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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. 

Secara biologis komponen terkecil penyusun makhluk hidup yaitu (sel) yang 

kemudian membentuk jaringan hingga terbentuk organ-organ yang berfungsi 

sebagaimana fungsinya untuk kelangsungan hidup manusia. Proses tersebut 

telah difirmankan Allah SWT dalam ayat Al-Quran surah Al-Mu’minun : 12-

15, 

(  ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ 13) –( ثُمَّ َجَعْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر َمِكيٍن 12) –َولَقَْد َخلَْقنَا اإلْنَساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطيٍن 

ُ  َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلَعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَْقنَا اْلُمْضَغةَ ِعظَاًما فََكَسْونَا اْلِعظَاَم لَْحًما ثُمَّ أَْنَشأْنَاهُ  َخْلقًا آَخَر فَتَبَاَرَك َّللاَّ

  (15) -لََميِّتُوَن  ( ثُمَّ إِنَُّكْم بَْعَد َذلَِك 14) –أَْحَسُن اْلَخالِقِيَن 

Yang artinya: Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan nutfah dalam tempat 

yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 

segumpal darah itu Kami jadikan daging, dan segumpal daging itu Kami 

jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 

Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci 

Allah, Pencipta yang paling baik (Al Mu’minun: 12-15).  

Bagian tubuh manusia tersusun atas bagian aktif dan pasif, diantaranya 

terdiri dari tulang dan sendi sebagai komponen pasif yang membentuk rangka 

tubuh (skeleton) dan otot sebagai komponen aktif yang dapat menggerakan 

tubuh melalui proses pergantian antara kontraksi dan relaksasi (Wangko, 

2014). Dalam menjalankan fungsinya, otot membutuhkan kekuatan. Kekuatan
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otot adalah kapasitas otot untuk mengatasi suatu beban yang diberikan (Susilo 

dan Triyanti, 2015). 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2014), kekuatan otot diartikan 

sebagai bentuk tenaga atau gaya yang dapat dihasilkan otot saat kontraksi 

maksimal. Penurunan maupun peningkatan kekuatan otot dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti tipe serabut otot, jenis kelamin, usia, genetik, 

latihan pembebanan, nutrisi, kesehatan khususnya muskuloskeletal dan 

konsumsi suplemen olahraga (Setiowati, 2014). Berdasarkan gender dilaporkan 

bahwa laki-laki memiliki kekuatan otot lebih besar dibandingkan perempuan 

dan penurunan kekuatan otot berlangsung selama proses penuaan terjadi (Singh 

et al., 2013). Selain faktor-faktor tersebut, faktor yang tidak kalah penting 

adalah indeks massa tubuh (IMT). Laki-laki dengan IMT normal memiliki 

kekuatan otot yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki yang 

dikategorikan kurus. IMT normal pada laki-laki adalah pada rentang 18,0-25,0 

kg/m2 (Depkes RI, 2003).  

Dewasa muda merupakan usia dimana kekuatan maksimal otot tercapai 

sebelum terjadinya penurunan kekuatan otot. Penurunan kekuatan otot menjadi 

salah satu indikator adanya gangguan kesehatan terhadap suatu individu. 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kekuatan genggaman tangan 

digunakan sebagai prediktor gangguan fungsional tubuh. Kekuatan genggaman 

tangan memiliki peran yang besar dalam mendukung aktivitas sehari-hari 

karena tangan merupakan organ vital yang fungsinya tidak dapat dihindari, 

baik fungsi motorik halus maupun motorik kasar (Manoharan et al., 2015). 
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Untuk meningkatkan kekuatan genggam, beberapa bentuk teknik 

intervensi diterapkan misalnya dengan latihan penguatan dan stimulasi kulit 

seperti elastic tape. Seiring dengan perkembangan zaman, kini elastic tape 

memiliki banyak jenisnya antara lain bandage, leukotaping, neuromuscular 

taping, dan kinesiotaping. Dalam penelitian ini elastic tape yang dipilih adalah 

kinesiotaping. Menurut Kenzo Kase, pengaplikasian taping menghasilkan 

tegangan (tension) di kulit yang dapat meningkatkan interaksi dengan 

mekanoreseptor dan meningkatkan jumlah unit motor yang diperlukaan saat 

otot berkontraksi. Melalui efek-efek tersebut fungsi otot meningkat dengan 

cara memfasilitasi kontraksi otot-otot yang tidak aktif (Lemos et al., 2015). 

Penggunaan taping juga dapat memperbaiki fungsi otot yang melemah, 

meningkatkan sirkulasi darah dan limfe serta meningkatkan fungsi sendi yang  

berakibat pada peningkatkan kekuatan otot (Aarseth et al., 2015). 

Selain kinesiotaping, latihan penguatan seperti isometrik handgrip juga 

dapat diterapkan untuk meningkatkan kekuatan genggam. Handgripper 

digunakan sebagai modalitas fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan 

genggam. Handgripper bekerja dengan cara menarik pegas yang memiliki 

beban tertentu sesuai kemampuan seseorang yang dilakukan secara berulang 

(repetitif) sehingga kekuatan genggam maksimal dapat tercapai.  

Beberapa penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kekuatan genggam membutuhkan instrumen pengukuran yang adekuat. 

Dinamometer handgrip merupakan instrumen pengukuran yang digunakan 

untuk mengukur kekuatan genggam (Trampisch et al., 2012). Instrumen 

tersebut telah digunakan pada banyak penelitian sebelumnya dan dilaporkan 
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memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan elastic tape pada 

latihan isometrik handgrip terhadap kekuatan genggam dewasa muda.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh latihan isometrik handgrip terhadap 

peningkatan kekuatan genggam pada dewasa muda? 

2. Apakah terdapat pengaruh penambahan elastic tape pada latihan isometrik 

handgrip terhadap peningkatan kekuatan genggam pada dewasa muda? 

3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara penambahan elastic tape pada 

latihan isometrik handgrip dengan hanya latihan isometrik handgrip 

terhadap peningkatan kekuatan genggam dewasa muda? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh latihan isometrik handgrip terhadap 

peningkatan kekuatan genggam dewasa muda. 

2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh penambahan elastic tape berupa  

kinesiotaping pada latihan isometrik handgrip terhadap peningkatan 

kekuatan genggam dewasa muda. 

3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh antara penambahan 

elastic tape berupa kinesiotaping pada latihan isometrik handgrip dengan 

hanya latihan isometrik handgrip  terhadap peningkatan kekuatan genggam 

dewasa muda. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 
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Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penambahan elastic tape 

pada latihan isometrik handgrip terhadap kekuatan genggam dewasa muda. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Fisioterapis 

  Diharapkan dapat menjadi acuan bagi fisioterapis utamanya 

dalam memodifikasi penggunaan taping pada latihan isometrik 

handgrip untuk membantu klien maupun pasien yang membutuhkan 

peningkatan kekuatan genggam.  

b. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan serta dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan itu sendiri.  

c. Bagi Peneliti lain  

Dapat digunakan peneliti yang lain untuk mengembangkan 

ilmu dalam bidang IPTEKS.  

 


