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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Performance atau penampilan seorang pria dinilai dengan memiliki badan

yang atletis, perut sixpack dan dada yang bidang, sehingga dapat menarik perhatian

wanita. Seorang laki-laki yang memiliki badan yang atletis akan memiliki tingkat

percaya diri yang lebih dibanding pria yang memiliki badan kurus. Seseorang yang

menginginkan bentuk dan ukuran lengan yang berotot rela mengeluarkan banyak

uang untuk membeli dumbell atau home GYM sendiri di rumah, bahkan rela

mengorbankan uangnya untuk membeli suplement yang sangat mahal. Sekarang ini

banyak tempat kebugaran yang dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan itu

salah satunya di GYM Detective. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitkan dengan

delayed onset muscle soreness (DOMS) diketahui bahwa semakin tua umur

responden tidak selalu akan diikuti tingginya nilai nyeri. Angka terjadinya DOMS

yaitu sekitar 30% sampai 67% berdasarkan etiologinya. Sebuah polling yang

melibatkan sekitar 1100 wanita di Inggris menunjukan empat dari lima wanita tidak

melakukan cukup olahraga untuk menjaga kesehatan mereka, satu dari empat bahkan

tidak melakukan olahraga sama sekali yang justru menyebabkan DOMS (Urrialde,

2006).

DOMS merupakan rasa nyeri atau tidak nyaman yang timbul pada otot,

persyarafan dan metabolisme sekitar 12-24 jam setelah latihan dan mencapai

puncaknya setelah 24-72 jam setelah latihan menurut (Pearcey et al, 2015). Efek dari

DOMS dengan sendiri akan menghilang 3-5 hari setelah DOMS terjadi. Penyebab

muscle soreness adalah mikrotrauma yang terjadi pada serabut kecil muscle fiber.

Muscle soreness dapat terjadi pada fase akut dimana pada fase akut ini berlangsung
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selama ataupun setelah melakukan aktivitas fisik yang berat dalam jangka waktu

cepat yang disebut Acute Muscle Soreness. Muscle soreness dirasakan setelah 24 jam

sampai 72 jam setelah melakukan aktivitas fisik yang disebut dengan DOMS

(Schuler, 2012).

Aktivitas fisik yang menyebabkan DOMS yaitu seringnya latihan yang

berlebih, salah satunya yang berhubungan dengan latihan eksentrik menurut Veqar

(2013). Hal lain yang menyebaban DOMS juga diteliti oleh Cheung et al (2013)

bahwa DOMS dapat terjadi pada saat kita melakukan aktivitas Lari Gunung (Hiking),

Ressisted Cycling, Stepping, Ballistic Stretching, Socinetic Dynamometri dan latihan

melawan tahanan. Latihan yang berlebih akan menyebabkan kerusakan mikroskopik

atau cedera pada serabut otot yang menyebabkan terakumulasinya asam laktat.

Robeknya jaringan otot dapat menghentikan reaksi kimia yang bertugas menstimulasi

saraf seperti histamine dan metabolisme anaerobic. Adanya penekanan osmotic

menimbulkan pembengkakan pada jaringan yang dapat menyebabkan spasme otot

yang berujung pada nyeri dan rasa tidak nyaman saat beraktivitas (Mccardle, 1993).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Clarkson dan Sayers (1999) DOMS

adalah peristiwa yang sering dialami setelah melakukan olahraga. DOMS

menimbulkan rasa sakit beberapa saat (tertunda) setelah melakukan olahraga. Rasa

sakit akan terasa ketika beraktivitas dan tidak akan sakit saat beristirahat. Usaha

untuk mencegah rasa sakit adalah dengan melakukan olahraga secara rutin. Olahraga

adalah serangkaian gerak raga teratur dan terencana untuk memelihara gerak

(mempertahankan hidup) dan meningkatkan kemampuan gerak (meningkatkan

kualitas hidup). Tujuan dari olahraga selain untuk meningkatkan kualitas kesehatan

juga untuk meningkatkan performa otot.
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Mechenbier (2015) meneliti tentang kondisi nyeri yang diakibatkan oleh

DOMS dapat diatasi atau dikurangi dengan beberapa cara melalui modalitas

fisioterapi yaitu Cryotherapy, Ultrasound, Electrical Stimulation, dan Manual

Massage. Manual massage adalah manipulasi jaringan lunak tubuh termasuk otot

yang dapat membantu mengatasi nyeri dan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh

beberapa factor. Pemberian Massage pada bagian otot yang rusak dapat memicu

regenerasi dan melancarkan pembuluh darah secara local sehingga nyeri pada otot

menurun. Modalitas massage yang digunakan untuk mengurangi nyeri DOMS yakni

foam Roller dan manual massage.

Foam roller massage ditemukan oleh Feldenkrais pada tahun 1980 yang

memiliki tujuan untuk mengurangi nyeri dan perbaikan jaringan.  Foam roller

massagemeningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, pergerakan yang lebih baik dan

meningkatkan kisaran gerak (ROM). Manfaatnya dapat menurunkan kemungkinan

terjadi cedera dan mengurangi penyembuhan setelah latihan. Penelitian terbaru Foam

Roller and Static Stretching on Passive Hip Flexion Range of Joint Motion yang

dipublikasikan di Journal of Sport Rehabilitation (2014) mengukur efek  foam roller

massage sebelum peregangan statis. Manfaat lain dari foam roller massage yang

dilakukan dengan teratur dapat meningkatkan performa otot (Pearcey et all, 2015).

Penurunan intensitas nyeri dan mengembangkan performa otot yang

diakibatkan oleh DOMS melalui foam roller massage dapat pula ditangani dengan

manual massage. Manual massage ditemukan oleh Nei Ching pada Zaman India

Kuno. Nei ching menggunakan manual massage untuk penanganan olahraga dan

cedera saat perang terjadi pada Zaman Romawi. Manual massage memiliki indikasi

menurunkan sirkulasi, local vasokontriksi, menurunkan efek inflamasi, menurunkan
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metabolisme, meningkatkan kekakuan jaringan, menurunkan spasme otot,

menurunkan nyeri dan menurunkan metabolisme, meningkatkan kekakuan jaringan,

menurunkan spasme otot, menurunkan nyeri dan menurunkan konduksi velositi saraf.

Teknik ini memiliki prinsip terapi yakni Efflurage (Stroking), Petrisage (Kneading),

Tapotement (Percussion), Vibration, Friction (Kennet, 1994).

Foam roller massage dapat menurunkan kelelahan dan nyeri otot dan

mengembangkan performa otot. Hal ini telah dibuktikan bahwa adanya pemecahan

jaringan yang rusak pada fascia dan membentuk struktur dan kekuatan otot tubuh

dalam penelitian yang dilakukan oleh Carmel (2015). Penelitian tentang penurunan

nyeri akibat DOMS melalui manual massage yang dilakukan oleh Cheung et al

(2003) adalah adanya reduksi bengkak dan menurunkan metabolisme sehingga

oedema dan inflamasi menurun serta menunjukan penurunan nyeri. Penelitian yang

dilakukan oleh Mancinelli et al (2005) membuktikan tidak ada peningkatan secara

significant penurunan nyeri pada pre and post test (p=0.5911). Manual massage juga

memberikan efek secara significant terhadap aktivitas plasma kreatin kinase setelah 4

hari post exercise (p<05) yang dapat disimpulkan bahwa manual massage mampu

menurunkan DOMS sebesar 30% dan juga dapat menurunkan bengkak tetapi tidak

memberikan efek pada fungsi otot.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di member GYM

Detective terdapat member yang berjumlah 96 orang, dimana 56 member akan

terindikasi DOMS saat latihan ataupun sesudah latihan pada bagian-bagian otot

tubuhnya terutama pada otot biceps. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti

perbedaan efektivitas foam roller massage dan manual massage terhadap penurunan

nyeri Delay Onset Muscle Soreness (DOMS) pada member GYM Detective.

B. Rumusan Masalah
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Adakah perbedaan efektivitas foam roller massage dan manual massage

terhadap penurunan nyeri Delay Onset Muscle Soreness (DOMS) pada member GYM

Detective?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui perbedaan efektivitas foam roller massage dan manual massage

terhadap penurunan nyeri Delay Onset Muscle Soreness (DOMS) pada member

GYM Detective.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi efektivitas foam roller massage terhadap penurunan nyeri

Delay Onset Muscle Soreness (DOMS) pada member GYM Detective.

b. Mengidentifikasi efektivitas manual massage terhadap penurunan nyeri Delay

Onset Muscle Soreness (DOMS) pada member GYM Detective.

c. Menganalisis perbedaan efektivitas foam roller massage dan manual massage

terhadap penurunan nyeri Delay Onset Muscle Soreness (DOMS) pada

member GYM Detective.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Mahasiswa Fisioterapi

Sebagai referensi bahan pembelajaran penerapan teknik massage dalam upaya

menurunkan nyeri Delay Onset Muscle Soreness (DOMS).

2. Manfaat Bagi Fisioterapis

Sebagai referensi penatalaksaan dalam upaya menurunkan nyeri Delay Onset

Muscle Soreness (DOMS).

3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Sebagai wawasan atau pengetahuan baru terkait adanya modalitas fisioterapi
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No Nama

Penelitidan

Tahun

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Instrumen

penelitian

Hasil

Penelitian

Perbedaan

dengan

Penelitian

yang Akan

Dilakukan

1. Pearcey et al

(2015)

Foam

Rolling for

Delayed-On

set Muscle

soreness and

Recovery of

Dynamic

Performance

Measure

a. variabel

bebas :

Foam

Rolling

b. variabel

terikat :

DOMS and

Recovery of

Dynamic

Performance

Measure

Sprint

Speed,

T-test,

Power

Foam

rolling

dapat

menurunka

n nyeri

DOMS dan

menurunka

n

peradanga

n pada

quadricep

serta

meningkat

kan power

dan

endurance

Penelitian ini

meniliti Foam

Rolling

terhadap

DOMS dan

recovery of

Dynamic

Performance

measure

sedangkan

penelitian

yang akan

peneliti

lakukan

meneliti

efektifitas

Foam Rolling

Massage

terhadap

penurunan

nyeri DOMS

biceps brachii

2. Heffernan

(2016)

Effects of

Foam

Rolling on

Delayed

Onset

Muscle

soreness and

Recovery of

Dynamic

a.variable

bebas :

Foam

Rolling

b.variabel

terikat :

DOMS

Visual

Analog

Scale

Foam

Rolling

dapat

menurunka

n nyeri dan

perbaikan

jaringan

pada area

injury

Peneliti ini

hanya

meneliti Foam

Rolling

terhadap

penurunan

nyeri DOMS

melalui

pengukuran

performa

latihan

dynamic

sedangkan

dalam upaya menurunkan nyeri Delay Onset Muscle Soreness (DOMS).

4. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti dapat pengetahuan dan pemahaman mengenai efektivitas modalitas

massage dalam upaya menurunkan nyeri Delay Onset Muscle Soreness (DOMS).

E. Keaslian Penelitian
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penelitian

yang akan

peniliti

lakukan

meneliti Foam

Roller

Massage

terhadap nyeri

DOMS biceps

brachii akibat

latihan

standing

barbell curl

3. Swensen et al

(2003)

The effects

of massage

on delayed

onset muscle

soreness

a.variabel

bebas :

Massage

b.variabel

terikat :

DOMS

Differentia

l

Descriptor

Scale,

ROM,

massage

dapat

meurunkan

nyeri

DOMS,

meningkat

kan ROM

pada

hamstring

Peneliti ini

hanya

meneliti

menggunakan

1 teknik terapi

yaitu

menggunakam

assage

sedangkan

yang akan

peneliti

lakukan yaitu

membandingk

an 2 modalitas

yaitu Manual

massage dan

foam roller

massage

4. Sacco et al

(2005) Effects of
Massage on
Delayed-On
set Muscle
soreness,
Swelling,
and
Recovery of
Muscle
Function

a.variabel

bebas :

Massage

b.variabel

terikat :

DOMS,

Swelling,

Recovery of

Muscle

Function

Maximal

voluntary

isometric

and

isokinetic

elbow

flexor

strength,

range of

motion,

upper arm

circumfere

nce,

plasma

creatine

kinase

activity,

and muscle

soreness

Massage

dapat

menurunka

n nyeri

DOMS dan

bengkak

pada elbow

joint tetapi

tidak

mempenga

ruhi

recovery

fungsi otot

Peneliti hanya

meneliti

menurunya

nyeri dan

bengkak pada

elbow joint

hanya

menerapkan

massage pada

area injury

sedangkan

yang akan

peneliti

lakukan

membandingk

an 2 teknik

massage yakni

foam roller

massage dan

manual



8

massage

terhadap

penurunan

nyeri DOMS

biceps brachii

pada latihan

standing

barbell curl

5. Mancinelli et

al (2005) The effects
of massage
on delayed
onset muscle
soreness and
physical
performance
in female
collegiate
athletes

a.variabel

bebas :

Massage

b.variabel

terikat :

DOMS dan

physical

performance

in female

collegiate

athletes

Paired

t-tests

were used

to assess

differences

between

pre and

post

massage

measures

for vertical

jump

displaceme

nt, timed

shuttle run,

quadriceps

length and

pressure-p

ain

threshold

in the thigh

Massage

dapat

menurunka

n nyeri

DOMS dan

meningkat

kan

kualitas

vetical

jump pada

atlet

perempuan

Peneliti hanya

meneliti efek

penggunaan

massage

terhadap

penurunan

nyeri DOMS

dan kualitas

performa atlet

sedangkan

yang akan

peneliti

lakukan yakni

meneliti

efektifitas

Foam roller

massage dan

manual

massage

terhadap

penurunan

nyeri DOMS

biceps brachii

pada latihan

standing

barbell curl


