata kunci : Senam aerobik, Trigliserida darah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah kesehatan yang menjadi penyebab kematian utama di 

dunia yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular yaitu penyakit jantung 

koroner (Kiswarsiki, 2018). Pola hidup dalam masyarakat saat ini cenderung 

bersifat sedenter atau jarang melakukan aktivitas fisik. Kondisi ini merupakan 

suatu hal yang harus diwaspadai karena dapat memberi dampak pada 

kesehatan dan memicu risiko PJK (Penyakit Jantung Koroner). Aktivitas fisik 

yang jarang dilakukan dapat menjadi faktor risiko keempat kematian global, 

dengan perkiraan jumlah 3,2 juta kematian (Widiastuti, Irawati and Lestrarini, 

2017). Penyakit Jantung Koroner merupakan gangguan yang terjadi karena 

jantung kekurangan suplai darah dan nutrisi, hal ini diakibatkan karena 

adanya tumpukan berupa plak di dalam pembuluh darah arteri yang berfungsi 

mengalirkan darah menuju jantung. Penumpukan plak didalam pembuluh 

darah bisa disebut sebagai aterosklerosis(Saesarwati and Satyabakti, 2017).  

Aterosklerosis bisa terjadi bila dalam sel pelapis pembuluh darah koroner 

mengalami gangguan, gangguan tersebut salah satunya seperti tingginya 

kadar trigliserida (Muthmainnah, 2019). World Health Organization  (WHO) 

melaporkan bahwa pada tahun 2017 sebesar 6,7 juta kasus kematian pertahun 

disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Berdasarkan perhitungan WHO 

(World Health Organization) pada tahun 2020 diperkirakan 25% dari angka 

kematian diakibatkan oleh penyakit dan meningkatan khususnya di negara-

negara berkembang seperti wilayah Asia Tenggara. Angka kematian yang 
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disebabkan oleh penyakit jantung koronermencapai 1,8 juta kasus di tahun 

2014, yang artinya penyakit jantung koroner menjadi salah satu penyakit 

yang mematikan di kawasan Asia Tenggara seperti indonesia (Kiswarsiki, 

2018). Prevalensi penduduk yang menderita PJK di Indonesia sebesar 1,5% 

atau sekitar 15 dari 1000 penduduk indonesia.Sedangkan prevalensi penyakit 

jantung pada penduduk semua umur menurut provinsi yang paling banyak 

terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2,2%, sedangkan jumlah 

prevalensi paling sedikit yaitu NTT (Nusa Tenggara Timur) yaitu 

0,7%(Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan, 

2018). 

Olahraga adalah salah satu bentuk aktifitas fisik yang berupa gerakan 

tubuh berulang-ulang yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

kebugaran jasmani. Saat ini, sulit sekali bagi orang-orang menyempatkan 

sedikit waktu untuk berolahraga karena kesibukan masing-masing, padahal 

manfaat olahraga sangat banyak dan sangat dibutuhkan tubuh untuk 

meningkatkan taraf kesehatan dan kebugaran, diantaranya menurunkan risiko 

terkena penyakit jantung koroner (Pradhana, 2016). Penyakit jantung koroner 

atau PJK disebabkan salah satunya oleh tingginya kadar trigliserida dalam 

darah. Trigliserida merupakan lemak didalam tubuh yang disimpan dalam 

kelompok jaringan ikat yaitu jaringan adiposa, otot rangka, hati, paru, dan 

usus sebagai penyedia energi untuk proses metabolisme tubuh(Putri, S.R., 

Isti, 2015). Tubuh dapat menyeimbangkan trigliserida yang dibuat sendiri 

dari hati dan asupan dari makanan, semakin banyak makanan yang 

mengandung lemak jenuh tinggi, maka kadar trigliserida menjadi tidak 
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seimbang (Pradhana, 2016). Kadar trigliserida dapat diturunkan dengan 

melakukan olahraga rutin(Saesarwati and Satyabakti, 2017).  

Trigliserida memiliki peran yaitu menghasilkan energi bagi tubuh. 

Lemak atau trigliserida dalam tubuh dapat diubah menjadi asam lemak 

dengan cara berolahraga sehingga dapat digunakan sebagai energi oleh 

banyak sel. Asam lemak bebas digunakan oleh otot dalam bentuk energi, 

sehingga olahraga dikatakan mampu menurunkan kadar trigliserida, apabila 

tubuh tidak melakukan aktivitas fisik maka kadar trigliserida akan menumpuk 

dalam tubuh sehingga kadarnya tinggi dan dapat meningkatkan risiko 

penyakit jantung (Pascoal, Robert and Poluan, 2014). 

Risiko PJK yang diakibatkan oleh tingginya kadar trigliserida dapat 

dikurangi dengan mengharapkan setiap orang dapat menyisihkan sedikit 

waktunya untuk melakukan aktiftas fisik seperti berolahraga (Saesarwati and 

Satyabakti, 2017). Selain berolahraga perubahan pola makan juga harus 

diperhatikan, salah satu contohnya yaitu mengurangi makanan tinggi lemak 

seperti junkfooddan jajanan yang menggunakan minyak jenuh, serta 

meningkatkan konsumsi makanan dengan tinggi serat (Widodo, 2012). 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan review literature 

terkait pengaruh senam aerobik terhadap kadar trigliserida darah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah karya tulis ilmiah ini adalah “Bagaimanakah pengaruh 

senam aerobik terhadap kadar trigliserida ?” 
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1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi 

pengaruh senam aerobik terhadap kadar trigliserida. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Memberi pengetahuan tentang pengaruh senam aeorbik terhadap kadar 

trigliserida darah serta memberi informasi tentang pentingnya menjaga 

kadar trigliserida dengan cara berolahraga secara teratur. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga dan untuk 

merubah perilaku hidup sehat sehingga mengurangi risiko tingginya kadar 

trigliserida dalam darah. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Senam Aerobik 

2.1.1 Definisi Senam Aerobik 

Kata aerobik berasal dari kata aero yang artinya oksigen. Oleh karena 

itu aerobik sangat erat kaitannya dengan penggunaan oksigen. Berdasarkan 

istilah bahasa yunani aerobik memiliki arti oksigen atau hidup dengan 

udara, jadi kata aerobik mengandung makna bahwa aerobik merupakan 

suatu latihan fisik yang menggunakan udara atau oksigen sehingga dapat 

menunjang aktivitas tubuh. Sehingga dengan inipelatihan aerobik 

merupakanpelatihan yang sistem kerjanya  menggunakan dan 

memanfaatkan oksigen sebagai kerja utama (Indrawathi, 2015). 

Tujuan dari senam aerobik adalah untuk melatih kekuatan otot jantung 

agar dapat bekerja lebih lama dan secara terus-menerus(Indrawathi, 2015). 

Senam aerobik merupakan suatu rangkaian gerak yang secara sengaja 

dipilih dengan mengikuti suatu irama musik sehingga dapat menciptakan 

ritmis kontinyuitas dengan durasi tertentu(Pomatahu, 2015) 

2.1.2 Manfaat Senam Aerobik 

Pelaksanaan senam aerobik yang dilakukan dengan baik dan benar 

sesuai dengan porsi, dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Dapat meningkatkan kontrol terhadap emosi, melepas ketegangan, 

kreativitas, dan meningkatkan pengalaman estetis. 
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b. Dapat meningkatkan fungsi sistem dalam tubuh, daya tahan otot dan 

kardiovaskular, kekuatan, serta meningkatan fleksibilitas dan komponen 

kebugaran lainnya. 

c. Dapat meningkatkan fungsi saraf, otot, melalui berbagai latihan 

kombinasi dan koordinasi di dalamnya. 

d. Dapat meningkatkan kecerdasan anggota senam, anggota senam harus 

tetap mengikuti gerakan dan arahan yang diberikan instruktur. 

e. Dapat meningkatkan rasa peka pada kondisi lingkungan sekitar sehingga 

dapat beradaptasi dengan mudah, dan dapat menjaga keharmonisan 

dalam hidup bersama. 

f. Dapat menerima, membedakan, menerjemahkan isyarat dengan mudah, 

karena dalam melakukan senam aerobik terutama yang diiringi dengan 

musik seseorang harus tetap mengikuti musik tersebut (Indrawathi, 

2015). 
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2.1.3 Jenis Senam Aerobik 

Ada bermacam-macam jenis senam aerobik diantaranya adalah high 

impack, mix impack, low impack. Benturan yang paling tinggi dengan 

gerakan kaki meninggalkan lantai disebut high impack, benturan rendah 

dengan kaki yang selalu berada dilantai setiap waktu disebut low impack 

sedangkan perpaduan antara high impack dan low impackdisebut mix 

impack. Berdasarkan jenis senam tersebut memiliki pengaruh yang berbeda 

untuk kebugaran jasmani(Indrawathi, 2015). 

2.1.4 Sistematika Senam Aerobik 

Senam aerobik merupakan suatu gerakan ritmis yang diiringi oleh 

musik dan dikerjakan secara berkelanjutan dengan melibatkanotot-otot besar 

tubuh. Senam aerobik memiliki fase-fase dalam prosesnya yang disusun 

secara sistematik, berikut adalah fase-fase dan sistematika dalam senam 

aerobik menurut (Woeryati, 1998)adalah : 

a. Pemanasan (Warming Up) 

Pemanasan adalah sesuatu yang wajib dilakukan untuk memulai suatu 

aktivitas olahraga yang bertujuan untuk mempersiapkan semua anggota 

tubuh supaya bisa beraktifitas lebih berat lagi pada aktifitas sebelumnya 

dan dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti 

cidera.Pemanasan terdiri dari : 

1. Gerakan setempat (Isolation) 

2. Pemompa jantung (Full Body Movement) 

3. Kelenturan dan peregangan (Flexibility and Stretching) 
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b. Gerakan inti meliputi 3 (tiga) bagian yaitu : 

1. Pemanasan aerobik dengan menggunakan low impack. 

2. Puncak aerobik dilakukan dengan menggunakan low impack, high 

impack, dan mix impack. 

3. Pendinginan dilakukan dengan menggunakan low impack 

aerobic. 

c. Latihan pembentukan (Calishenic) 

Cara membentuk otot-otot tubuh dapat dilakukan dengan 2 beban yaitu  

beban tubuh sendiri atau dengan beban luar. Latihan ini meliputi 

pembentukan otot lengan atas, bahu, dada, perut, punggung, pinggang, 

dan lain sebagainya. 

d. Peregangan dan pendinginan 

Pendinginan dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh agar menjadi 

kembali normal seperti semula, dengan menurunkan intensitas latihan 

secara perlahan-lahan dengan gerakan melenturkan serta meregangkan 

otot tubuh secara hati-hati dan rileks. Latihan yang teratur, terukur, dan 

terstruktur adalah merupakan ciri latihan senam aerobik yang diharapkan. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun latihan adalah 

sebagai berikut : 

a. Prinsip latihan harus diperhatikan, antara lain : 

1. Harus dilakukan seleksi jenis dan macam latihan secara teliti (setelah 

dilakukan pengamatan mengenai pengaruhnya terhadap tubuh), 

gerakan yang tidak memberi manfaat harus di hilangkan. 
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2. Gerakan harus dilakukan dengan tepat (harus ada koreksi dan 

remidasi) 

3. Melakukan sikap awal dan sikap akhir yang benar. 

4. Latihan senam memiliki dosis yang sesuai dengan tujuan. 

b. Tahap yang dilaksanakan harus sesuai dengan tingkat kesukaran 

menguasai gerak. Berikut urutan yang sesuai : 

1. Latihan dimulai dari gerakan mudah ke gerakan sukar 

2. Latihan dimulai dari gerakan sederhana ke gerakan kompleks 

3. Latihan dimulai dari gerakan ringan ke gerakan berat 

4. Setelah latihan yang lama (yang sudah dikenal) sudah dikuasai 

kemudian harus ditingkatkan latihan berikutnya. 

c. Sistematika program aerobik, artinya gerakan mengulang yang dilakukan 

secara urut dan teratur dengan tujuan meningkatkan kemampuan fisik. 

2.1.5 Teknik Gerak Senam Aerobik 

Senam aerobik memiliki teknik gerak yang harus bisa dikuasai dengan 

baik dan benar yang bertujuan didapatkan hasil sesuai yang sesuai dengan 

keinginan agar terhindar dari cidera. Menurut (Endang, 2006) jenis latihan 

aerobik meliputi : 

a. Aerobik benturan ringan (aerobic low impack), merupakan pelatihan 

aerobik yang terdiri dari berbagai gerakan yang melibatkan seluruh 

bagian tubuh (leher dan kepala, tubuh, lengan, dan tungkai) yang 

dilakukan berdasarkan ritmis dan diiringan musik dengan beat tertentu 

untuk mencapai denyut nadi latihan sebesar 60-69% dari frekwensi 
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denyut nadi tertinggi dengan variasi benturan ringan, dengan contoh 

gerakan : 

1. Piles : gerakan mengeper dengan lutut 

2. Heel touch : langkah kanan – sentuhan tumit kiri 

3. Step touch : langkah kanan – sentuh ujung kaki kiri (disingkat ka. 

ki) di samping/ di depan. 

4. Step close : langkah kanan – tutupkan ka.ki 

5. Double step : langkah ka.ka-tutup ka.ki langkah ka.ka-tutup ka.ki 

6. Lunges : melangkah dan memindahkan berat badan 

7. Touch back : langkah kanan – sentuhkan ka.ki ke belakang 

8. Membuat variasi langkah dengan syarat satu kaki tetap berada di 

lantai 

b. Aerobik benturan keras (aerobic high impack), adalah pelatihan aerobik  

yang dilakukan dengan menggerakan seluruh anggota tubuh (leher dan 

kepala, tubuh, lengan, tungkai) yang dilakukan berdasarkan ritmis dan 

diiringan musik dengan beat tertentu untuk mencapai denyut nadi latihan 

sebesar 80-90% dari frekwensi denyut nadi tertingi dengan variasi 

gerakan benturan keras. Contoh gerakannya : 

1. Jongging : lari pelan yang dilakukan ditempat 

2. Jumping jack : melompat dengan membuka dan menutupkan 

kedua kaki 

3. Step kick : langkah sambil menyepak (ke depan samping) 
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4. High leg kick : melompat keatas satu kaki dan kaki lain 

menendang ke depan atas. 

5. Easy walk : step – langkah buka ke depan – langkah mundur 

tutup 

6. Membuat variasi langkah dengan kedua kaki lepas dari lantai 

secara bersamaam. 

c. Aerobik benturan ganda (kombinasi ringan dan keras) 

1. Ski jump : langkah seret ke depan – lompat atas dua kaki 

2. Polka : langkah ka.ka – ka.ki – ka.ka – ka.ki lompat ganti yang 

lain 

3. Skip : berlari – lari sambil melompat 

4. Pony : lompatan yang diawali dengan langkah 

5. Kombinasi aerobik benturan ringan dengan aerobic benturan 

keras memiliki variasi gerakan dengan perbandingan 1:1, 1:2, 2:1, 

1:3, 3:1 dan seterusnya sesuai dengan tingkat kebugaran jasmani 

anggota. 

 

2.2 Trigliserida 

2.2.1 Definisi Trigliserida 

Trigliserida merupakan suatu jenis lemak dalam tubuh yang beredar 

didalam darah dan organ tubuh. Lemak adalah senyawa organik yang 

bersifat tidak larut dalam air, namun dapat larut oleh larutan organik 

nonpolar. Lemak ialah zat yang digunakan oleh tubuh sebagai proses 

metabolisme. Lemak terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kolesterol, lemak 
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HDL (High Density Lipoprotein), lemak LDL (Low Density Lipoprotein), 

lemak VLDL(Very Low Density Lipoprotein), serta trigliserida (Lestari, 

2017). 

Esterifikasi dari asam lemak dan alkohol disebut dengan trigliserida. 

Trigliserida terdiri dari tiga molekul asam lemak teresterifikasi menjadi 

gliserol, zat ini dinamakan lemak netral yang disintesa dari karbohidrat yang 

nantinya disimpan didalam sel lemak. Asam lemak yang memiliki jumlah 

atom genap muncul secara alamiah. Asam lemak dapat dijenuhkan (tanpa 

ikatan ganda) atau tak jenuh (dehidrogenasi dengan jumlah ikatan ganda 

bervariasi) (Wibowo, 2009). 

Trigliserida adalah tempat menyimpanan lemak yang paling penting 

didalam jaringan adipose , dimana bentuk dari lemak ini akan lepas setelah 

terjadinya hidrolisis oleh enzim lipase yang sensitif hormon menjadi gliserol 

dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas akan terikat dengan albumin 

dalam serum untuk diangangkut ke jaringan yang membutuhkanuntuk 

dipakai sebagai sumber energidalam tubuh(Watuseke, 2016).  

2.2.2 Struktur Kimia 

Trigliserida berasal dari tiga asam lemak yang berikatan dengan 

gliserol bisa sama maupun berbeda. Rumus kimia trigliserida adalah 

RCOO-CH2CH(-OOCR‟)-OOCR‟‟, dimana R, R‟, R‟‟ adalah rantai alkil 

(Lestari, 2017). 
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Gambar 2. 1. Gugus trigliserida (Lestari, 2017) 

 

Pada tubuh manusia lemak yang terdapat dalam trigliserida adalah : 

a. Asam strearat memiliki rantai karbon-18 yang sangat jenuh dengan atom 

hydrogen. 

b. Asam oleat memiliki rantai karbon-18 tetapi  hanya memiliki satu ikatan 

ganda dibagian tengah rantai. 

c. Asam palmitat, juga memiliki 16 atom karbon dan sangat jenuh (Lestari, 

2017). 

2.2.3 Metabolisme dan Transport Trigliserida 

a. Metabolisme Trigliserida 

1. Jalur eksogen 

Melalui asupan makanan kolesterol dan free fatty acid yang 

masuk ke dalam tubuh dan diserap oleh intestinal mikrovili dimana 

kolesterol dan free fatty acid tersebut kemudian akan diubah menjadi 

kolesterol ester dan trigliserida. Trigliserida yang asalnya dari 

makanan di dalam usus akan dikemas menjadi kilomikron. 

Kilomikron ini akan diedarkan di dalam darah melalui duktus 

torasikus. Di dalam jaringan lemak, trigliserida dan kilomikron 

dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang terdapat pada 
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membran sel endotel. Dari proses hidrolisis, maka asam lemak dan 

kilomikron remnant akan terbentuk. Asam lemak bebas akan diubah 

dan dioksidasi menjadi trigliserida yang kemudian menembus 

endotel dan masuk kedalam jaringan lemak dan sel otot. Trigliserida 

disimpan kembali pada jaringan adiposa, namun apabila jumlahnya 

terlalu banyak maka sebagian akan digunakan oleh hati sebagai 

bahan pembentukan trigliserida di hati. Kilomikronyang sebagian 

besar trigliseridanya sudah hilangakan diubah menjadi kilomikron 

remnant yang memiliki kandungan kolesterol ester dan akan dibawa 

menuju hati (Mustikaningrum, 2010). 

2. Jalur endogen 

Jalur ini berawal dari sintesis VLDL yang nantinya akan 

diedarkan ke jaringan lemak dan otot oleh hepar. Trigliserida yang 

terdapat pada VLDL akan diambil oleh lemak dan otot, sedangkan 

komponen membrannya diubah kedalam bentuk Hight Density 

Lipoprotein (HDL). VLDL diproduksi oleh hepar melalui reseptor 

dari LDL yaitu berkisar 50%. Selain itu, hepar juga dapat 

memproduksi LDL (suatu jenis lipoprotein yang mengandung 

kolesterol ester dan apoprotein B-100). HDL sendiri adalah suatu 

bentuk lipoprotein atau lipid yang disintesis di hepar dan intestinal 

dan terdiri dari 50% protein dan 20% kolesterol. HDL ini memiliki 

sifat menjaga terhadap aterosklerosis (Mustikaningrum, 2010). 
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Gambar 2. 2. Jalur metabolisme eksogen dan endogen (Ganong, 2005) 

b. Transport Trigliserida 

Kolesterol dan trigliserida ditransport dalam aliran darah membentuk 

kompleks bersama dengan fosfolipid dan protein (apoprotein) dalam 

partikel yang disebut lipoprotein. Apoprotein berperan sebagai molekul 

atau enzim pemberi sinyal dan memegang peran sangat penting dalam 

mengendalikan transport lipid. Terdapat beberapa golongan lipoprotein 

yang mentransport lipid antara jaringan yang berbeda dan mempunyai 

komposisi lipid dan apoprotein yang khas. Pada prinsipnya kolesterol 

dimetabolisme di hati. Kadar kolesterol dalam darah dikendalikan oleh 

keseimbangan antara ambilan (uptake) dalam darah, produksi kolesterol 

(aktivitas jalur biosintesis kolesterol), dan ekskresi dari saluran 

pencernaan (asam empedu) (Davey, 2005).  

2.2.4 Fungsi Trigliserida 

1. Sumber energi 

Lemak berguna sebagai sumber energi. Dalam keadaan normal 

bahan makanan dan lemak menyiapkan 60% untuk tubuh dalam keadaan 

istirahat, seperti karbohidrat, lemak dan protein sebagai penyangga. 
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Lemak diurai sebagai energi, penyangga utama protein untuk menjaga 

peran dari otot, enzim, energi dan fungsi lain. Jaringan sel yang lain 

menggunakan penyimpanan kalori yang berbeda. Glukosa sebetulnya 

bahan energi otak kecuali saat kelaparan dan lemak digunakan sebagai 

bahan energi saat otot istirahat. Selama aktifitas fisik, glukosa dan 

glikogen bersama lemak digunakan sebagai energi. Makanan lemak 

tinggi mengandung kalori tinggi dibandingkan tinggi atau karbohidrat 

tinggi. 1 gram lemak mengandung 9 kalori, sama dengan 4 kilokalori 

dalam gram karbohidrat atau protein, atau 7 kilokalori per gram alkohol 

(Munawwarah, 2011). 

2. Energi cadangan 

Kelebihan makanan berlemak yang dikonsumsi tubuh, akan 

disimpan sebagai lemak tubuh untuk digunakan jika kalori berkurang 

dalam jangka waktu lama. Kapasitas lemak kalori berguna jika kalori 

glukosa telah habis terpakai. Lemak tersimpan didalam jaringan lemak 

yang disebut adipocytes, sedangkan bentuk jaringan lemak tubuh berada 

dimanakan adipose. Sel tubuh akan melepaskan trigliserida dan asam 

lemak dan mengirim melalui aliran darah ke sel yang membentuk energi. 

Pemecahan lemak menjadi energi membutuhkan ikatan kimia 

(Munawwarah, 2011). 

2.2.5 Metode Pemeriksaan Trigliserida 

Terdapat tiga metode pemeriksaan trigliserida yaitu ultrasentrifugasi, 

elektroforesis dan enzimatik kolorimetri. 
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1. Ultrasentrifugasi 

Metode ini merupakan metode pemisahan fraksi-fraksi lemak. 

Lemak akan bergabung dengan protein membentuk lipoprotein. Berat 

jenis lipoprotein ditentukan dari perbandingan antara banyaknya lemak 

dan protein. Semakin tinggi perbandingan antara lemak dan protein maka 

semakin rendah berat jenisnya. Berat jenis lemak murni rendah dari berat 

jenis air (Winarni, 2017). 

2. Elektroforesis 

Metode ini dapat memisahkan kilomikron, beta kupoprotein, pre 

beta lipoprotein, dan alfa lipoprotein. Serum diteteskan pada selaput dari 

selulosa atau kertas saring yang diletakkan pada medan listrik kemudian 

intensitas warna yang terbentuk diukur dengan densimeter(Winarni, 

2017). 

3. Enzimatik kolorimetrik 

Trigliserida akan dihidrolisis secara enzimatik menjadi gliserol dan 

asam bebas. Kompleks warna yang terbentuk diukur kadarnya 

menggunakan spektrofotometer, intensitas warna yang terbentuk dapat 

ditentukan dengan mengukur oabsorbansinya pada rentang panjang 

gelombang 480-550 nm (Winarni, 2017). 
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2.2.6 Klasifikasi Kadar Trigliserida 

Kadar trigiserida dalam darah dikatakan normal bila<150 mg/dl, 

sedangkan dikatakan tinggi bila jumlahnya >150 mg/dl. Kadar trigliserida 

yang tinggi akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan contohnya 

yaitu hipokolesteol karena beberapa lipoprotein yang tinggi juga 

mengandung kolesterol. 

 

Tabel 2. 1. Klasifikasi kadar trigliserida dalam darah 

Kadar trigliserida Keterangan 

< 200 mg/dl Normal 

200 – 400 mg/dl Batas tinggi 

> 400 mg/dl Tinggi 

Sumber : kit dyasis, 2015 

2.2.7 Faktor yang Mempengaruhi Kadar Trigliserida 

a. Obesitas  

Obestias didefinisikan sebagai kelebihan adipositas, yang mengacu 

pada penyimpanan kelebihan trigliserida di depot lemak. Sebuah standar 

untuk memperkirakan obesitas menggunakan indeks massa tubuh (IMT), 

yang dihitung dengan berat (kg) / tinggi (m)
2
. Obesitas didefinisikan 

sebagai indeks massa tubuh > 30 kg / m
2
 atau misalnya berat 175 pon 

ataub lebih untuk wanita yang tingginya 5 ft 4 in. Obesitas epidemi di 

negara Amerika Serikat dan banyak lainnya. Faktor metabolik utama 

yang menyebabkan obesitas melibatkan konsumsi makanan berlebih 

(karbohidrat dan protein serta lemak) dan aktifitas fisik yang tidak 

mencukupi (Nurbaitillah, Ariyadi and Sukeksi, 2017). 
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b. Hipertrigliseridemia 

Hipertrigliseridemia merupakan suatu kadar yang tinggi dari lemak 

trigliserida dalam darah. Kadar trigliserida yang tinggi/ 

hipertrigliseridemia bisa terjadi secara primer maupun sekunder. Efek 

dari berbagai genetik yang meninmbulkan suatu gangguan metabolisme 

treigliserida disebut hipertrigliseridemia primer, sedangkan yang 

disebabkan oleh diet lemak tinggi, obesitas, diabetes mellitus, 

hipotiroidisme dan beberapa pengobatan disebut hipertrigliseridemia 

sekunder(Lestari, 2017). 

Konsentrasi trigliserida plasma puasa normal dianggap di bawah 

150 mg/dl, batas tinggi pada 150-199 mg/dl, tinggi pada 200-499 mg/dl, 

dan sangat tinggi pada 500 mg/dl atau lebih. Tingkat trigliserida plasma 

tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, 

terutama infark miokardia. Hipertrigliseridemia dapat disebabkan oleh 

cacat genetik atau faktor pendorong sekunder, seperti obesitas, aktivitas 

fisik, konsumsi etanol, DM, hipotiroidisme, dan obat-obatan yang 

merangsang sintesis trigliserida atau menghambat katabolisme 

trigliserida (Nurbaitillah, Ariyadi and Sukeksi, 2017). 

Hipertrigliseridemia adalah suatu manifestasi kelainan lipid yang 

sering ditemukan pada Diabetes Mellitus. Meningkatknya kadar 

trigliserida dan menurunnya jumlah HDL merupakan pola kelainan lipid 

yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus.LDL yang berukuran 

kecil dan padat yang lebih memiliki sifat mudah melekat pada dinding 

pembuluh darah disebabkan oleh penderita diabetes mellitus tipe 2. 
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Kenaikan kadar trigliserida dapat diakibatkan oleh metabolisme 

trigliserida yang kurang sempurna dan meningkatnya VLDL yang 

diproduksi oleh hepar. Peningkatan zat yang diproduksi oleh heparitu 

sendiri merupakan hasil kelebihan asupan kalori dan hiperinsulinemia 

(Nurbaitillah, Ariyadi and Sukeksi, 2017). 

c. Asupan makanan 

Kelebihan energi baik yang bersumber dari karbohidrat, lemak, dan 

protein serta alkohol dapat meningkatkan kadar trigliserida dan kadar 

kolesterol, bila kadar LDL dalam darah kita tinggi, kelebihan LDL 

kolesteroltersebut akan beredar dalam darah yang dapat menyebabkan 

penumpukan dan pengendapan kolesterol pada dinding pembuluh darah 

arteri (Nurbaitillah, Ariyadi and Sukeksi, 2017). 

d. Latihan (aktivitas) Fisik 

Latihan fisik merupakan gerakan otot dalam tubuh serta berbagai 

sistem yang menunjang dan merupakan bagian dari cara menjaga 

kebugaran tubuh, termasuk menjaga jantung dan pembuluh darah agar 

tetap sehat. Seseorang yang aktif melakukan latihan fisikmemiliki 

peluang yang sedikit terkena penyakit kardiovaskuler 

sepertidislipidemia(Nurbaitillah, Ariyadi and Sukeksi, 2017). 

Profil lipid darah dapat diperbaiki dengan olahraga atau aktivitas 

fisik, yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol total, LDL dan 

trigliserida. Bahkan HDL dapat diperbaiki dengan aktivitas tersebut, 

karena jenis kolestrol tersebut kadarnya sulit dinaikkan. Selain itu 



21 
 

 

berbagai faktor risiko seperti hipertensi, obesitas dan diabetes mellitus 

juga dapat diturunkan dengan melaksanakan olahraga dan aktivitas fisik 

dengan takaran, durasi dan frekwensi yang tepat.(Nurbaitillah, Ariyadi 

and Sukeksi, 2017). 

e. Usia 

Usia adalah suatu faktor yang bisa meningkatkan kadar trigliserida. 

Risiko penyakit degeneratifpada wanita maupun pria secara nyata dapat 

ditingkatkan dengan pertambahan usia. Hal ini mungkin adalah suatu  

pencerminan dari lamanya berpaparan dengan faktor risiko dan 

bergabung dengan kecenderungan bertambahnya berat dari tiap-tiap 

faktor risiko dengan pertambahan usia. Penurunan berbagai fungsi dari  

organ tubuh yang menyebabkan ketidakseimbangan kadar trigliserida 

dalam darah menyebabkan kadar trigliserida lebih mudah mengalami 

peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh usia yang semakin tua.(Lestari, 

2017). 

2.2.8 Bahaya hipertrigliseridemia 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang menyatakan 

bahwa peningkatan kadar trigliserida dalam darah merupakan suatu faktor 

risiko dari penyakit jantung/ kardiovaskuler. Tingginya kadar trigliserida  

dapat disebabkan karenapeningkatan kadar LDL dan penurunan kadar  

HDL. Penelitian lain menunjukan hasil hasil bahwa secara langsung 

trigliserida dapat menjadi faktor risiko yang independen, terutama pada laki-

laki dan perempuan yang berusia lebih dari 50 tahun, meskipun pada usia di 

bawah 50 tahun peran trigliserida secara statistik hanya bersifat tidak 
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langsung. Rasio total kolesterol yang tinggi kadang selalu diikuti oleh 

tingginya kadar LDL dalam darahdan rendahnya kadar HDL. Sedangkan 

bila rasio LDL/HDL antara 4 hingga5 dan angka trigliserida melebihi 

normal, maka risiko penyakit kardiovaskuler meningkat, walaupun kadar 

LDL kolesterol relatif rendah (Nurbaitillah, Ariyadi and Sukeksi, 2017). 

Tingginya kadar trigliserida diatas 1000 mg/dl dapat meningkatkan 

risiko pankreatitis akut, pankreatitis merupakan suatu radang pankreas yang 

tidak hanya menimbulkan nyeri yang amat sangat tetapi juga dapat 

mengancam nyawa. Bila kadarnya mencapai antara 400-500 mg/dl, 

seseorang dapat mengalami situasi yang buruk karena kadar tersebut dapat 

meningkat dengan cepat hingga melebihi 1000 mg/dl. Peningkatan kadar 

trigliserida darah telah dipertimbangkan sebagai faktor risiko penyakit 

jantung koroner (PJK). Peningkatan kadar trigliserida merupakan komponen 

dari kelainan lipid aterogenik yang sering kali menjadi tanda awal dari 

kondisi tubuh yang berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit 

kardiovaskuler, seperti sindroma metabolik dan diabetes melitus (DM) tipe 

II (Mustikaningrum, 2010). 

 

2.3 Pengaruh Senam Aerobik Terhadap Kadar Trigliserida 

Menurut (Widiastuti, Irawati and Lestrarini, 2017), seseorang yang 

melakukan aktifitas fisik secara teratur seperti senam aerobik, memiliki 

konsentrasi trigliserida lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki pola 

hidup sedenter. Seseorang yang melakukan aktifitas fisik, maka penggunaan 

energinya juga secara otomatis akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan 
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tubuh akibat peningkatan metabolisme tubuh. Semakin tinggi intensitas 

aktifitas fisik yang dilakukan serta semakin lama durasinya, maka 

penggunaan energi juga makin besar. Apabila tubuh mengalami kelebihan 

energi, terutama yang berasal dari karbohidrat dan lemak, maka energi dalam 

tubuh yang berlebih akan disimpan dalam bentuk glikogen dalam otot dan 

hati serta dalam bentuk lemak. Pada saat terjadi peningkatan metabolisme 

tubuh, maka simpanan energi ini akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan 

tubuh.  

Jenis lipoprotein yang memiliki kandungan konsentrasi protein tinggi, 

sekitar 50%, namun konsentrasi kolesterol dan fosfolipidnya lebih kecil 

disebut sebagai HDL (High Density Lipoprotein). Lipoprotein dengan 

densitas rendah, apabila kadarnya dalam darah tinggi, maka akan terjadi 

faktor risiko penting penyebab aterosklerosis. Pada sisi bersebalahan, HDL 

dikatakan mampu berperan dalam membantu mencegah terjadinya 

aterosklerosis, melalui kemampuannya meng absorpsi kristal kolesterol yang 

mulai menumpuk pada dinding arteri. Seseorang yang memiliki perbandingan 

HDL terhadap LDL yang tinggi, maka risiko untuk mengalami aterosklerosis 

akan berkurang / minimal. Aktivitas fisik dengan takaran yang sesuai dan 

dilakukan secara teratur berkaitan pada peningkatan kadar HDL. Stefanick 

dan Wood (1994), menyatakan bahwa aktivitas fisik dapat menyebabkan 

penurunan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol high-density 

lipoprotein (HDL-C) sehingga sangat bermanfaat pada pasien dengan 

hiperkolesterolemia (Widiastuti, Irawati and Lestrarini, 2017). 
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Latihan fisik dapat memecah glukosa dan trigliserida menjadi suatu 

energi dengan menggunakan proses metabolisme, pada saat latihan energi 

yang digunakan berasal dari, setelah glukosa habis terpakai maka yang akan 

dipecah menjadi suatu energi adalah trigliserida, pada saat sudah memakai 

energi lemak maka akan dipertahankan agar tidak mengguanakan energi 

glukosa kembali sehingga energi lemak tetap terpakai (Munawwarah, 2011). 

Kondisi kadar trigliserida plasma yang mengalami penurunan dapat 

dipicu oleh olahraga akut dengan jangka waktu pendek. Turunnya kadar 

trigliserida disebabkan oleh rendahnya konsentrasi trigliserida dalam bentuk 

VLDL serta karena dibutuhkannya beberapa energi selama olahraga(Uga, 

Pangemanan and Marunduh, 2015). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Strategi dan Pencarian Literature 

3.1.1 Framework Yang Digunakan 

Strategi dalam pencarian literature menggunakan PICOS framework. 

PICO (kerangka kerja) adalah istilah yang digunakan dalam praktik berbasis 

bukti (dan khususnya Kedokteran Berbasis Bukti) untuk membingkai dan 

menjawab pertanyaan terkait perawatan klinis atau kesehatan. Kerangka 

kerja PICOS juga diguanakan untuk mengembangkan strategi pencarian 

literatur.  

a. P = Population/problem, populasi atau masalah yang akan di analisis 

b. I = Intervention, suatu tindakan penatalaksanaan terhadap kasus 

perorangan atau masyarakat serta pemaparan tentang 

penatalaksanaan. 

c. C = Comparation, penatalaksanaan lain yang digunakan sebagai 

pembanding 

d. O = Outcome, hasil atau luaran yang diperoleh pada penelitian 

e. S = Study design, desain penelitian yang digunakan oleh artikel yang 

akan di review 

3.1.2 Kata Kunci Yang Digunakan 

Kata kunci adalah sebuah kata yang berupa kunci atau kode atau 

digunakan untuk menghubungkan suatu kata dengan kata yang lain. 

Pencarian artikel atau artikel menggunakan kata kunciyang digunakan untuk 

memperluas atau menspesifikasikan hasil pencarian, sehingga dapat 
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memudahkan dalam pencarian artikel atau artikel yang digunakan. Kata 

kunci untuk mencari artikel internasional yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu, PlosOne“Aerobic” AND “Triglyceride”, sedangkan untuk artikel 

nasional kata kunci yang digunakan adalah “Senam aerobik” DAN 

Trigliserida”  

3.1.3 Database atau Search Engine Yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 

berasal dari review artikel hasil penelitian dari peneliti terdahulu sehingga 

tidak melakukan pengamatan secara langsung. Data sekunder didapatkan 

dari artikel dengan menggunakan database tertentu. Database yang 

digunakan pada penelutian ini yaitu google scholar dan PlosOne. 

 

3.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Tabel 3. 1. Kriteria inklusi dan eksklusi dengan format PICOS 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Population/problem Berhubungan dengan 

topik penelitian yakni 

pengaruh senam aerobik 

terhadap kadar 

trigliserida darah. 

Tidak sesuai dengan topik 

penelitian, kadar trigliserida 

yang berkaitan dengan DM, 

alkohol, obat-obatan, 

perokok. 

Intervention Senam aerobik Alkohol, diabetes mellitus, 

obat-obatan, perokok 

Comparation Tidak ada faktor 

pembanding 

Ada faktor pembanding 

Outcome  Adanya pengaruhsenam 

aerobik terhadap kadar 

trigliserida 

Pengaruh senam aerobik 

terhadap diabetes Mellitus, 

konsumsi alkohol, obat-

obatan dan perokok 

Study Design Eksperimental,deskriptif 

,observasional,literature 

review,sistematic review 

Deskriptif, kuslitatif 

Tahun Terbit Artikelyang terbit 

setelah tahun 2015 

Artikel yang terbit sebelum 

tahun 2015 

Bahasa Bahasa Inggris Selain Bahasan Inggris 
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danbahasa  Indonesia  danBahasa indonesia 

 

3.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

3.3.1 Hasil Pencarian dan Seleksi Studi 

a. Artikel Internasional 

Berdasarkan penelitian terkait pengaruh senam aeobik terhadap 

kadar trigliserida,suatu artikel sangat dibutuhkan dalam penyusunan 

literature review ini. Dengan publikasi PlosOneyang menggunakan 

kata kunci “Aerobic” AND “Triglyceride”, peneliti menemukan 17.764 

artikel yang sesuai dengan kata kunci tersebut kemudian difilter untuk 

terbitan 2015 keatas sehingga menjadi 7.110. Dilakukan eliminasi pada  

artikel yang duplikasi dan artikel yang menyimpang dengan kriteria 

inklusi dilakukan eksklusi, sehingga didapatkan 1 artikel yang akan 

dilakukan review. 

b. Artikel Nasional 

Berdasarkan hasil pencarian literature melalui publikasi Google 

Scholar menggunakan kata kunci “Senam aerobik” DAN “Trigliserida”, 

jumlah artikel yang sesuai dengan kata kunci tersebut sebanyak 530 

artikel, kemudian difilter untuk terbitan tahun 2015 keatas didapatkan 

sebanyak 182 artikel. Assessment kelayakan terhadap 182 artikel, 

artikel yang duplikasi dan artikel yang menyimpang dengan kriteria 

inklusi dilakukan eksklusi, sehingga didapatkan 4 artikel yang 

dilakukan review. 
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Gambar 3. 1.Diagram alur reviewartikel 

 

 

 

 

 

Seleksi artikel 5 tahun 

terakhir 

n = 7.292 

(PlosOne, n = 7.110; 

google scholar n= 182) 

Seleksi judul dan 

duplikat 

n = 503 

Identifikasi abstrak 

n = 53 

Artikel akhir yang dapat 
dianalisa sesuai rumusan 

masalah dan tujuan 

n = 5 

Exclude (n=48) 

- Pengaruh Ekstrak Teh hijau, ekstrak 

daun salam, dan obat-obatan lainnya 

terhadap kadar trigliserida (n=27) 

- Sampel penelitian tidak sesuai (n= 

21) 

 

Pencarian literatur,  

n = 18.294 

(PlosOne, n = 17.764; 

google scholar, n =530 ) 

Exclude (n=450) 

Problem/Populasi : 

- Tidak sesuai dengan topik (n=374 ) 

Intervention : 

- Pemeriksaan Profil Lipid selain 

Trigliserida (n=56) 

Outcome : 

- Tidak ada hubungan dengan 

perubahan kadar trigliserida (n=20) 
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3.3.2 Daftar Artikel Hasil Pencarian 

Literature review ini dijelaskan dengan metode narasiyang menggunakan 

pengelompokkan dari datayang sudah dipilah sesuai jenisnya dan hasil yang 

diteliti dapat menjawab tujuan. Artikel penelitian yang sesuai dengan 

kriteria inklusi akan dikumpulkan dan artikel akan diringkas yang meliputi 

nama peneliti, tahun terbit, judul, metode dan hasil penelitian serta database.
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Tabel 3. 2. Daftar artikel hasil pencarian 

No Author Tahun 
Volume, 

angka 
Judul 

Metode 

(Desain, sampel, 

variabel, instrumen, 

analisis) 

Hasil 

pencarian 
Database 

1. Swift 

DL, 

Houmard 

JA, 

Slentz 

CA, 

Kraus 

WE 

2018 - Effect of 

Aerobic 

Training 

with and 

without 

Weight 

Loss on 

Insulin 

Sensitivit

y And 

Lipids 

D : Eksperimental 

S  : Purposive 

sampling 

V: - Variabel terikat 

        Lipid 

 - Variabel bebas 

    Pelatihan 

aerobik 

I  : Spektrofotometer 

NMR 

A : Uji chi-square 

Hasil 

penelitian 

tersebut 

menyatakan 

bahwa 

adanya 

penurunan 

kadar 

trigliserida 

setelah 

dilakukan 

pelatihan 

aerobik. 

Hasiluji 

statistik 

diperoleh 

nilai P<0,05 

yang 

artinyaada 

perbedaan 

signifikan 

pada 

penurunan 

kadar 

trigliserida 

pada semua 

kelompok. 

PlosOne 

2. Tri 

Sutrisna, 

Yasep 

Setiakarn

awijaya, 

dan 

Mansur 

Jauhari 

2015 Vol. 4 

No. 1 

Perbandi

ngan 

Efek 

Kerja 

Senam 

Aerobik 

Mix 

Impact 

Selama 

60 menit 

Terhadap 

Penuruna

n Kadar 

Trigliseri

da Dalam 

Darah 

pada 

Kelompo

k Body 

Mass 

D : Eksperimental 

S  : Purposive 

      sampling 

V : - Variabel terikat 

         Kadar 

         trigliserida 

      - Variabel bebas 

         Senam aerobik 

         mix impact 

I  : Spektrofotometer 

A : Uji-t independen 

Hasil 

penelitian 

menyatakan 

bahwa pada 

pemeriksaan 

kadar 

trigliserida 

setelah 

dilakukan 

senam 

aerobik mix 

impact 

didapatkan 

hasil adanya 

penurunan 

kadar 

trigliserida 

pada 

responden. 

Responden 

Google 

Scholar 
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Index 

(BMI) 

Overweig

ht dan 

Nornal 

Siswa 

SMAN 3 

Depok 

dengan BMI 

normal 

didapatkan 

rata-rata 

penurunan 

sebesar 62,7 

mg/dL, dan 

responden 

dengan BMI 

overweight 

didapatkan 

rata-rata 

penurunan 

sebesar 76,3 

mg/dL. 

Didapatkan  

t hitung = 

6,53> t-tabel 

2,10 yang 

berarti efek 

senam 

aerobik mix 

impact 

selama 60 

menit pada 

kelompok 

BMI 

overweight 

lebih 

signifikan 

mengalami 

penurunan 

dari pada 

pada 

kelompok 

BMI 

normal. 

3. Ashael 

A. 

Remban

g, J. J. 

Rampen

gan, dan 

Siantan 

Supit 

2015 Vol. 3, 

No. 1 

Pengaruh 

Senam 

Zumba 

Terhadap 

Kadar 

Trigliseri

da Darah 

pada 

Mahasis

wa 

Fakultas 

Kedokter

an 

Universit

as As 

D :Eksperimental 

S  :Simple random 

      sampling 

V :- variabel terikat 

       kadar trigliserida 

     - variabel bebas 

       senam zumba 

I  : Spektrofotometer 

A : Paired sample  

     T- test 

Hasil 

penelitian 

tersebut 

menyatakan 

bahwa 

terdapat 

penurunan 

kadar 

trigliserida 

sesudah 

dilakukan 

latihan fisik 

berupa 

senam 

zumba. 

Google 

Scholar 
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Sam 

Ratulangi 

Hasil rata-

rata sebelum 

melakukan 

senam 

zumba yaitu 

62,11 mg/dl, 

sedangkan 

hasil rata-

rata sesudah 

senam 

zumba yaitu 

48,00 mg/dl 

sehingga 

rata-rata 

sebelum dan 

sesudah 

senam 

zumba yaitu 

14,11 mg/dl. 

Hasil  uji 

paired t 

didapatkan 

nilai P = 

0,0001(<0,0

5) yang 

berarti 

terdapat 

pengaruh 

yang 

bermakna 

dari latihan 

senam 

zumba 

selama satu 

minggu 

terhadap 

kadar 

trigliserida 

darah. 

4. Andi Ria 

Metasari 

dan 

Agussali

m 

Bukhari 

2019 Vol. 1, 

No. 1 

Pengaruh 

Latihan 

Fisik 

Terhadap 

Risiko 

Kardiome 

tabolik 

(Trigliser

ida) pada 

Wanita 

Usia 

Reproduk 

tif 

D : Eksperimental 

S : Puposive 

sampling 

V : - variabel terikat 

         trigliserida 

      - variabel bebas 

         latihan fisik 

I  : Spektrofotometer 

A : Uji Wilcoxon 

Hasil 

penelitian 

tersebut 

menyatakan 

bahwa 

terdapat 

penurunan 

kadar 

trigliserida 

yaitu 

(122.83 

mg/dL ± 

75.99 

Google 

Scholar 
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menjadi 

106.19 

mg/dL ± 

29.86) 

dengan nilai 

P = 0,003 (P 

<0,05) yang 

berarti ada 

perbedaan 

signifikan  

antara kadar 

trigliserida 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

latihan fisik 

(senam). 

5. Anida 2016 Vol.04, 

No. 01 

Efek 

senam tai 

chi 

terhadap 

kadar 

trigliserid 

dan 

lingkar 

pinggang 

pada 

wanita 

pasca 

menopou

se di 

Desa 

Trihangg

o 

Kecamata

n 

Gamping 

D : Eksperimental 

S : Puposive 

sampling 

V : - variabel terikat 

        Kadar 

        trigliserida dan 

        lingkar 

        pinggang 

     - variabel bebas 

       Senam Tai Chi 

I  : Spektrofotometer 

A : Uji paired T-test 

Hasil 

penelitian 

tersebut 

menyatakan 

bahwa 

terdapat 

penurunan 

kadar 

trigliserida 

pada 

kelompok 

perlakuan 

senam tai 

chi yaitu 

(99.3±36.68 

menjadi 

58.8±26.84) 

sedangkan 

pada 

kelompok 

kontrol yang 

tidak 

melakukan 

senam tai 

chi 

didapatkan 

hasil 

(84.8±27.56 

menjadi 

77±48.47). 

Hasil uji T-

test yaitu  

P< 0.05 

yang artinya 

ada 

Google 

Scholar 
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perbedaan 

signifikan 

kadar 

trigliserida 

sebelum dan 

sesudah 

senam tai 

chi pada 

kelompok 

perlakuan. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Berdasarkan hasil dari pencarian literature dari artikel yang berkaitan 

dengan masalah pengaruh senam aerobik terhadap kadar 

trigliseridadidapatkan 5 artikel yang diteliti pada kurun waktu antara 2015-

2020. Berikut penyajian laporan dalam bentuk tabel yang memuat rangkuman 

dari beberapa artikel sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 Tahun publikasi dan desai penelitian (n=5) 

No Kategori n % 

A. Tahun Publikasi   

1. 2015 2 40 

2. 2016 1 20 

3. 2018 1 20 

4. 2019 1 20 

Total 5 100 

B. Desai Penelitian   

1. Eksperimental 5 100 

Total 5 100 

 

Ada beberapa persamaan dan perbedaan dari tiap-tiap artikel yang 

direview. Berikut persamaan dan perbedaan akan dirangkum pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4. 2 Persamaan dan perbedaan  artikel 

Referensi Persamaan Perbedaan 

Swift DL et al, 2018 - Artikel meneliti - Penelitian dilakukan 
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pengaruh senam 

aerobik terhadap 

kadar trigliserida 

- Didapatkan hasil 

kadar trigliserida 

mengalami 

pennurunan. 

  pada orang dewasa 

  yang obesitas dengan 

  BMI (25-37) yang 

  diberikan olahraga 

  berupa senam aerobik. 

- Uji statistik yang 

  digunakan yaitu uji 

chi-square 

-  

Sutrisna dkk, 2015 - Artikel meneliti 

pengaruh senam 

aerobik terhadap 

kadar trigliserida 

- Didapatkan hasil 

kadar trigliserida 

mengalami 

penurunan. 

- Penelitian 

menggunakan 

metode purposive 

sampling 

- Jenis senam aerobik 

yang digunakan yaitu 

mix impact 

- Uji statistik yang 

digunakan yaitu uji T 

independen. 

- Responden dengan 

rentang usia 15-17 

tahun dengan jenis 

kelamin laki-laki. 

Rembang, 2015 - Jurnal meneliti 

pengaruh olahraga 

terhadap kadar 

trigliserida 

- Didapatkan hasil 

kadar trigliserida 

mengalami 

penurunan 

- Menggunakan metode 

simple random 

sampling. 

- Uji statistik yang 

digunakan yaitu 

paired T-test 

- Jenis senam aerobik 

yang digunakan yaitu 

senam zumba 

- Responden yang 

diteliti memiliki 

rentang usia 16-19 

tahun berjenis 

kelamin laki-laki 

maupun perempuan 

Metasari dan bukhari, 

2019 

- Jurnal meneliti 

pengaruh olahraga 

terhadap kadar 

trigliserida 

- Didapatkan hasil 

kadar trigliserida 

mengalami 

penurunan. 

- Menggunakan metode 

purposive sampling. 

- Uji statistik yang 

digunakan yaitu uji 

chi-square 

- Usia dan jenis 

kelamin responden 

tidak spesifik. 

Anida, 2016 - Jurnal meneliti 

pengaruh senam 

- Menggunakan metode 

random sampling. 
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aerobik terhadap 

kadar trigliserida 

- Didapatkan hasil 

kadar trigliserida 

mengalami 

penurunan. 

- Uji statistik yang 

digunakan yaitu uji 

paired T-test 

- Responden yang 

diteliti memiliki 

rentang usia 51-65 

tahun berjenis 

kelamin perempuan 

 

Dari 5 artikel yang direview memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

yakni rancangan penelitian, kriteria, jumlah sampel, usia responden, jenis 

kelamin dan pembagian kelompok pada masing-masing artikel. Berikut ini 

karakteristik penelitian yang digunakan pada literature review ini : 

 

Tabel 4. 3 Karakteristik penelitian 

Penulis Rancangan 

Penelitian 

Kriteria Jumlah

sampel 

Usia Jeniskelami

n 

Pembagiankelom

pok 

Swift 

DL et 

al, 2018 

Pretest and 

posttest design 

- Berusia 40- 

65 tahun 

- Body Mass 

Index(25 

37)dengan 

dislipidemia 

 ringan- 

sedang 

 

 

163 

orang 

40-65 

tahun 

Perempuan Dibagi menjadi 3 

kelompok : 

- Responden 

dengan jumlah 

dosis latihan 

rendah, 

intensitassedan

g. 

- Responden 

dengan jumlah 

dosis latihan 

rendah, 

intensitas 

tinggi. 

- Responden 

dengan jumlah 

dosis latihan 

tinggi,intensita

s 

tinggi 

 

Sutrisna 

dkk, 

2015 

Two gorup 

Pre-Test and 

Post test 

design 

 

 

- Siswa laki-

laki usia 15-

17 tahun 

- Mempunyai

Indeks 

massa tubuh 

20  

orang 

15-17 

tahun 

Laki-laki Dibagi menjadi 2 

Kelompok : 

- Responden 

  dengan indeks 

  massa tubuh 

  normal 
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  normal (16- 

  20) dan 

  Overweight 

(25-29) 

- Dinyatakan 

sehat oleh 

dokter untuk 

berolahraga 

- Responden 

  dengan indeks 

  massa tubuh 

overweight 

Remban

g, 2015 

Pre-post one 

group test 

- Usia 16-20 

Tahun 

- IMT normal 

- Bukan 

  seorang atlit 

  atau 

  pesenam 

  zumba 

- Sehat saat 

  dilakukan 

  penelitian 

19 

orang 

16-19 

tahun 

Laki-laki 

dan 

perempuan 

Tidak ada 

pembagian 

kelompok 

Metasar

i dan 

bukhari, 

2019 

One group 

pretest and 

posttest design 

- Wanita 

  Reproduktif 

  Dengan 

  rentang usia 

  15-49 tahun 

- Bertempat 

  tinggal di 

  daerah 

  coastal dan 

  non coastal 

117 

orang 

15-49 

tahun 

Perempuan Tidak ada 

pembagian 

kelompok 

Anida, 

2016 

Pretest-

posttest control 

group design 

- Wanita usia 

51-65 tahun 

- Lama 

menopouse 

selama 4 – 

10 tahun 

- IMT 18-24 

kg/m
2
 

- Tidak 

mengikuti 

senam atau 

aktivitas 

olahraga 

minimal 3 

bulan 

sebelum 

program tai 

chi 

- Bersedia 

menjadi 

20 

orang 

51-65 Perempuan Dibagi menjadi 2 

Kelompok :   

- Kelompok 

perlakuan 

dengan 

melakukan 

senam tai chi 

- Kelompok 

kontrol yang 

tidak 

melakukan 

senam tai chi. 
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responden 

 

Hasil penelitian dari 5 artikel yang akan direview adalah sebagai berikut : 

(Swift et al., 2018)meneliti efek pelatihan aerobik dengan dan tanpa 

penurunan berat badan pada sensitivitas insulin dan lipid. Berdasarkan 

penelitian, responden yang diperiksa adalah 163 orang dengan Indeks Masa 

Tubuh 25-37 kg/m
2
 dan berpartisipasi dalam 8 bulan pelatihan olahraga . 

Hasil pemeriksaan didapatkan penurunan kadar trigliserida.Hasil uji statistik 

menggunakan uji Chi-squarediperoleh nilai P <0,05 yang artinya yang artinya 

ada perbedaan signifikan pada penurunan kadar trigliserida pada semua 

kelompok penelitian. 

(Sutrisna, Setiakarnawijaya and Jauhari, 2015) meneliti Perbandingan Efek 

Kerja Senam Aerobik Mix ImpactSelama 60 Menit Terhadap Penurunan 

Kadar Trigliserida Dalam Darah Pada Kelompok Body Mass Index(BMI) 

OverweightDan Normal Siswa SMAN 3 Depok. Hasil didapatkan adanya 

penurunan kadar trigliserida.Responden dengan BMI normal didapatkan rata-

rata penurunan sebesar 62,7 mg/dl, dan responden dengan BMI overweight 

didapatkan rata-rata penurunan sebesar 76,3 mg/dl. Hasil uji T independen 

didapatkan t hitung = 6,53> t-tabel 2,10, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

sehinggga dapat disimpulkan bahwa efek kerja senam aerobik mix 

impactselama 60 menit pada kelompok BMI overweightlebih signifikan 

mengalami penurunan dari pada efek kerja pada kelompok BMI normal 

terhadap trigliserida dalam darah pada siswa SMAN 3 Depok. 

(Rembang, 2015) meneliti Pengaruh Senam Zumba Terhadap Kadar 

Trigliserida Darah pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas As Sam 
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Ratulangi. Hasil didapatkan adanya penurunan kadar trigliserida setelah 

dilakukan senam zumba, sebelum dilakukan senam zumba memiliki nilai 

rata-rata 62,11 mg/dl dengan nilai minimum 37 mg/dl dan nilai maksimum 

119 mg/dl. Sedangkan kadar trigliserida sesudah dilakukan senam  zumba 

memiliki nilai rata-rata 48,00 mg/dl dengan nilai minimum 28 mg/dl dan nilai 

maksimum 69 mg/dl. Berdasarkan dari rata-rata tersebut, kadar trigliserida 

sebelum dan sesudah senam zumba memiliki selisih 14,11 mg/dl. Dengan uji 

hepotesis menggunakan analisis bivariat Paired Sample T-test didapatkan 

nilai P= 0,0001 (<0,05) oleh sebab itu, hasil uji hipotesis ini yaitu, H0 ditolak 

H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang bermakna dari latihan 

senam selama satu minggu terhadap kadar trigliserida darah. 

(Metasari and Bukhari, 2019) meneliti Pengaruh Latihan Fisik Terhadap 

Risiko Kardiometabolik (Trigliserida) pada Wanita Usia Reproduktif. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat penurunan kadar trigliserida 

yaitu (122.83 mg/dL ± 75.99 menjadi 106.19 mg/dL ± 29.86). Hasil uji Chi-

squarediperoleh nilai P= 0,003 (P <0,05) yang artinya ada perbedaan yang 

signifikan antara kadar trigliserida sebelum dan sesudah melakukan latihan 

fisik (senam aerobik).  

(Anida, 2016)meneliti tentang efek senam tai chi terhadap kadar 

trigliserida dan lingkar pinggang pada wanita pasca menopause di desa 

trihanggo Kecamatan Gamping. Pada penelitian tersebut kadar trigliserida 

diperiksa sebelum dansetelah dilakukan senamtai chi. Ada 2 kelompok yang 

diteliti yaitu kelompok perlakuan adalah mengikuti senam tai chi dan 

perubahan yang diamati adalah kadar trigliserida dan kelompok kontrol tidak 
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mengikuti senam tai chi dan diperiksa kadar trigliserida. Hasil didapatkan 

adanya penurunan pada kelompok perlakuan yaitu (99.3±36.68 menjadi 

58.8±26.84) sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan hasil (84.8±27.56 

menjadi 77±48.47). Uji paired T-test didapatkan hasil P < 0.05 yang artinya 

ada perbedaan signifikan kadar trigliserida sebelum dan sesudah senam tai chi 

pada kelompok perlakuan. 

4.2 Pembahasan 

Artikel yang digunakan pada literature review ini adalah 5 artikel yang 

meneliti tentang pengaruh senam aerobik terhadap kadar trigliserida. Kelima 

artikel tersebut berbeda dalam hal jenis senam dan metode pemeriksaan 

trigliserida yang digunakan. Hasil dari seluruh artikel tersebut menunjukkan 

terjadinya penurunan kadar trigliserida pada responden yang diberikan 

intervensi berupa senam aerobik. 

Aktivitas fisik seperti senam aerobik yang salah satu jenisnya yaitu senam 

zumba dan senam tai chi dapat menyebabkan konsentrasi trigliserida darah 

mengalami penurunan. Pada saat melakukan olahraga aktivitas lipoprotein 

lipase akan meningkat untuk memecah trigliserida. Sel-sel lipid dan jaringan 

lain oleh kilomikron dan VLDL membutuhkan asam lemak bebas. Asam 

lemak bebas disintesis didalam jaringan adipose, berikatan dengan albumin 

dan merupakan sumber energi utama untuk banyak organ. Hormon lipase 

intraseluler di jaringan adipose mengkatalisis pemecahan simpanan 

trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak (Rembang, 2015). 

Penurunan kadar trigliserida bisa terjadi karena dibutuhkannyabeberapa 

energi selama seseorang berolahraga. Selama berolahraga, glukosa dan 
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glikogen bersama dengan lemak digunakan sebagai energi. Lemak trigliserida 

didalam tubuh dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak 

tersebut kemudian digunakan sebagai sumber energi oleh banyak sel 

(Rembang, 2015). 

Berdasarkan teori, ada banyak jenis senam aerobik misalnya senam zumba 

dan senam tai chi. Meskipun gerakannya berbeda, namun pada dasarnya 

senam tersebut sama-sama berfokus pada latihan yang sistem kerjanya 

menggunakan oksigen sebagai kerja utama. Senam aerobik ini  dikatakan 

mampu menurunkan kadar trigliserida, yaitu dengan memecah trigliserida 

menjadi asam lemak dan gliserol untuk membentuk energi yang dibutuhkan 

selama melakukan senam. Nilai penurunan kadar trigliserida berbeda-beda. 

Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor yang bermacam-macam, 

salah satunya adalah faktor intensitas dalam berolahraga. Agar dapat 

memberikan efek penurunan trigliserida yang nyata maka intensitas dalam 

berolahraganya harus ditingkatkan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan 

Kokkunos (1991) yang menyatakan bahwa latihan dengan intensitas yang 

rendah tidak akan mampu memberikan perubahan pada profil lemak dalam 

hal ini trigliserida. Jika seseorang melakukan olahraga dengan intensitas yang 

rendah, maka energi yang dikeluarkan juga tidak akan maksimal, hal ini dapat 

menyebabkan efek olahraga tidak mempengaruhi perubahan pada kadar profil 

lemak pada tubuh seseorang. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar trigliserida yaitu jenis 

kelamin dan usia responden. Jenis kelamin dan rentang usia berpengaruh 

terhadap pemeriksaan trigliserida. Secara teori faktor usia dan jenis kelamin 
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dapat mempengaruhi kadar kolesterol darah termasuk trigliserida. Wanita 

pada masa anak-anakmemiliki nilai kolesterol yang lebih tinggi daripada laki-

laki. Pada masa remaja, laki-laki menunjukkan penurunan kolesterol yang 

signifikan, karenakan adanya pengaruh hormon testosterone yang mengalami 

peningkatan pada masa itu. Pada umur diatas 20 tahun laki-laki pada dasarnya 

memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dibandingkan wanita. Setelah mencapai 

masa menopause, wanita memiliki kadar kolesterol lebih tinggi daripada pria, 

karena menurunnya aktifitas hormon estrogen setelah wanita mengalami 

menopause. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian(Sri Ujiani, 2015). 

Analisis data yang digunakan dalam review ini ada bermacam-macam. 

Ada yang menggunakan uji paired T-test, uji wilcoxon, dan uji chi square. 

Dari ketiga uji tersebut yang paling efektif yaitu uji paired T-test karena uji 

ini merupakan uji yang sering kali ditemui dalam masalah-masalah praktis 

statistika. Uji ini dapat digunakan pada pengujian hipotesis 1-sampel dan 

pengujian hipotesis 2-sampel.Metode pemeriksaan dan sampel yang 

digunakan juga sangat berpengaruh terhadap hasil trigliserida. Pemeriksaan 

metode spektrofotometri mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil 

dibanding dengan metode lain. Pemeriksaan trigliserida metode 

spektrofotometri dapat dikontrol, digunakan menggunakan serum kontrol. 

Sampel yang digunakan juga berpengaruh terhadap hasil. Meskipun serum 

dan plasma keduanya dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan 

trigliserida, namun lebih baik menggunakan serum daripada plasma, karena 

plasma terdapat antikoagulan yang dapat mencemari spesimen sehingga dapat 
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menimbulkan perbedaan dengan kadar trigliserida serum. Dalam hal ini 

dijabarkan pada penelitian (Hardisari and Koiriyah, 2016). 

Beberapa keterbatasan pada literature review ini, yaitu adanya perbedaan 

metode penelitian pada tiap-tiap artikel, kemudian adanya perbedaan 

frekuensi dan durasi dalam melakukan aktivitas aerobik dan ada juga faktor 

lain yang tidak bisa dihindari, yaitu faktor risiko lain yang dapat 

mempengaruhi profil lipid yang tidak bisa diperoleh datanya dari artikel-

artikel tersebut, untuk itu perlu dilakukan review lanjutan tentang pengaruh 

senam aerobik terhadap kadar trigliserida darah. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasilliterature review dari beberapa artikel yang berkaitan dengan 

pengaruh senam aerobik terhadap kadar trigliserida, disimpulkan 

bahwasenam aerobik mampu menurunkan kada trigliserida darah. 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Masyarakat 

Dengan adanya literature review ini disarankan agar masyarakat 

menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga secara teratur, makan 

makanan tinggi serat , mengurangi makanan berlemak dan cepat saji untuk 

menghindari penyakit jantung koroner. 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang pengaruh 

senam aerobik pada semua jenis parameter lipid. 
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