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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Recovery 

Mengoptimalkan pemulihan dari latihan dan pertandingan sangat 

bermanfaat bagi atlet sebagai latihan dan pertandingan selanjutnya selama 

periode tertentu misalnya pada saat kompetisi. Friden dan rekanya 

mengatakan bahwa kerusakan pada otot akan mengakibat cedera yang 

semakin parah pada pertandingan selanjutnya. Aspek penelitian yang diteliti 

adalah respon fisiologis yang diakibatkan oleh pertandingan dengan intensitas 

tinggi menyebabkan delayed onset muscle soreness umumnya disebabkan 

oleh asam laktat yang menumpuk dalam darah (Gill et al, 2015). 

B. Contrast Bath 

a. Definisi 

Contrast bath meupakan modalitas termal dimana anggota tubuh 

direndam secara bergantian dalam air panas dan dingin untuk suhu, waktu 

dan durasi untuk mengurangi edema, kekakuan, dan nyeri secara terapi 

(Stanton  et al, 2009). Contrast bath adalah strategi yang di gunakan 

sebagian jenis olahraga untuk membantu pemulihan. Sebagai atlet yang 

berusaha untuk meningkatkan performanya bersaing dengan potensi penuh 

serta tingkat beban dan tekanan yang meningkat di sertai dengan waktu
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b. Perubahan suhu intramuskular 

Pada penelitian Santon et al (2009) menunjukan contrast bath tidak 

berpengaruh signifikan dalam intramuskular, tetapi berpengaruh 

signifikan dalam subkutan. 

c. Perubahan kandungan darah 

Menurut Hing et al (2008) creatine kinase meningkat setelah berolah 

raga (permainan rugby) mereka juga menunjukan bahwa tingkat kreatinin 

berkurang secara signifikan dalam waktu 84 h untuk semua intervensi 

kecuali pemulihan pasif, pada saat ini pemulihan setelah intervensi aktif 

adalah 88,2% dibandingkan 85% untuk intervensi contras bath, 84,4% 

untuk compression garment dan hanya 39% untuk intervensi pasif. 

Berbeda dengan penelitian Vaile et al (2007) dalam Hing et al (2008) 

meskipun tingkat creatine kinase menurun setelah intervensi contrast 

Bath dibandingkan degan intervensi pasif, tetapi perbedaan ini tidak 

terlalu signifikan. Namun, menunjukan perbedaan signifikan pada 

pengukuran intervensi pada 48 sampai 72 jam. 

Menurut Vaile et al (2008) creatine kinase menurun setelah 24 jam 

setelah latihan dengan intervensi contrast bath. Penelitian ini juga 

mencatat penurunan nila creatine kinase dengan intervensi perendaman 

air panas menurun setelah 48 jam pasca latihan dibandingkan dengan 

intervensi pasif. Menurut Coffey et al (2004) dalam Hing et al (2008) 

tidak melihat perbedaan yang signifikan kadar Ph dalam darah setelah 

intervensi bila diukur setalah 20 menit pasca latihan. Namun peneliti 
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melihat perbedaan yang signifikan antara intervensi aktif dengan pasif 

(bukan aktif dengan contrast bath) pada latihan 8, 12, 16, dan 20 menit 

untuk konsentrasi laktat dalam darah. Meski tidak signifikan, peneliti ini 

melihat bahwa kadar laktat dalam darah setelah intervensi contrast bath 

setelah pemulihan aktif lebih efektif dari pada pemulihan pasif. Tidak ada 

perbedaan waktu yang signifikan antara sprint set pertama dan set kedua 

antara salah satu kelompok intervensi. Ini menunjukan bahwa hasilnya 

sama antara intervensi slow jogging dan contrast bath.  Kedua intervensi 

itu menunjukan secara statistik penurunan konsentrasi laktat dalam darah 

lebih signifikan dengan contrast bath dibandingkan dengan intervensi 

aktif (Hamlin, 2007). 

d. Perubahan pada otot 

Menurut Vaile et al (2007) dalam Hing et al (2008) penelitian ini 

melaporkan bahwa ada kenaikan nyeri yang signifikan pasca latihan 

setelah 24, 48, 72 jam (diukur menggunakan VAS). Meski tidak ada 

perbedaan  yang signifikan antara 2 kelompok, rata-rata nyeri dirasakan 

menurun dengan intervensi contrast bath dari pada intervensi pasif. 

Peneliti ini menyimpulkan contrast bath lebih efektif untuk pemulihan 

performa dan gejala DOMS (Delayed onste muscle soreness) 

dibandingkan dengan pemulihan pasif.  

Creaine kinase adalah salah satu parameter yang valid untuk 

mengetahui tingkat pemulihan. Diketahui bahwa peningkatan produksi 

creatine kinase  adalah sebagai respon kerusakan struktur sel otot yang 
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disebabkan oleh olah raga berat. Epstein (1995) dalam Hing et al (2008). 

Menurut  Tomlin & Wenger (2001) dikutip di Cochrane (2004) dalam 

Hing et al (2008) penurunan kadar laktat  berpengaruh dalam peningkatan 

performa. Menurut Coffey et al (2004) dan Hamlin (2007) dalam Hing et 

al (2008) menemukan bahwa pemulihan aktif dan contrast bath secara 

signifikan menurunakan konsentrasi laktat dalam darah sedangkan 

pemulihan pasif tidak. 

3. Durasi, waktu, temperatur 

Menurut Petrosky et al (2007) temperature air dingin 15,5
0
C, 

temperature air panas 37,7
0
C, air hangat 3 menit, air dingin 1 menit, total 

waktu 16 menit, diawali hangat dan diakhiri dingin. Sedangkan menurut 

Vaile et al (2008) semua tubuh direndam kecuali kepala dan leher, rasio 

hangat:dingin 1:1, durasi 14 menit, temperature hangat 38
0C 

dan dingin 

15
0
C diawali dingin akhir hangat. 

C. Ice Bath 

1. Definisi 

Perendaman air dingin adalah strategi pemulihan yang popular bagi 

banyak atlet tetapi dalam penelitian sebelumnya menyarankan perendaman air 

dingin mengurangi rasa lelah dan pemulihan performa dalam kompetisi sepak 

bola selama 4 hari (Rowwsell et al, 2013).  

2. Efek fisiologi dari ice bath 

Mekanisme hydrotherapy dapat meningkatkan pemulihan termasuk 

pengurangan peradangan dan penurunan respon stretch-reflex. Hidroterapi 
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mengurangi aliran darah melalui vasokontriksi arteri dan vena. Selain itu, 

hydrotherapy dapat mengurangi suhu jaringan dan menurunkan laju reaksi 

bahan kimia (Higgins et al, 2011). Penurunan laju reaksi bahan kimia 

menyababkan penurunan permintaan adenosine trifosfat (ATP), mengurangi 

kebutuhan oksigen dan mengurangi efek hipoksia. Hubbard et al (2004) 

dalam (Higgins et al, 2011). Ice bath akan menginduksi tingkat kejutan pada 

tubuh, konsep yang paling umum adalah ice bath menyebabkan 

vasokontraksi, merangsang kembalinya vena dan menghapus metabolisme 

metabolit setelah berolahraga serta mengurangi bengkak dan nyeri otot 

(Bleakley & Davison, 2012). 

3. Durasi, waktu, temperatur 

Higgins, TR & Heazlewood (2008) temperatur dingin 10
0
C-12

0
C, selama 

5 menit, diatas lingkar pinggang, sedangkan  menurut Rowwsell et al (2013) 

temperature dingin 10
0
C, selama 5 menit, direndam seluruh badan kecuali 

kepala dan leher. 

D. Physical Fatigue 

1. Definsi 

Menurut Allen et al (2008) salah satu definisi kelelahan adalah setiap 

penurunan performa otot yang berhubungan dengan aktifitas otot. Terutama 

bila diukur dengan kekuatan kontraksi otot maksimum menunjukan bahwa 

adanya penurunan progresif bahkan pada aspek lain performa otot juga 

berubah saat kelelahan, terutama berkurangnya kecepatan dan melambatnya 

waktu relaksasi. Sebagian besar aktifitas tergantung pada daya output dari 
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otot-otot yang terlibat. Penurunan performa bisa lebih besar dari pada 

penurunan gaya isometric. kelelahan otot ditandai dengan hilangnya 

kekuatan otot yang diakibatkan oleh penurunan baik gaya maupun kecepatan 

(Edward, 1983) dalam (Fitts, 2008). 

2. Etiologi 

Menurut Fitts (2008) etiologi dari kelelahan otot adalah hal yang penting, 

karena dapat menyebabkan keterbatasan serius dalam otot dan kinerja 

seluruh tubuh, dalam situasi klinis dapat menyebabkan dapat mengakibatkan 

kegalgalan pernafasan dan kematian. Faktor-faktor penyebab pasti kelelahan 

otot relatif masih kontroversial, jelas bahwa kondisi kebugaran, status diet 

seseorang, komposisi jenis fiber, dan intensitas atau durasi latihan semua 

dapat mempengaruhi proses, misalnya faktor penyebab kelelahan selama 

latihan dengan intensitas tinggi berbeda dengan kelelahan dengan aktifitas 

yang berkepanjangan (Allen et al, 1995) dalam (Fitts, 2008). 

3. Mekanisme (Faktor Biokimia) 

Aliran darah ke otot memiliki implikasi penting dalam pemeliharaan 

kekuatan karena menyediakan oksigen untuk mengeluarkan energi, produksi 

ATP membantu menghilangkan produk sampingan dalam proses 

metabolisme. Kelelahan otot selama kontraksi, tekanan darah arteri rata-rata 

akan meningkat (Wright et al, 1999) dalam (Kent-Braun et al, 2012). 
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E. Agility 

1. Definisi 

Menururt Paul et al (2015) agility adalah karakteristik penting bagi atlet 

dan tim olahraga. Kata “reaktif” untuk mendefinisikan agility disebut 

berlibahan, menurutnya menggunakan kata agility semata-mata untuk 

mendefinisikan sebuah keputusan presepsi atau proses sebagai respon 

terhadap stimulus (Chelladurai & Yuhasz, 1997) dalam (Paul et al, 2015). 

Sepak bola adalah olahraga yang membutuhkan intensitas tinggi, 

intermittent, dan  latihan yang tidak terus menerus meliputi agility, sprint 

dengan durasi yang berbeda, akselerasi yang cepat, dan jumping (Little & 

Williams, 2006) dalam (Amiri-Khorasani et al, 2010). Dalam sepak bola 

Highspeed agility menyumbang sekitar 11% dari total pertandingan untuk 

menentukan kemenangan dan mencetak gol (Little & Williams, 2005) dalam 

(Amiri-Khorasani et al, 2010). 

2. Agility Test 

Hasil agility test bisa berbeda dari hasil tes kekuatan dan fleksibilitas antar 

setiap pemain sepak bola telah mengidentifikasi Illinois agility test (IAT) 

sebagia salah satu tes terbaik untuk mengukur kelincahan pada pemain sepak 

bola (Reilly et al, 2000) dalam (Amiri-Khorasani et al, 2010). 
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Gambar 2.1 Agility Test Procedures 

(Amiri-Khorasani et al, 2010) 

 

Gambar 2.2 Skor Illinois AgilityTest 

  (Davis B. et al, 2000) 

 

 

 

 



18 
 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi agility 

1. Usia 

Dengan tes shuttle run 30 feet menunjukan bahwa anak laki-laki rata-

rata bertambah baik mulai dari usia 12 tahun, sedangkan wanita tidak 

bertambah baik setelah usia 13 tahun. Kelincahan akan meningkat 

samapai anak bertumbuh dewasa dan menurun lagi menjelang umur 

lanjut. 

2. Jenis kelamin 

Anak laki-laki menunjukan agility yang lebih baik dari pada wanita 

sebelum mereka mencapai pubertas. Setelah mengalami pubertas 

menunjukan perbedaan yang lebih mencolok. 

3. Berat badan 

Berat badan yang berlebihan juga akan mengurangi agility, karena 

berat badan yang berlebihan akan mengakibatkan muscle imbalance di 

bagian trunk. 

4. Kelelahan 

Kelelahan akan mempengaruhi agility, karena orang yang lelah akan 

mengalami penurunan kecepatan lari dan koordinasi (Sajoto, 2010). 

F. Sepak Bola 

Sepak bola merupakan olah raga yang membutuhkan intensitas tinggi, laihan 

yang noncontinuous, yang meliputi agility, sprints dengan durasi yang berbeda, 

akselerasi yang cepat dan melompat. Kelinchan menyumbang 11% dari total 

selama pertandingan yang menentukan untuk menang dan mencetak gol dalam 
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sepak bola (Amiri-Khorasani et al, 2010). Hasil tes kelicahan bisa membeda-

bedakan antar pemain sepak bola, illinois agility test (IAT) merupakan salah satu 

tes terbaik untuk mengukur kelincahan pemai sepak bola (Reilly & Williams, 

2003) dalam (Amiri-Khorasani et al, 2010). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


