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ABSTRAK 

 

Kelelahan otot disebabkan oleh perubahan berbagai metabolisme di dalam tubuh 

sebagai respon terhadap stres fisik dan dipengaruhi oleh fungsi kerja sistem saraf. 

Senyawa kolin berfungsi untuk memproduksi neurotransmiter asetilkolin yang 

bekerja sebagai penghantar rangsang pada sistem saraf. Senyawa kolin plasma 

ditemukan menurun pada aktivitas aerobik dengan durasi yang lama. Penurunan 

kolin plasma belum dapat dijadikan sebagai penanda terjadinya kelelahan pada 

aktivitas aerobik dengan durasi lama, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan 

untuk mengetahui hubungan antara penurunan kadar kolin plasma dengan waktu 

reaksi pada aktivitas aerobik berdurasi lama sehingga dapat dijadikan sebagai 

penanda terjadinya kelelahan otot. Subjek adalah mahasiswa usia 21 sampai 23 

tahun. Subjek berjumlah 12 orang dengan metode random sampling. Seluruh 

subjek diambil usia, tinggi badan, berat badan, panjang tungkai, BMI (Body Mass 

Index), kadar kolin plasma, dan waktu reaksisebelum dan setelah perlakuan 

mengayuh ergocycle dengan kecepatan 35 km/jam maksimal selama 2 jamatau 

tidak dapat mempertahankan kecepatan kayuhan sebanyak tiga kali. Hasil uji beda 

menunjukkan bahwa kadar kolin plasma (2,187±2,406 µMol/L, p=0,009) dan 

waktu reaksi (0,126±0,052 detik, p=0,000) sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan mengayuh ergocycle dengan kecepatan 35 km/jam maksimal selama 2 

jam memiliki perbedaan yang bermakna dengan nilai p <0,05. Uji korelasi 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kadar kolin plasma dan waktu 

reaksi setelah diberikan perlakuan mengayuh ergocycle dengan kecepatan 35 

km/jam maksimal selama 2 jam dengan nilai p=0,433.Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah terdapat penurunan kadar kolin plasma setelah melakukan aktivitas fisik 

berdurasi lama, tetapi tidak terdapat hubungan antara penurunan kadar kolin 

plasma dengan waktu reaksi pada aktivitas fisik durasi lama. 
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