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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sprint merupakan lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh atau 

kecepatan maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh. Sprint dibagi menjadi 

tiga jarak, yakni 100, 200, dan 400 meter (Pradana, 2010). Menurut Irfan (2012), 

lari sprint memerlukan kecepatan yang membuat daya tahan tubuh cepat berkurang, 

karena kebutuhan oksigen tidak terpenuhi seluruhnya oleh tubuh, sehingga terjadi 

penumpukan asam laktat. 

Asam laktat merupakan hasil akhir dari proses metabolisme (Siregar, 2006). 

Penimbunan laktat dalam darah akan menimbulkan kelelahan dan menurunkan 

kinerja fisik. Pembuangan laktat yang lambat menyebabkan sindroma latihan yang 

berlebihan pada atlet, sehingga dapat meningkatan insiden cidera (Purnomo, 2013). 

Untuk pemulihan asam laktat pada atlit biasanya hanya istirahat selama sehari antara 

satu perlombaan dengan perlombaan lainnya. Sebenarnya bukan satu hal yang luar 

biasa bagi atlit untuk berpartisipasi pada beberapa perlombaan di beberapa 

pertandingan dalam satu hari. Persoalannya bagaimana cara tercepat untuk 

pembuangan asam laktat sehingga dapat membentuk energi kembali untuk 

meningkatkan kinerja fisik dan mengurangi kelelahan (Hajar, 2013). 

Cara yang terpenting untuk mempercepat pembuangan asam laktat adalah 

meningkatkan aliran darah, meningkatkan cardiac output, meningkatkan transport 

laktat, sehingga cepat membentuk energi kembali (Purnomo, 2015). Berdasarkan 

hasil penelitian Hinds dkk. (2004) dalam Purnomo (2015), diketahui massage 
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dengan teknik Effleurage dan Friction dapat menyebabkan terjadinya peningkatan 

aliran darah arteri, sehingga terjadi peningkatan pada aliran darah. 

Massage merupakan salah satu cara perawatan tubuh  dengan menggunakan 

kedua tangan pada bagian telapak tangan maupun jari-jari tangan (Mithayani, 

2012). Teknik massage yang digunakan adalah Effleurage dan Friction. Effleurage 

merupakan suatu manipulasi gosokan ringan dengan seluruh permukaan tangan 

atau thumb, arah gosokan menuju ke jantung (Priatna dan Desiman, 2007). 

Sedangkan friction merupakan teknik gerakan putaran spiral menuju ke arah 

jantung (Arisma, 2015). Dalam praktek fisioterapi massage mempunyai peran 

dalam pemulihan pasien. 

Fisiotrapi menurut PMK No. 80 Tahun 2013 adalah bentuk pelayanan 

kesehatan yang ditunjukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, 

memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan 

dengan menggunakan penanganan secara manual dan peralatan. Dengan teknik 

Effleurage dan Friction yang dilakukan oleh seorang fisioterapis dapat membantu 

mempercepat menurunkan kadar asam laktat dalam tubuh sehingga dapat 

mengembalikan kondisi tubuh seperti sebelumnya atau tidak mengalami kelelahan 

yang membuat tubuh menjadi menjadi kuat kembali. Dalam sabda Rasulullah SAW 

“Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dari pada mukmin yang lemah “(HR. 

Muslim dan Abu Hurairah). 

Berdasarkan hadis diatas dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan 

kesehatan salah satunya adalah pemulihan, pemulihan memang bermacam-macam 

cara salah satu modalitas fisioterapi yang digunakan untuk pemulihan akibat 

penumpukan asam laktat salah satunya menggunakan massage dengan teknik 
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Effleurage dan Friction. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan penurunan asam laktat dengan teknik Effleurage dan Friction 

pada Atlit sprint 400 meter. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah apakah 

ada Pengaruh Effleurage dan Friction Terhadap Penurunan Kadar Asam Laktat 

Pelari Sprint 400 meter? 

 

C. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Effleurage dan Friction terhadap 

penurunan kadar asam laktat setelah lari Sprint 400 meter. 

 

D. Manfaat 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam mengembangkan keilmuan dan wawasan tentang rekoveri atau pemulihan 

akibat penumpukan asam laktat setelah lari sprint dengan menggunakan teknik 

Effleurage dan Friction. 

2. Praktis 

a. Bagi penulis 

Untuk menambah pemahaman dan pengalaman penulis tentang 

fisioterapi olahraga, kususnya dalam menurunkan asam laktat setelah lari 

Sprint. 
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b. Bagi Atlit 

Mengetahui peran fisioterapi dalam menurunkan asam laktat setelah 

lari Sprint. 

c. Bagi Pelatih 

Sebagai bahan masukan dalam menangani atlit lari yang mengalami 

penumpukan asam laktat. 

d. Bagi fisioterapis 

Menambah khasanah keilmuwan fisioterapi terutama dalam lingkup 

fisioterapi olahraga dalam menurunkan asam laktat setelah lari Sprint. 


