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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak 

perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di suatu negara, 

termasuk masyarakat di Indonesia. Salah satu perubahan yang mulai terasa adalah 

beranekaragamnya aktifitas yang dilakukan masyarakat. Masyarakat dalam 

melakukan aktifitasnya tidak pernah terlepas dari proses gerak. Gerak merupakan 

elemen esensial bagi kesehatan individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal maupun eksternal. Gerak yang ada pada tubuh manusia merupakan 

kontinum dari tingkatan mikro sampai tingkatan makro yaitu mulai dari tingkatan 

molekuler, sel, jaringan, organ, system dan individu.    

   Telah kita ketahui bersama bahwa untuk memindahkan barang sekecil 

balpoint saja kita harus memiliki kekuatan otot yang performancenya baik, 

terlebih lagi untuk beraktifitas berat seperti ambulasi, mengangkat barang yang 

berat dan lain sebagainya. Untuk melakukan itu semua harus ditunjang oleh 

kekuatan otot maksimal, karena jika tidak akibatnya produktifitas kerja kitapun 

menjadi menurun. 

     Kekuatan otot itu sendiri adalah istilah umum tanpa definisi yang 

tepat dan mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Salah satu definisi 

kekuatan otot adalah kekuatan maksimum otot yang ditunjang oleh area 
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crossectional yang merupakan kekuatan otot untuk menahan beban maksimal 

disekitar axis sendi (Priatna, 2001). 

     Sendi siku merupakan suatu sendi yang mempunyai mobilitas tinggi 

karena pada sendi ini banyak sekali aktifitas yang bisa dikerjakan seperti makan, 

minum, mandi dan lain sebagainya. Gerakan pada sendi siku berupa fleksi-

ekstensi dan pronasi-supinasi, sedangkan otot yang paling sering digunakan 

unutk aktifitas ini adalah Biceps Brachii, biasanya otot ini bekerja pada saat 

menekuk siku. Oleh sebab itu otot ini sangat penting untuk dijaga serta 

ditingkatkan performance dan kekuatannya. 

   Terapi latihan sebagai salah satu modalitas fisioterapi, dapat 

digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot yaitu dengan memberikan latihan 

strengthening. Maka akan terjadi penambahan jumlah sarkomer dan serabut otot 

(filament aktin dan myosin yang diperlukan dalam kontraksi otot), sehingga 

dengan terbentuknya serabut-serabut otot yang baru maka kekuatan otot akan 

meningkat. 

   Untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan otot biceps brachii 

banyak teknik latihan yang dapat diberikan, seperti strengthening exercise jenis 

kontraksi konsentrik dan eksentrik. Dimana pada jenis latihan konsentrik terjadi 

pemendekan otot yang bertujuan untuk menghasilkan akselerasi pada segmen 

tubuh, kotraksi ini terjadi jika tekanan di dalam lebih besar dari tekanan di luar 

tubuh yang menyebabkan tegangan ototpun meningkat. Sedangkan pada latihan 

eksentrik terjadi pemanjangan otot dan ini terjadi ketika tekanan didalam otot 



3 
 

 

lebih kecil daripada tekanan atau beban dari luar tubuh. Sehingga menyebabkan 

tegangan ototpun menurun ( Rahmatullah dan Lesmana, 2005). 

 

 B. Identifikasi Masalah 

   Setiap manusia memiliki potensi gerak yang dapat dikembangkan 

sampai maksimal, tetapi dalam kenyataannya gerak yang tersedia bukanlah gerak 

maksimal melainkan gerak aktual. Gerak aktual belum tentu dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam beraktifitas, gerak itu bisa saja 

berlebih atau kurang, dan bisa juga tepat mencapai tujuan. Gerak aktual yang bisa 

mencapai tujuan inilah yang disebut sebagai gerak fungsional.   

   Untuk mencapai gerak fungsional dibutuhkan kerjasama dari otot. 

Otot biceps sebagai salah satu komponen yang dapat menghasilkan gerakan 

melalui kontraksinya membutuhkan suatu kekuatan untuk menghasilkan 

performance yang tinggi. Kerja otot biceps yang maksimal dapat meningkatkan 

kemampuan kerja seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan 

produktifitasnya (Melianita dan Hardjono , 2005).  

   Pada suatu latihan kekuatan otot, peningkatan kekuatan otot awalnya 

disebabkan oleh perbaikan kontrol sistem saraf motorik seperti penyelarasan 

rekrutmen motor unit, penurunan penghambatan autogen Golgi tendon organ, 

koaktivasi otot agonis dan antagonis serta frekuensi impuls motorik yang menuju 

motor unit. Perubahan struktur dapat terjadi sebagai akibat latihan kekuatan, baik 

di neuromuscular junction maupun di serat otot. Pembesaran otot, atau disebut 

juga hipertrofi otot dapat terjadi sebagai akibat dari latihan kekuatan otot. Pada 

otot yang hipertrofi terjadi peningkatan jumlah miofibril, filamen aktin dan 
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miosin, sarkoplasma, serta jaringan penunjang lainnya. Peningkatan 

pembentukan protein yang dipengaruhi oleh testosteron diduga sebagai faktor 

yang mempengaruhi perubahan ini. Dalam suatu latihan otot, beban kerja 

diberikan dalam bentuk massa yang harus dilawan atau dipindahkan oleh gaya 

kontraksi otot. Dengan memperhatikan besar beban (resistance/intensity) dan 

ulangan kontraksi otot (repetitions), pembebanan terhadap otot dapat diatur 

(Anonim, 2008). 

 

C. Rumusan Masalah 

Masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Apakah ada pengaruh kontraksi konsentrik  terhadap peningkatan kekuatan 

otot biceps brachii. 

2. Apakah ada pengaruh kontraksi eksentrik  terhadap peningkatan kekuatan otot 

biceps brachii. 

3. Apakah ada beda pengaruh kontraksi konsentrik dan eksentrik terhadap 

peningkatan kekuatan otot biceps brachii. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal 

ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan dalam penelitian 

menunjukkan nilai atau kualitas dari penelitian tersebut. Peneliti mencoba 

memilahkan tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian ini. 
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1. Tujuan Umum 

             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh  

kontraksi konsentrik dan eksentrik terhadap peningkatan kekuatan otot biceps 

brachii. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh kontraksi konsentrik terhadap peningkatan 

kekuatan otot biceps brachii. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kontraksi eksentrik terhadap peningkatan 

kekuatan otot biceps brachii. 

 c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh kontraksi konsentrik dan 

eksentrik terhadap peningkatan kekuatan otot biceps brachii. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Pendidikan  

Akan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan fisioterapi 

dalam bidang fisioterapi olah raga. 

2. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan 

diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, khususnya di bidang 

fisioterapi dimasa yang akan datang. 
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3. Bagi Peserta Penelitian 

Akan menambah pengetahuan dan meningkatkan kekuatan otot dengan 

metode latihan kontraksi konsentrik dan eksentrik. 

4. Bagi Planet Gym Wirosari Fitness Centre 

Memberi masukan akan pentingnya latihan kontraksi konsentrik dan 

eksentrik untuk meningkatkan kekuatan otot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




