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ABSTRAK 

Latar Belakang: Latihan fisik dapat meningkatkan kesehatan tubuh, namun juga 

dapat menyebabkan perubahan fisiologis pada sistem reproduksi wanita. Latihan 

fisik juga menjadi salah satu faktor infertilitas pada wanita dengan durasi latihan 3-

5 jam/minggu. Penelitian mengenai efek latihan fisik dengan berbagai intensitas 

terhadap fertilitas hanya sebatas pada gangguan menstruasi, sedangkan 

pengaruhnya terhadap folikulogenesis sebagai salah satu indikator pasti dari 

kesuburan wanita belum banyak dilakukan penelitian dengan hasil yang pasti. 

Tujuan: menganalisis pengaruh perbedaan intensitas latihan fisik terhadap 

folikulogenesis mencit betina Metode: penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental labolatorik dengan rancang bangun randomized posttest only control 

grup design. Jumlah sampel sebanyak 19 mencit dengan berat badan 13-25 g dan 

usia 3-4 bulan yang sedang fase estrus, kemudian dibagi menjadi 4 pada kontrol, 4 

pada latihan fisik intensitas ringan, 6 pada latihan fisik intensitas sedang, dan 5 pada 

latihan fisik intensitas berat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

perbedaan intensitas latihan fisik, sedangkan variabel dependennya adalah 

folikulogenesis. Hasil: hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada jumlah folikel total antara kelompok kontrol dan perlakuan latihan 

fisik intensitas sedang (p=0,036) serta latihan fisik intensitas ringan dan sedang 

(p=0,005). Perhitungan pada jumlah masing-masing folikel menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah folikel primer (p=0,006) antara 

kelompok latihan fisik intensitas ringan dan intensitas sedang, sedangkan pada 

jumlah folikel sekunder (p=0,096), tersier (p=0,414), dan de graaf (p=0,714) tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, secara deskriptif terlihat bahwa terjadi 

peningkatan jumlah folikel total dan masing-masing folikel setelah diberi latihan 

fisik dengan puncaknya pada latihan fisik intensitas sedang. Kesimpulan: latihan 

fisik intensitas ringan, sedang, dan berat mempengaruhi folikulogenesis hanya pada 

fase folikel primer dan tidak mempengaruhi perkembangan fase folikel selanjutnya 

hingga matang. Namun memiliki pola folikulogenesis yang berbeda pada masing-

masing kelompok dengan peningkatan perkembangan folikel tertinggi pada latihan 

fisik intensitas sedang. 

Kata kunci: fertilitas, folikulogenesis, intensitas latihan fisik  
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