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ABSTRACT 
 

Background: Cardiorespiratory endurance is the ability of the 
heart, blood vessels, lung, bone, and muscle systems. 
Cardiorespiratory resistance is also affected by personality type. 
Personality is any type of individual behavior that is used to 
react and adapt to all stimuli, whether coming from outside ofthe 
environment (external) and from within himself (internal) so 
that the behavior is a functional unity typical for individual. 
Methods: This research used cross sectional method which 
wasconducted in September-October 2016. Respondents in this 
research were female students of Universitas HKBP Nommensen 
Medan from batch 2013, 2014, and 2015. Data collection was 
done by filling out questionnaires that had been tested forits 
validity and reliability and Treadmill Test. The sample 
wasusingPurposive Sampling. 
Results: The number of female students at Universitas HKBP 
Nommensen which has Type A personality was more than the 
Type B personality that was 51 people (62.2%) .The level of 
endurance of the female student's cardiorespiracy at Universitas 
HKBP Nommensen Medan was more of the Very Poor category 
people (41.5%). The result of statistical test showed that there 
was a significant difference in the endurance level of 
cardiorespiracy between female students with Type A 
personality and Type B personality at Universitas HKBP 
Nommensen (p = 0,029). 
Conclusion: There was a significant difference in the endurance 
level of cardiorespiracy between female students with Type A 
personality and Type B personality at Universitas HKBP 
Nommensen Medan. 
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Daya tahan kardiorespirasi adalah 
kesanggupan atau kemampuan sistem jantung, pembuluh darah, 
paru-paru, tulang, dan otot.Daya tahan kardiorespirasi juga 
dipengaruhi oleh tipe kepribadian. Kepribadian adalah segala 
corak tingkah laku individu yang digunakan untuk bereaksi dan 
menyesuaikan diri terhadap segala rangsang, baik yang datang 
dari luar dirinya atau lingkungannya (eksternal) maupun dari 
dalam dirinya sendiri (internal) sehingga corak tingkah lakunya 
itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu 
itu. 
Metode:Penelitian ini menggunakan metode Cross Sectional 
yang dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2016. 
Responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa perempuan 
Universitas HKBP Nommensen Medan angkatan 2013, 2014, dan 
2015. Pengambilan data dilakukan melalui pengisian kuesioner 
yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dan Treadmill Test. 
Cara pemilihan sampel ini adalah Purposive Sampling.  
Hasil:Jumlah mahasiswa perempuan di Universitas HKBP 
Nommensen Medan yang memiliki kepribadian tipe A lebih 
banyak daripada kepribadian tipe B yaitu sebanyak 51 orang 
(62,2%).Tingkat daya tahan kardiorespirasi mahasiswa 
perempuan di Universitas HKBP Nommensen Medan lebih 
banyak termasuk dalam  kategoriVery Poor yaitu sebanyak 34 
orang (41,5%). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat 
perbedaan yang bermakna  antara tingkat daya tahan 
kardiorespirasi antara mahasiswa perempuan dengan 
kepribadian tipe A dan kepribadian tipe B di Universitas HKBP 
Nommensen Medan (p = 0,029). 
Kesimpulan:Terdapat perbedaan bermakna antara tingkat daya 
tahan kardiorespirasi antara mahasiswa perempuan dengan 
kepribadian tipe A dan kepribadian tipe B di Universitas HKBP 
Nommensen Medan. 
 
Kata kunci: daya tahan, kardiorespirasi, kepribadian 
 

PENDAHULUAN 
 
Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan 
kemampuan untuk melakukan kerja atau 
aktivitas, mempertinggi daya kerja tanpa 
mengalami kelelahan yang berarti atau 
berlebihan.1Menurut Agus Mukholid dalam 
Muhammad Annas, kesegaran jasmani dapat 
mempertinggi kemampuan belajar 
seseorang.2Komponen-komponen kebugaran 
jasmani terdiri dari daya tahan kardiorespirasi 
(cardiorespiratoryendurance), kekuatan otot 
(muscle strength), daya tahan otot (muscular 
endurance), kelenturan (flexibility) serta 
komposisi tubuh (body composition).3 

Indikator tingkat kebugaran jasmani adalah 
nilai daya tahan kardiorespirasi yang terlihat 
pada nilai prediksi kapasitas VO2Max.4VO2Max 
adalah pengukuran tunggal terbaik dari 
gabungan fungsional sistem pernapasan dan 
sistem pembuluh darah untuk memberikan 

oksigen ke otot-otot yang aktif dan kemampuan 
otot untuk menggunakan oksigen.5 Daya tahan 
kardiorespirasi mempunyai peranan penting 
dalam kesegaran jasmani yang berkaitan dengan 
kesehatan dan aktifitas fisik.6  Daya tahan 
kardiorespirasi adalah kesanggupan atau 
kemampuan sistem jantung, pembuluh darah, 
paru-paru, tulang, dan otot.7 Daya tahan 
kardiorespirasi umumnya diukur menggunakan 
treadmill, cycle ergometer atau harvard step.4 

Metode pemeriksaan daya tahan kardiorespirasi 
yang ideal untuk laki-laki dan perempuan adalah 
metode treadmill dan cycle ergometer. Metode 
harvard step-test pada perempuan akan 
menunjukkan hasil yang tidak akurat, yang 
disebabkan faktor hormon sehingga perempuan 
tidak mampu menyeimbangkan gerakan kaki 
dan irama dari harvard step-test.8 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
daya tahan kardiorespirasi yaitu faktor aktivitas 
fisik atau aktivitas jasmani, menu makanan, usia, 
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jenis kelamin, status gizi, status kesehatan, 
kebiasaan merokok dan kepribadian.9,10,11,12 Daya 
tahan kardiorespirasi akan meningkat pada 
masa kanak-kanak dan mencapai puncak pada 
usia 20-30 tahun. Sesudah usia ini akan terjadi 
penurunan daya tahan kardiorespirasi oleh 
karena penurunan fungsi paru, jantung, dan 
pembuluh darah dalam hal mengambil dan 
mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. 
Awalnya daya tahan kardiorespirasi antara anak 
perempuan dan laki-laki sama, namun setelah 
mencapai usia pubertas pada perempuan nilai 
daya tahan kardiorespirasi lebih rendah yaitu 
sebesar 15%-25% dari pada laki-laki.10Faktor 
latihan atau aktivitas fisik jika dilakukan secara 
terprogram atau terjadwal dapat meningkatkan 
daya tahan kardiorespirasi.9 Kelebihan energi 
dalam tubuh yang akan disimpan dalam bentuk 
lemak juga akan mengakibatkan berat badan dan 
Indeks Massa Tubuh (IMT) meningkat yang akan 
menghambat daya tahan kardiorespirasi.13 

Beberapa penyakit seperti hipertensi, asma dan 
penyakit jantung bawaan juga akan 
mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi. 
Aktivitas fisik yang berlebih akan menyebabkan 
kerja jantung berlebihan pada penderita 
hipertensi sehingga membuat oksigen yang 
sampai ke jaringan otak tidak maksimal. Pada 
penderita asma akan didapati penyempitan 
bronkus sehingga daya tahan kardiorespirasi 
penderita asma lebih rendah.4 Sedangkan pada 
penderita jantung bawaan, disebabkan karena 
klep-klep jantung yang tidak rapat sehingga 
tidak dapat memompa darah yang cukup untuk 
membawa oksigen ke jaringan tubuh tidak 
lancar sehingga dapat terjadi sesak nafas, 
hilangnya tonus otos dan menurunkan daya 
tahan kardiorespirasi.14Kebiasaan merokok juga 
akan mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi 
yang menyebabkan kadar oksigen yang 
diedarkan kejaringan menurun sekitar 5%.11 

Daya tahan kardiorespirasi juga 
dipengaruhi oleh tipe kepribadian. Menurut 
Friedman dan Rosenman ada 2 tipe kepribadian 
yaitu kepribadian tipe A dan kepribadian tipe B. 
Kepribadian tipe A memiliki ciri-ciri lebih mudah 
mengalami stres daripada kepribadian tipe B. 
Kepribadian Tipe A meledak-ledak saat 
berpidato, terburu-buru, tidak sabaran, selalu 
sibuk dengan pekerjaan, tidak puas dengan 
kehidupan, kompetitif, dan lebih rentan 
mengalami cemas yang berlebihan. Kepribadian 
tipe B memiliki ciri-ciri kurang keinginan dalam 
bersaing, tidak terburu-buru, sabar, memiliki 
harga diri yang tinggi, dan tidak terganggu oleh 
kejadian sehari-hari. Kepribadian tipe A memiliki 
banyak masalah yang berhubungan dengan stres 
daripada kepribadian tipe B yang kurang 
agresif.15,16 

Penelitian yang dilakukan oleh Bastian dan 
Mahanggoro yang melakukan penelitian pada 
pria mendapatkan bahwa daya tahan 
kardiorespirasi pada kepribadian tipe A lebih 
rendah daripada kepribadian tipe B yang 
disebabkan karena kepribadian tipe A memiliki 
tingkat stres yang lebih tinggi daripada 
kepribadian tipe B. Hasil penelitian 
menunjukkan rata-rata nilai VO2Maxpria 
kepribadian tipe A=31.84 ± 2.14 ml/kg/menit 
termasuk dalam kategori sedang, sedangkan 
nilai rata-rata VO2Max pada kelompok 
kepribadian tipe B= 36.35 ± 3.15 ml/kg/menit 
masuk dalam kategori rata-rata. Hasil uji 
statistik ditemukan perbedaan nilai VO2Maxyang 
bermakna antara pria kepribadian tipe A dan 
pria kepribadian tipe B.12  Penelitian lain yang 
dilakukan oleh Meyer Friedman dan Ray 
Rosenman dengan sampel penelitian sebanyak 
3308 orang  pria dan wanita kulit putih dan kulit 
hitam menjelaskan bahwa kepribadian tipe A 
memiliki daya tahan kardiorespirasi yang lebih 
rendah dari pada kepribadian tipe B.17 Wong, 
dkk juga menyatakan orang dengan kepribadian 
tipe A lebih rentan stress dimana hal ini akan 
berpengaruh pada tingkat daya tahan 
kardiorespirasi.18 Pada penelitian Jane-Frances 
dan Ebele menyatakan bahwa perempuan lebih 
banyak yang memiliki kepribadian tipe A 
daripada laki-laki, dimana kepribadian tipe A 
tersebut memiliki daya tahan kardiorespirasi 
yang lebih rendah daripada kepribadian tipe B.19  

Hingga saat ini belum ada peneliti yang 
melakukan penelitian pada perempuan. 

 
METODE 
 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
dengan desain cross sectional yang dilakukan di 
FK Universitas HKBP Nommensen.  

Populaso penelitian ini adalah mahasiswa 
perempuan Universitas HKBP Nommensen 
Medan angkatan 2013, 2014, dan 2015. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa perempuan 
Universitas HKBP Nommensen Medan. Sampel 
pada penelitian ini sebanyak 82 orang yang 
dipilih dengan menggunakan teknik purposive 
sampling(teknik proporsi).Kriteria inklusi untuk 
penelitian ini adalah perempuan usia 17-24 
tahun, angkatan 2013, 2014, dan 2015 yang 
bersedia mengikuti penelitian, memiliki IMT 
kategori normal (18,5 – 24,9 kg/m2), sedangkan 
kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah 
didiagnosis menderita hipertensi, didiagnosis 
menderita asma, didiagnosis menderita penyakit 
jantung bawaan memiliki gejala anemia, 
mengalami istirahat yang tidak cukup, 
melakukan olahraga teratur dengan intensitas 
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30 menit-1jam minimal 3-4 kali/minggu dengan 
selang istirahat, memiliki kebiasaan merokok 
setiap hari. 

Pada tahap awal peneliti memberikan 
penjelasan kepada mahasiswa perempuan 
tentang topik, manfaat serta tujuan penelitian. 
Kemudian peneliti mengukur berat badan dan 
tinggi badan subjek penelitian dengan 
menggunakan timbangan badan digital merk 
crisbow dan alat pengukur tinggi badan merk 
GEA untuk mengetahui IMT mahasiswa 
perempuan, selanjutnya dilakukan juga 
pengukuran terhadap tekanan darah, nadi 
mahasiswa perempuan dan konjungtiva 
palpebralis. Setelah itu dilakukan pengisian 
kuesioner dengan teknik wawancara. 

Kuesioner ini menggunakan skala dikotomi, 
dimana skala ini hanya menyediakan dua 
jawaban ya dan tidak. Adapun kesimpulan skor 
dari kepribadian dibagi menjadi 2 bagian yaitu 
skor kepribadian tipe A antara 11 – 20 dan skor 
kepribadian tipe B antara 1 – 10.  

Setelah didapatkan berapa jumlah 
mahasiswa perempuan yang memenuhi kriteria, 
dilakukan pengukuran tingkat daya tahan 
kardiorespirasi dengan menggunakan metode 
Astrand treadmill test untuk mengetahui nilai 
VO2max. Nilai VO2max diplot kedalam tabel 
VO2max dan dilakukan analisa data dengan 
menggunakan uji chi square tabel 2 x 6. Dimana 
uji alternatif dari uji chi square yaitu uji 
Kolmogorov-Smirnov. 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Tabel 1 menunjukkan distribusi proporsi 
responden yang mengikuti penelitian lebih 
banyak yang memiliki kepribadian tipe A yaitu 
sebanyak 51 orang (62,2%). Tabel 2 
menunjukkan proporsi tingkat daya tahan 
kardiorespirasi yang diukur dengan metode 
Astrand Treadmill Test lebih banyak yang 
termasuk dalam kategori Very Poor yaitu 34 
orang (41,5%). 

Berdasarkan hasil analisa data chi square, 
diperoleh tingkat daya tahan kardiorespirasi 
mahasiswa perempuan kepribadian tipe A dan 
kepribadian tipe B,  nilai expected kurang dari 5 
yaitu sebanyak 50%, dengan demikian syarat uji 
chi square tidak terpenuhi, maka dipakai uji 
alternatif yaitu Kolmogorov-Smirnov. 

Berdasarkan hasil uji alternatif Kolmogorov-
Smirnov, diperoleh p<0,05 (0,029), hal ini 
menunjukkan terdapat perbedaan antara tingkat 
daya tahan kardiorespirasi antara mahasiswa 
perempuan dengan kepribadian tipe A dan 
kepribadian tipe B di Universitas HKBP 
Nommensen Medan(Tabel 3). 

 

 
PEMBAHASAN 
 
Proporsi responden yang berkepribadian tipe A 
sebanyak 51 orang (62,2%) dan kepribadian tipe 
B sebanyak 31 orang (37,8%). Jane-Frances, 
Ebele, Mitzi dan James E menyatakan bahwa 
pada perempuan lebih banyak yang memiliki 
kepribadian tipe A.19,20Hal ini disebabkan karena 
ciri-ciri kepribadian tipe A yang sangat fokus 
terhadap pekerjaannya, agresif, sensitif dan tidak 
bisa santai merupakan sifat-sifat dasar yang 
hampir dimiliki oleh semua perempuan.21 

Penelitian yang dilakukan oleh Dika 
Christyanti, Dewi Mustami'ah, dan Wiwik 
Sulistiani, ada beberapafaktor yang berpengaruh 
terhadap kecenderungan stres pada mahasiswa 
kedokteran, diantaranya adalah faktor 
lingkungan, faktor kepribadian-pola tingkah laku 
tipe A, faktor kognitif dan faktor sosial budaya.22 

Tingkat daya tahan kardiorespirasi pada 
mahasiswa perempuan di Universitas HKBP 
Nommensen paling banyak pada tingkat Very 
Poor yaitu 34%. Hal ini  sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Dhivya Reddy 
Ramadas yang meneliti tentang karakteristik 
kekuatan otot, kelenturan tubuh, komposisi 
tubuh dan indeks massa tubuh di Denpasar  
didapati bahwa rata-rata daya tahan 
kardiorespirasi pada perempuan masuk ke 
dalam kategori Very Poor.23 

Perempuan mengalami peningkatan massa 
lemak setelah mencapai masa pubertas yang 
disebabkan karena perubahan komposisi 
tubuh.24 Jumlah lemak yang berlebihan akan 
menghambat kemampuan tubuh untuk 
melakukan aktivitas.13 Menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Putu dan Susy tentang  
perbandingan daya tahan kardiorespirasi 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter 
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 
angkatan 2013 dengan mahasiswa di Bea cukai 
Sekolah Tinggi Akutansi Negara Denpasar 
angkatan 2013 didapati bahwa mahasiswa 
perempuan Fakultas Kedokteran umumnya 
melakukan aktifitas fisik ringan dan kurang 
bahkan tidak sama sekali melakukan aktifitas 
fisik berat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor seperti aktifitas perkuliahan 
yang berbeda dari fakultas lainnya. Menurut 
Putu dan Susy aktivitas ini sangat berpengaruh 
terhadap daya tahan kardiorespirasi, dimana 
ketika seseorang melakukan aktifitas fisik berat 
secara terkontrol akan membuat jantung dan 
paru-paru bekerja dengan efisien. Hal ini dapat 
membuat mahasiswa yang memiliki aktifitas 
fisik yang terkontrol merespon beban latihan 
dengan efektif dan tidak mudah lelah.25,26
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Tabel 1 Distribusi mahasiswa perempuan kepribadian tipe A dan kepribadian tipe B. 
No Tipe Kepribadian Jumlah Persentase (%) 
1. A 51 62,2 
2. B 31 37,8 
 Total 82 100 

 
 
 
 Tabel 2 Distribusi tingkat daya tahan kardiorespirasi mahasiswa perempuan 

No Kategori Daya Tahan 
Kardiorespirasi 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
1. Very Poor 34 41,5 
2. Poor 12 14,6 
3. Fair 11 13,4 
4. Good 12 14,6 
5. Excellent 5 6,1 
6. Superior 8 9,8 
 Total 82 100 

 
 
 
Tabel 3 Perbedaan tingkat daya tahan kardiorespirasi mahasiswa kepribadian  
  tipe A dan kepribadian tipe B 

 Tingkat Daya Tahan Kardiorespirasi 
Nilai 

p Very poor Poor Fair Good 
Excelle

nt 
Superio

r 
n % n % n % n % n % n %  

Kepribadian 
Tipe A 26 51 9 

17,
6 

5 9,8 7 
13,
7 

1 2 3 5,9 

0,029 
Kepribadian 
Tipe B 8 

25,
8 

3 9,7 6 
19,
4 

5 
16,
1 

4 
12,
9 

5 16,1 

Total 82  

 
 
 
 
Sebuah penelitian yang dilakukan Meyer 

Friedman dan Ray Rosenman terhadap 3308 
pria dan wanita menyatakan bahwa kepribadian 
tipe A dapat mempengaruhi penurunan fungsi 
kardiovaskular.17 Fungsi kardiovaskular yaitu 
menghantarkan oksigen dan nutrisi lainnya, 
mengeluarkan karbon dioksida dan sisa 
metabolik lainnya, transportasi hormon dan 
molekul lainnya, mengatur suhu dan 
mengendalikan keseimbangan cairan tubuh, 
memelihara keseimbangan asam-basa, mengatur 
fungsi imun, yang mana jika fungsi ini mengalami 
penurunan akan menyebabkan penurunan daya 
tahan kardiorespirasi dan dapat menimbulkan 
beberapa kejadian penyakit.7 

Umumnya perempuan lebih mudah 
mengalami stres yang disebabkan perempuan 

selalu membuat satu permasalahan menjadi 
kompleks. Hal ini terjadi karena adanya 
jembatan pada otak kanan dan otak kiri yang 
bernama corpus calosum. Jembatan yang tebal 
dan banyak ini yang akan memungkinkan wanita 
lebih mudah stres karena wanita lebih mudah 
menghubungkan satu hal dengan hal 
lainnya.27Perbedaan tingkat daya tahan 
kardiorespirasi pada kedua tipe kepribadian ini 
disebabkan karena pada orang dengan 
kepribadian tipe A dianggap memiliki tingkat 
stres yang lebih tinggi dibandingkan kepribadian 
tipe B. Sifat agresif, bersikap bermusuhan, fokus 
yang berlebihan terhadap prestasi, terburu-buru, 
sering melakukan lebih dari satu kegiatan secara 
bersamaan, mengerjakan tugas dalam waktu 
yang lama, sering mengerjakan tugas dalam 
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tekanan tenggang waktu, memiliki beban yang 
berlebihan, sering membawa pulang tugas 
sehingga tidak bisa santai, terus bersaing dengan 
diri sendiri, menetapkan standar yang tinggi 
untuk produktivitas mereka, cenderung menjadi 
frustasi karena situasi perkuliahan, dan suka 
kesal dengan usaha kerja orang lain akan dapat 
memicu terjadinya stres.15 Keadaan yang 
mengakibatkan stres akan direspon oleh tubuh 
untuk memberikan sinyal terhadap korteks 
serebral, dimana korteks serebral akan 
merangsang hipotalamus melalui dua komponen 
yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf 
parasimpatis. Sistem saraf simpatis akan 
melepaskan hormon adrenalin dan noradrenalin 
yang berpengaruh terhadap peningkatan denyut 
jantung dan tekanan darah.28 Dampak dari stres 
juga menyebabkan aliran darah didalam otot 
meningkat sampai lebih dari 20 kali lipat (lebih 
banyak daripada didalam jaringan tubuh lain). 
Aliran darah total ke otot dapat sedemikian 
besar sehingga meningkatkan curah jantung 
pada dewasa muda normal sebesar lima kali 
normal, curah jantung yang meningkat 
menyebabkan nilai VO2Max menjadi lebih 
rendah, artinya stres dapat menyebabkan 
penurunan tingkat daya tahan 
kardiorespirasi.12,25Hal ini yang menyebabkan 
tingkat daya tahan kardiorespirasi pada 
perempuan dengan kepribadian tipe A  lebih 
rendah dari pada perempuan kepribadian tipe 
B.12,17 

Berbeda dengan kepribadian tipe A, 
kepribadian tipe B dapat mudah menghindari 
stres dikarenakan orang dengan kepribadian 
tipe B adalah orang yang sangat santai, sabar, 
pendekatan untuk kehidupan dan perkuliahan 
mereka rendah, kurang merasakan waktu yang 
terburu-buru, tidak perlunya membahas prestasi 
mereka, memiliki harga diri yang tinggi, tidak 
terganggu oleh kejadian sehari-hari. Sifat yang 
dimiliki kepribadian tipe B menyebabkan orang 
dengan kepribadian tipe B dapat terhindar dari 
stres sehingga nilai VO2Max pada kepribadian 
tipe B lebih baik dari kepribadian tipe A.15,16 
 

KESIMPULAN 
 
Terdapat perbedaan yang bermakna antara 
tingkat daya tahan kardiorespirasi antara 
mahasiswa perempuan dengan kepribadian tipe 
A dan kepribadian tipe B di Universitas HKBP 
Nommensen Medan, dimana kepribadian tipe B 
memiliki tingkat daya tahan kardiorespirasi 
lebih baik dari kepribadian tipe A. 
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