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ABSTRAK
Asam laktat merupakan metabolit yang diproduksi dari sistem laktat atau glikolisis anaerobik
akibat pemecahan glukosa yang tidak sempurna, peningkatan kadar asam laktat dapat
menyebabkan menurunnya pH yang dapat mempengaruhi kinerja fisik sehingga dapat
menimbulkan kelelahan. Peningkatan kadar asam laktat dalam otot dan darah akan berdampak
kurang menguntungkan bagi aktivitas sel akibat terganggunya kinerja sejumlah enzim yang bekerja
pada pH netral atau basa sebagai katalis pada berbagai proses metabolisme. Penelitian ini adalah
penelitian experimental laboratory dengan menggunakan rancangan pretest-posttest control group
design dengan aktivitas fisik submaksimal (70-80% heart rate maximal). Kesimpulan penelitian ini
menunjukkan bahwa kadar asam laktat kelompok perlakuan lebih rendah jika dibandingkan dengan
kelompok plasebo setelah melakukan aktivitas fisik submaksimal (70-80% heart rate maximal).
Kata Kunci: asam laktat, kelelahan, olahraga.

ABSTRACT
Lactic acid is a metabolite that is produced from an anaerobic glycolysis and lactate system due to
incomplete glucose breakdown, an increase in lactic acid levels can cause a decrease in pH that can
affect. Increased levels of lactic acid in the body and blood will produce a bad effect on
performance that affects different performance at the right time. This study was a laboratory
experimental study using a pretest-posttest control group design with submaximal physical activity
(70-80% maximum heart rate). The conclusion of this study showed that the lactic acid level of the
treatment group was lower when compared to the placebo group after doing submaximal physical
activity (70-80% maximum heart rate).
Keywords: lactic acid, fatigue, sport.

PENDAHULUAN
Latihan merupakan salah satu stresor fisik yang dapat mengganggu keseimbangan
didalam tubuh. Setiap latihan fisik akan menimbulkan respon atau tanggapan dari organorgan tubuh terhadap dosis atau beban latihan yang diberikan, hal ini merupakan usaha
penyesuaian diri dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan yang stabil atau biasa
disebut homeostasis (Sugiharto, 2003). Terbentuknya asam laktatmerupakan akibat
aktivitas latihan dengan intensitastinggi dan latihan dalam waktu yanglama (prolonged
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exercise) (Murray, 2009). Peningkatan kadar asam laktat dalam otot dan darah akan
berdampak kurang menguntungkan bagi aktivitas sel akibat terganggunya kinerja sejumlah
enzim yang bekerja pada pH netral atau basa sebagai katalis pada berbagai proses
metabolisme. Hal ini tentu saja akan semakin mengganggu aktivitas sel dalam
memproduksi energi untuk menunjang aktivitas tubuh (Sudarso, 2004).
Banyak usaha yang dilakukan untuk mencegah kelelahan akibat aktivitas fisik yang
ditimbulkan oleh penumpukan ion laktat dan ion

. Usaha tersebut dilakukan dengan

cara menambah sumber energi, menambah asupan glukosa dan upaya rehidrasi dengan air
dan elektrolit untuk mencegah gangguan homeostasis (Maughan, 1991). Salah satu upaya
dalam mengurangi kelelahan yaitu dengan asupan cairan elektrolit ataupun mineral yang
bersifat membasakan keadaan yang asam.Pemberian minuman atau cairan dapat diberikan
sebelum, selama dan setelah berlangsung aktivitas berlatih yang lama. Basa kuat
merupakan basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan

seperti contohnya yaitu

NaOH dengan cepat menghilangkan larutan asam (Guyton dan Hall, 2006). Alkali
merupakan suatu molekul yang terbentuk dari kombinasi satu atau lebih logam alkalinatrium, kalium, litium dan seterusnya.Bagian basa dari molekul ini bereaksi secara cepat
dengan

untuk menghilangkan dari larutan yang bersifat asam.Keasaman tubuh atau pH

cairan tubuh normal antara 7,35-7,45. Jika pH berada diluar kisaran ini makamekanisme
homeostasis akanmelakukan koreksi dengan bufer perubahan pH (Guyton dan Hall, 2006).
Pemberian suplemen sebelum latihan telah menjadi komponen yang fundamental
dalam program gizi di dunia olahraga (Hoffman et al, 2009).Suplemen olahraga populer
digunakan sebelum latihan dikalangan atlet. Produk ini mengandung kombinasi beberapa
bahan antara lain stimulan misalnya kafein, energi misalnya kreatin, bufer ion hidrogen
misalnya beta alanin, protein untuk recovery misalnya asam amino dan anti oksidan
misalnya arginin (Sale, et al, 2010). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa suplemen
seperti minuman berenergi sangat populer disamping multivitamin yang ada dikalangan
masyarakat. Terlebih pada atlet banyak yang mempercayai bahwa mengkonsumsi
suplemen sebelum melakukan latihan akan lebih fokus, memiliki reaksi yang cepat dan
meningkatkan daya tahan tubuh (Hobson et al, 2012). Berdasarkan permasalahan di atas,
bagaimana upaya untuk mengurangi tingkat keasaman tubuh akibat dari aktivitas fisik
khususnya dalam berolahraga, sehingga kondisi keadaan yang terlalu asam atau penurunan
pH mampu diupayakan selama mungkin guna menunda terjadinya resiko kelelahan pada
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manusia sedini mungkin yang ditimbulkan oleh penumpukan ion laktat dan ion
(Fanny, 2010).

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian experimental dengan menggunakan rancangan
pretest-posttest control group design, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:
(Zainudin, 2000).

R

K1

X10

P1

X11

K2

X20

P20

X21

S

Pengukuran dalam penelitian ini yang pertama yaitu pengukuran sebelum melakukan
aktivitas fisik diukur denyut nadi permenit. Kemudian pengecekan awal pH darah dan
asam laktat dalam darah sebelum melakukan aktivitas fisik dan sesudah melakukan
aktifitas fisik. Pengukuran dalam penelitian ini untuk pengecekan kadar asam laktat
menggunakan alat softelixaccu-chek lactat pro dengan pengambilan darah sebanyak dua
tetes sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik. Unuk pengukuran pH darah
dilakukan dengan bantuan alat pH meter 1-STAT dengan cara pengambilan darah
sebanyak dua kali pengambilan sebelum dan sesudah melakukan latihan dengan sebanyak
satu tetes dari ujung jari tangan. Pengukuran heart rate intensitas submaksimal (70-80%
heart rate maximal), dengan cara mengayuh ergocycle selama 5 menit beban ditambah 2
kp dengan kecepatan rpm 70, mejelang menit ke 8 beban dinaikan 1 kp dengan kecepatan
80 rpm dan setelah menit ke 8 beban ditambah 2 kp dengan kecepatan 90 rpm hingga
mencapai denyut jantung submaksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah sebaran data berdasarkan rerata dan simpangan baku berat badan,
tinggi badan dan kadar asam laktat darah subyek manusia. Hasil analisis deskriptif variabel
dapat dilihat pada tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Analisis deskriptif
Variabel

N

Rerata

Std. Deviasi

USIA

30

17,96

0,8

TB

30

171,03

1,71

BB

30

57,96

3,14

IMT

30

21,6

1,65

HR

30

74,63

3,17

Tabel 1.2 Uji normalitas subjek
Variabel

N

Rerata

Signifikansi

p

USIA

30

17,96

0,05

0,117

TB

30

171,03

0,05

0,589

BB

30

57,96

0,05

0,730

IMT

30

21,6

0,05

0,201

HR

30

74,63

0,05

0,895

Gambar 1. Perbandingan peningkatan kadar asam laktat kedua kelompok
sebelum dan sesudah aktifitas fisik submaksimal.

Perbandingan kadar asam laktat kedua kelompok dengan rerata awal kelompok
plasebo sebesar 1,81mMol/l sedangkan kelompok alkali sebesar 1,80 mMol/l. setelah
adanya perlakuan perbandingan rerata kelompok plasebo cenderung lebih signifikan
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peningkatannya dengan rerata 11,42 mMol/l, sedangkan kelompok alkali sebesar 5,22
mMol/l.

Gambar 2 Perbandingan peningkatan kadar asam laktat penelitian lanjutan sebelum dan
sesudah aktifitas fisik submaksimal.

Ketika berolahraga terdapat beberapa jalur metabolisme energi yang dapat digunakan
oleh tubuh untuk menghasilkan ATP yaitu hidrolisis phosphocreatine (PCr), glikolisis
anaerobik. Aktivitas anaerobik merupakan aktivitas dengan intensitas tinggi yang
membutuhkan energi secara cepat dalam waktu yang singkat, namun tidak dapat dilakukan
secara kontinu untuk durasi waktu yang lama. Aktivitas anaerobik biasanya akan
membutuhkan interval istirahat agar ATP dapat diregenerasi sehingga kegiatannya dapat
dilanjutkan kembali. Proses metabolisme energi secara anaerobik ini dapat berjalan tanpa
kehadiran oksigen (McArdle, 2001).
Latihan fisik dengan intensitas tinggi merangsang produksi asam laktatdalam darah
dan otot yang mengindikasikan terjadinya kelelahan. Akumulasi asam laktat dapat terjadi
selama melakukan latihan dengan intesitas yang tinggi dalam waktu yang singkat, hal ini
disebabkan karena produksi asam laktat lebih tinggi daripada pemusnahannya. Pada orang
sehat dalam keadaan istirahat, jumlah asam laktat sekitar 1-1,8 mM /1 (Fox, 1993). Pada
latihanmaksimal selama 30 – 120 detik, kadarlaktat bisa mencapai 15 – 25 mM yang
diukursetelah latihan 3-8 menit, peningkatan kadarlaktat yang tinggi mengindikasikan
terjadinyaiskemia dan hipoksia. Pada keadaan latihan dimana otot dalam keadaan hipoksia,
maka glikogen akan diubah menjadi glukosa, selanjutnya glukosa akan diubah menjadi
laktat.

182

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII” 14-15
November 2018
Purwokerto
No. ISBN: 978-602-1643-617

Gambar 1.1 Kerangka konseptual pembahasan penelitian.

Basa kuat merupakan basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan

untuk

membentuk air (H2O). Jumlah asam yang dapat dititrasi di dalam urin diukur dengan
mentitrasi urin dengan suatu basa kuat seperti NaOH, sampai pH menjadi 7,4 yaitu plasma
normal dan pH filtrasi glomerulus. Titrasi ini membalikkan peristiwa yang terjadi dalam
lumen tubulus saat cairan tubulus dititrasi oleh

yang disekresikan. Oleh karena itu

jumlah milikuivalen NaOH yang dibutuhkan untuk mengembalikan pH urin menjadi 7,4
sama dengan jumlah milikuivalen

yang ditambahkan ke cairan tubulus yang bergabung

dengan fosfat dan dapar organik lainnya. Sehingga natrium bikarbonat diabsorbsi dari
traktus gastrointestinal ke dalam darah dan meningkatkan bagian bikarbonat pada sistem
dapar bikarbonat, sehingga meningkatkan pH menuju normal (Guyton, 2006).

KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa kadar asam laktat kelompok perlakuan lebih
rendah jika dibandingkan dengan kelompok plasebo setelah melakukan aktivitas fisik
submaksimal (70-80% heart rate maximal) sehingga dapat dikatakan bahwa semakin
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tinggi kadar asam laktat yang terdapat pada tubuh saat berolahraga maka resiko kelelahan
dan kerusakan semakin cepat terjadi karena perubahan metabolisme dalam tubuh.
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