
 
 

ABSTRAK 

Perbandingan Kadar Intrleukin-6 dan Jumlah Limfosit setelah Latihan Aerobik 

Ringan dan Sedang pada Remaja 

Selama 15 tahun terakhir berbagai penelitian telah menunjukan bahwa olahraga 

dapat menyebabkan perubahan fisiologis yang cukup besar dalam sistem kekebalan tubuh. 

Interaksi antara stres, latihan dan sistem kekebalan tubuh merupakan sustu kesatuan yang 

unik yang menghubungkan antara fisiologi klinis dan evaluasi peran stres yang mendasari 

mekanisme immunphysiological. 

Aktivitas olahraga dalam bentuk latihan senam aerobik dapat menaikkan limfosit 

CD4 bila dilakukan dengan intensitas sedang frekuensi 4 kali perminggu dan durasi 60 

menit. Pentingnya menjaga kadar limfosit CD4 agar tetap normal dapat mengurangi resiko 

berbagai penyakit menyerang tubuh 

Setelah latihan fisik konsentrasi IL-6 dalam plasma meningkat hingga berkali 

lipat, dan lebih meningkat setelah latihan berat, pada pengukuran berulang peningkatan 

IL-6 selalu berubah-ubah dan puncak peningkatan IL-6 pada akhir latihan setelah 30 menit 

berolahraga. Peningkatan IL-6 berasal dari otot rangka yang berkontraksi meningkat 

hingga 5-100 kali lipat 

Tujuan penelitian ini adalah untuk megukur kadar Interleukin-6 (IL-6) dan jumlah 

Limfosit setelah latihan aerobik ringan dan sedang pada remaja. penelitian ini 

menggunakan metode penelitian berupa Quasi experiment design dengan rancangan 

penelitian posttest with Control Group dimana penelitian dilakukan dengan cara diberikan 

Intervensi, Kemudian dilakukan Posttest (pemeriksaan ) pada kelompok Eksperimen dan 

Kontrol. Dengan jumlah sampel 31 Responden dibagi menjadi 3 kelompok. 

Analisis Interleukin-6 menunjukan nilai rerata pada latihan aerobik ringan 

229.85±26.71, pg/ml nilai rerata pada aerobik sedang 260.16±38.14 pg/ml dan rerata 

kontrol adalah 276.35±30.82. pg/ml Analisis kemaknaan dengan uji Kruskal-Wallis untuk 

menguji atau membandingkan tiga kelompok. Menunjukan bahwa p=0,031. Hal ini berarti 

bahwa rerata kadar IL-6 pada ketiga kelompok berbeda secara bermakna (p < 0,05)  

Analisis jumlah Limfosit menunjukan bahwa nilai p=0,001. Hal ini bererti bahwa 

rerata jumlah limfosit pada ketiga kelompok berbeda secara bermakna (p<0,05). Dengan 

menunjukan bahwa rerata jumlah limfosit latihan aerobik ringan adalah 37,7±7,9, % rerata 

aerobik sedang adalah 28,8±7,8 % dan rerata kontrol adalah 40,2±3,9 %. 

Kata Kunci : Interleukin-6, Limfosit, Latihan Aerobik Ringan dan Sedang 
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ABSTRACK 

Comparation of the Levels of Interleukin-6 and the Number of Lymphocytes after 

Mild and Moderate Aerobic in Adolecents 
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