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ABSTRAK 

EFEK SUHU LARUTAN GLUKOSA 5% PADA KADAR GLUKOSA DARAH DAN 
KEKUATAN OTOT TUNGKAI SETELAH LATIHAN SUBMAKSIMAL 

 

Heni Yuli Handayani 

Penelitian ini bertujuan membuktikan perbedaan absorbsi yang terjadi antara larutan 
yang di berikan dengan suhu yang berbeda-beda (5°C, 25°C dan 40°C) sesudah melakukan 
aktivitas fisik lari 2,4 kilometer. Penelitian ini dilakukan pada 44 mahasiswa FIK-UNESA 
yang dibagi menjadi 4 kelompok, K1: kontrol (hanya air mineral tanpa glukosa), K2: larutan 
glukosa 5% dengan suhu 5°C, K3: larutan glukosa 5% dengan suhu 25°C, dan K4: larutan 
glukosa 5% dengan suhu 40°C. Kadar glukosa darah kapiler di ukur sebelum latihan, pasca 
latihan dan 30 menit pasca minum. Untuk mengetahui kekuatan otot tungkai menggunakan 
leg dynamometer yang dilaksanakan sebelum latihan, pasca latihan dan 30 menit pasca 
minum. Rancangan penelitian ini menggunakan Separated Pre-Post Test Group Design. Data 
yang di peroleh selanjutnya di olah menggunakan Anova dan aplikasi SPSS. 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kadar glukosa darah pada kelompok kontrol 
(K1) reratanya  : 91.181 mg/dL. SD: 9, 68. K2 : 102.636, mg/dL . SD: 13,73. K3 : 114.090 
mg/Dl. SD: 18,17. dan K4 : 126.090 mg/dL. SD: 28,59. Ada perbedaan signifikan antara 
kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan (K2, K3 dan K4). Untuk hasil kekuatan otot 
tungkai pada kelompok kontrol (K1) reratanya: 87.50 kg, SD: 25,86. K2 : 79.00 kg, SD: 
24,97. K3 : 84.31 kg SD: 25,98 dan K4 : 90.63 kg, SD: 27,05 terjadi peningkatan kekuatan 
otot tungkai tetapi tidak signifikan. 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan pemberian suhu larutan glukosa 5% dengan 
suhu 40°C menunjukkan peningkatan kadar glukosa yang lebih tinggi di bandingkan dengan 
kelompok lainnya (5°C dan 25°C). Sedangkan kekuatan otot tungkai untuk ketiga kelompok 
tidak ada perbedaan yang begitu signifikan di banding dengan kelompok kontrol. 

Kata Kunci : Suhu larutan glukosa 5% (5°C, 25°C dan 40°C) kadar glukosa darah dan 
kekuatan otot tungkai 
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