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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Futsal  

Futsal berasal dari bahasa spanyol yaitu futbol yang berarti sepak bola dan sala 

adalah ruangan, dari bahasa portugal futsal disebut Futebol dan bahasa prancis 

disebut dengan futsal dan salon (Tenang, 2008). Futsal adalah permainan yang 

dilakukan di salam ruangan dan hampir sama dengan sepak bola tetapi hanya 

dilakukan dengan 5 pemain dimana kedua tim berusaha merebut, memasukan bola 

ke gawang lawan dan mempertahankan gawangnya untuk memenangkan suatu 

pertandingan (Mahaendro, 2004). Permainan futsal harus menguasai teknik-teknik 

dasar dalam bermain, hal ini penting karena akan menentukan gerakan dari seorang 

atlet. Menurut Harsono (1998), “Latihan teknik adalah latihan untuk memahirkan 

teknik-teknik gerakan yang diperlukan untuk melakukan cabang olahraga yang 

dipelukan atlet misalnya teknik menendang bola dan menangkap bola”. 

Farid (2018), menyatakan komponen penting dalam futsal dibutuhkan daya 

tahan atau kondisi fisik yang sangat baik, diantaranya : 

1. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi terhadap suatu 

tahanan. Latihan untuk meningkatkan kekuatan dengan cara melakukan latihan 

tahanan (resistence exercise) (Yudiana et al, 2012). 

2. Daya tahan (Endurance) 

Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan dalam 

jangka waktu lama (Yudiana et al, 2012). 
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3. Kelentukan (Flexibility) 

Kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam persendian 

dengan ruang gerak seluas-luasnya (Yudiana et al, 2012). 

4. Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kapastitas gerak tubuh dimana suatu gerakan dilakukan 

secara singkat (Yudiana et al, 2012).  

5. Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat 

dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan erat kaitannya dengan 

kecepatan dan kelentukan (Yudiana et al, 2012).  

B. Physical Fatigue 

1. Definisi Kelelahan 

Kelelahan adalah perubahan dari keadaan yang lebih kuat menjadi lemah 

(Yoga, 2015). Kelelahan merupakan kondisi dimana tubuh tidak bertenaga lagi 

karena kegiatan yang berat dan terasa tidak nyaman ketika melakukan kegiatan 

yang menggunakan otot (Yoga, 2015). Kelelahan menandakan keadaan yang 

berbeda beda, dimana mengalami penurunan kondisi tubuh dan berkurangnya 

ketahanan tubuh untuk bertanding (Syahlevi, 2015). Kelelahan bisa mengakibatkan 

berkurangnya respon otot terhadap suatu rangsang (Siti Khumairoh et al, 2014). 

Kelelahan otot merupakan keadaan terjadinya kontaksi otot yang kuat dan lama, 

lalu kemampuan otot berkontraksi menurun dan mengakibatkan otot tidak dapat 

berkontraksi dalam waktu tertentu hingga nanti nya pulih kembali (Siti Khumairoh 

et al, 2014). Kelelahan apabila tidak ditangani segera akan terjadi akumulasi 

kelelahan yang bedampak terhadap penurunan motivasi latihan, peforma dilapangan 
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menurun, kualitas permainan rendah, banyak melakukan kesalahan, produktivitas 

bermain rendah, stres akibat tekanan dilapangan dan cidera (Tarwaka, 2010). 

Kelelahan dibagi menjadi dua tipe yaitu lelah fisik yang diakibatkan 

karena kontraksi otot yang kuat menghasilkan tekanan di otot yang dapat 

menghentikan aliran darah sehingga kontraksi maksimal hanya berlangsung 

sebentar. Ketika aliran darah terganggu karena kelelahan dapat mengakibatkan otot 

tidak berkontraksi, meskipun rangsangan saraf masih berjalan (Rodahl, 1992). 

Sehingga suplai darah sangat penting untuk menentukan kemampuan proses 

metabolisme dan kontraksi otot-pun tetap berjalan (Rodahl, 1992). Selanjutnya 

yaitu lelah mental yang disebabkan oleh faktor psikis yang dapat menyebabkan 

stres sehingga dapat mempengaruhi konsentrasi ketika bertanding (Arini, 2009). 

2. Penyebab Kelelahan  

Penyebab kelelahan yang dirasakan pada atlet disebabkan karena 

penumpukan asam laktat di otot (Dinangsit, 2009). Hal ini disebabkan oleh 

kemampuan tubuh yang mengalami ketidakseimbangan kecepatan terbentuknya 

asam laktat dengan menetralisir tumpukan asam laktat yang diakibatkan oleh 

beratnya aktivitas olahraga yang dilakukan. Apabila keadaan tersebut berlangsung 

lama dapat mengganggu performa seseorang. 

Kelalahan otot saat berolahraga ditimbulkan karena adanya akumulasi asam 

laktat diotot, menimpisnya cadangan energi yang berasal dari ATP, gangguan 

homeostatis (volume plasma, penurunan pH cairan tubuh dan penurunan kadar 

elektrolit tubuh), gangguan neuromuskular atau sentral dan kondisi lingkungan 

(Arovah et al, 2010). 
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3. Faktor penyebab terjadinya kelelahan 

Dalam buku Encyclopedia of Occupational Health Ramp; Safety yang 

dikutip dari Grandjean, faktor penyebab terjadinya kelalahan, yaitu: 

a. Stress 

Stress yang cukup tinggi membutuhkan energi. Maka  energi yang 

seharusnya dipakai menjadi terbuang menyebabkan kelelahan. 

b. Depresi 

Suatu tingkat emosi yang tinggi bisa menimbulkan kelelahan yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus. 

c. Penyakit medis 

Lebih dari 200 penyakit berhubungan dengan kelelahan karena ketika 

sakit tubuh lebih banyak membutuhkan istirahat dan saat melakukan aktivitas 

maka akan menimbulkan kelelahan (Fatigue). 

d. Chronic Fatigue Dysfunction Syndrom (CFIDS) 

CFIDS merupakan penyakit yang menyebabkan kelalahan yang parah 

dan menetap dapat terjadi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. 

e. Gangguan tidur 

Gangguan tidur menyebabkan terjadinya kelelahan biasanya dapat 

disebabkan oleh pencahayaan, kebisingan, kebiasaan minum dan lain-lain. 

f. Usia 

Usia mempengaruhi kelelahan disebabkan karena fungsi faal tubuh yang 

berubah dan mempengaruhi ketahanan tubuh (Muftia, 2005). Penelitian 

menyimpulkan bahwa pada usia >25 tahun akan menyebabkan semakin 

meningkatnya kelelahan yang dirasakan (Mutaqien, 2009). 
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g. Jenis kelamin 

Perempuan lebih mudah lelah dibandingkan laki laki disebabkan karena 

faktor hormonal. 

h. Status Gizi / IMT 

Kesehatan sangat erat kaitannya dengan tingkat gizi dari makanan 

untuk pemeliharaan tubuh, perbaikan kerusakan sel dan jaringan. Zat 

makanan tersebut diperlukan untuk aktivitas yang meningkat saat 

berolahraga (Suma’mur, 2009). Pengukuran status gizi dengan metode 

antopometri antara lain dengan Indeks Massa Tubuh (IMT). Indeks ini 

dipakai untuk menilai berat badan ideal atau normal. Masalah kekurangan 

dan kelebihan gizi pada orang dewasa (usia 18 tahun keatas) merupakan 

masalah penting karena selain mempunyai resiko penyakit-penyakit tertentu, 

juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Menghitung Indeks Massa 

Tubuh (IMT) dengan rumus : 

IMT = Berat badan (kg) 

(Tinggi badan)
2
(m)

2
 

Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang dewasa berumur 18 tahun. 

IMT tidak dapat diterapkan pada keadaan khusus (penyakit) lainnya seperti 

adanya edema, asites dan hepatomegali (Suharjana, 2013). Di Indonesia, 

batas ambang dimodifikasi lagi berdasarkan pengalaman klinis dan hasil 

penelitian di beberapa Negara berkembang. Dan pada akhirnya diambil 

kesimpulan mengenai ambang batas untuk IMT di Indonesia seperti : 
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Tabel 2.2 Kategori Ambang Batas IMT 

Kategori IMT 

Kurus <18,5 

Normal ≥18,5-<24,9 

Berat Badan Lebih ≥25,0-<27 

Obesitas ≥27 

(Sumber : KEMENKES, 2013) 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang menurut 

indeks massa tubuh, diantaranya faktor biologis (umur, jenis kelamin, genetik 

dan hormon), faktor psikologis (emosi), faktor social budaya (ekonomi, 

pendidikan, status perkawinan dan pengetahuan gizi), pola konsumsi 

makanan, faktor perilaku (kebiasaan merokok dan aktivitas fisik) dan 

keadaan kesehatan (Gibson, 2005). 

4. Mekanisme kelelahan 

Aktivitas olahraga anaerobik akan meningkatkan asam laktat di sel otot 

yang menyebabkan menurunnya pH dalam sel sehingga terjadi penurunan 

kecepatan reaksi dan selanjutnya menyebabkan penurunan kemampuan 

metabolisme dan produksi ATP (I Made, 2015). 

ATP (Adenosine Trifosfat) merupakan sumber energi yang ada di dalam sel 

tubuh yang digunakan untuk aktivitas otot (Syahlevi, 2015). Terdapat 2 macam 

sistem pemakaian energi anaerobik yang menghasilkan ATP selama latihan yaitu 

sistem ATP-CP (ATP kreatinin fosfat) dan sistem asam laktat. ATP-CP berguna 

untuk menggerakkan otot, misalnya pada olahraga anerobik seperti futsal, lari 

sprint, angkat besi dan tolak peluru. Ketika ATP terurai  menghasilkan energi yang 

dapat digunakan untuk kontraksi otot skelet selama exercise. Jumlah ATP yang 

tersimpan di otot hanya sedikit, berguna  untuk exercise maksimal beberapa detik. 

Disamping ATP, otot skelet juga mempunyai senyawa fosfat berenergi tinggi lain  
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yaitu kreatin fosfat (CP), yang dapat digunakan untuk menghasilkan ATP.  

Cadangan CP di otot skelet lebih besar dari cadangan ATP di otot. Sistem ATP-CP 

merupakan sistem anaerobik dimana ATP dan CP  dapat diuraikan tanpa adanya 

oksigen. 

Sistem asam laktat adalah sistem anaerobik dimana ATP dihasilkan otot 

skelet melalui glikolisis.  Sistem asam laktat penting  untuk olahraga intensitas 

tinggi. Glukosa dari glikogen otot dipecah menjadi asam laktat. Sistem ini penting 

untuk exercise anaerobik dengan intensitas tinggi yang berguna untuk melakukan 

kontraksi otot. Setelah melakukan exercise anaerobik, penimbunan laktat yang 

terjadi  akan menghambat glikolisis, sehingga timbul kelelahan otot (Syahlevi, 

2015). 

C. Recovery  

Pemulihan (recovery) adalah mengembalikan kondisi tubuh sebelum 

pertandingan. Pengertian itu sangat penting untuk menentukan tindakan–tindakan 

selanjutnya dari pelatih. Pengertian ini perlu untuk menentukan dalam turnamen 

serta latihan–latihan dalam pertandingan. Oleh karena itu, sebelum bertanding, 

latihan itu ditujukan untuk peningkatan cadangan system energy yang bersangkutan 

sehingga pada waktu turnamen cadangan energy sudah tinggi. Akhirnya, kerusakan 

pada otot akan mengakibatkan cedera yang semakin parah pada pertandingan 

selanjutnya. Aspek penelitian ini adalah respon fisiologis yang diakibatkan oleh 

pertandingan dengan intensitas tinggi menyebabkan delayed onset musle soreness 

umumnya disebabkan oleh asam laktat yang menumpuk dalam darah (Yoga, 2015). 
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D. Alat Ukur Pemulihan 

1. Fatigue Assesment Scale atau Skala Pengukuran Kelelahan 

Skala pengukuran kelelahan (SPK) disusun berdasarkan FAS yang terdiri 

dari 10 pertanyaan. Skala tersebut digunakan untuk menilai kelelahan yang 

dikeluhkan oleh responden selama pertandingan. Berikut adalah tabel yang berisi 

soal untuk test (Zuraida et al, 2014). 

Tabel 2.2 Fatigue Assesment Scale atau Skala Pengukuran Kelelahan (Zuraida 

et al, 2014) 

No. FAS SPK 

1 I am bothered by fatigue 
Saya sangat terganggu oleh rasa 

lelah yang saya rasakan 

2 I get tired very quickly Saya mudah merasa lelah 

3 I don’t do much during the day 
Saya tidak banyak melakukan 

aktivitas di siang hari 

4 
I have enough energy for everyday 

life 

Saya merasa memiliki energi 

yang cukup untuk melakukan 

aktivitas harian saya 

5 Physically, I feel exhausted Secara fisik, saya merasa lelah 

6 I have problems to start things 
Saya merasa sulit untuk mulai 

mengerjakan sesuatu 

7 I have problems to think clearly 
Saya merasa kesulitan untuk 

berpikir secara jernih 

8 I feel no desire to do anyting 
Saya merasa malas untuk 

melakukan berbagai kegiatan 

9 Mentally, I feel exhausted Secara mental saya merasa lelah 

10 
When I am doing something I can 

concentrate quite well 

Ketika saya sedang melakukan 

kegiatan, saya dengan mudah 

berkonsentrasi penuh 

Menurut Riza Zuraida et al, (2014), SPK yang disusun berdasarkan FAS 

divalidasi dahulu dengan memakai pretest pada 10 responden, dan kemudian 

diperbaiki maknanya. Sesudah itu, instrumen tersebut dipublikasikan melewati  

media internet. Kuesioner ini memakai lima skor yaitu : (1) Tidak pernah, (2) 

Kadang-kadang, (3) Dialami secara teratur, (4) Sering dialami, (5) Selalu dialami. 
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Menurut World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous 

Disorders, jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan, bahkan jika orang itu 

tidak memiliki keluhan saat ini. Skor pada pertanyaan 4 dan 10 harus dikodekan 

dengan (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Selanjutnya, total skor FAS dapat dihitung 

dengan menjumlahkan semua pertanyaan (skor yang diulang untuk pertanyaan 4 

dari 10). Total skor berkisar 10 hingga 50. Total skor <22 menunjukkan tidak ada 

kelelahan, skor ≥22 menunjukkan kelelahan. Semua versi on-line dari FAS 

menghitung skor FAS secara otomatis skor total serta skor mental dan fisik akan 

diberikan. 

Setelah instrumen disebarkan, data yang diperoleh ditabulasikan sesuai 

dengan jawaban responden yaitu diberi angka sesuai responnya Hasil pengumpulan 

data berupa data ordinal, selanjutnya digunakan untuk menguji validitas instrumen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat pearson. Pada korelasi 

ini digunakan  validitas item  dengan melihat korelasi atau dukungan terhadap total 

skor dari 10 item pertanyaan pada instrumen. Hasil perhitungan korelasi berupa 

koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan 

untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan 

layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan taraf signifikansi 0,05, artinya 

suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total pada taraf 

signifikansi ini. Pengujian akan menggunakan software SPSS yaitu korelasi 

Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson) dan Corrected Item-Total Correlation. 

(Zuraida et al, 2014). 

Setelah diperoleh validitasnya, maka item yang dianggap memiliki korelasi 

dengan total nilai item diuji realibilitasnya dengan melihat nilai alpha cronbach-
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nya. Hasil alpha cronbach dari 10 item pertanyaan dianalisis untuk menentukan 

tingkat realibilitas instrumen yang diuji. Skala Pengukuran kelelahan ini diuji 

dengan dua hal yaitu uji validitas dan uji realibilitas. Hasil kedua pengujian tersebut 

yang telah dijelasnya pada paragraf di atas, digunakan untuk menganalisis apakah 

instrumen pengukuran yang merupakan penerjemahan dari alat ukur Fatigue 

Assessment Scale (FAS). Hasilnya adalah rekomendasi untuk penggunaan 

instrumen di masa yang akan datang dan implikasi bagi penelitian lanjutannya. 

(Zuraida et al, 2014). 

E. Contrast Bath 

a. Definisi 

Contrast Bath merupakan terapi jenis hydrotherapy yang mengkombinasikan 

suhu panas dan dingin. Biasanya contrast bath ini digunakan pada aplikasi 

ekstremitas. Pelaksaannya terapi ini memerlukan dua kontrainer untuk 

penampungan air hangat dengan suhu (41°-43° C) dan penampungan air dingin 

(10°-18°C). Terapi ini diindikasikan pada fase peralihan antara tahap akut dan 

kronis dimana diperlukan peningkatan suhu secara minimal untuk meningkatkan 

aliran darah tapi mencegah terjadinya pembengkakan (Wilcock et al, 2008). 

b. Efek fisiologis 

Contrast bath tidak mampu menghasilkan efek fisiologis yang signifikan 

pada suhu jaringan intramuskular 1 cm di bawah kulit dan jaringan subkutan 

(Weerasekara, Suraweera, Tennakoon, 2016). Menurut peneliti Santon et al 

(2009), menyatakan bahwa contrast bath tidak berpengaruh signifikan dalam 

intramuskular, namun ada pengaruh signifikan dalam subkutan. 
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Terapi contrast bath menghasilkan siklus vasokonstriksi lokal dan 

vasodilatasi yang menghasilkan "efek pemompaan" untuk memfasilitasi 

penghapusan edema oleh penghapusan vena dan limfatik. Teori ini masih menjadi 

perdebatan karena vasokonstriksi jaringan dalam yang adekuat gagal terjadi telah 

menyebabkan adanya perubahan aplikasi panas atau dingin atau perendaman yang 

digunakan untuk menghasilkan manfaat terapeutik (Nadler, 2004).  

c. Indikasi 

Stimulan hemostasis, menjaga regulasi edema seminim-minimnya, 

mengurangi peradangan, nyeri, mengurangi kejang otot, menyebabkan relaksasi 

dari jaringan yang terluka, mengurangi kelelahan otot, dan mencegah 

pembengkakan. (Mustofa, Surendra, Kinanti, 2016). 

d. Kontraindikasi 

Contrast Bath tidak disarankan pada atlet yang mengalami cidera akut, 

gangguan sensasi saraf seperti penderita diabetes, tidak diperkenankan untuk 

wanita hamil. Menurut Sung E J, et al (2000 : 21-27) kotraindikasi dari contrast 

bath yaitu luka terbuka, luka infeksi, hipertensi, diabetes melitus, epilepsy yang 

kurang terkontrol. 

e. Durasi, waktu, temperatur 

Menurut French et al (2008), temperature air dingin (10-15,5°C) dan air 

hangat (40-41.1°C) secara bergantian dan berulang-ulang. Sedangkan menurut 

Brukner (2001), perendaman dilakukan  dengan suhu 38ºC dan 15ºC dengan 

waktu 10 menit. Menurut table penelitian Petrofsky et al (2007), pada contrast 

bath dimulai dari terapi hangat kemudian diakhiri terapi dingin dengan 
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temperature air hangat 37,7°C dengan durasi 3 menit dan temperatur air dingin 

15,5°C dengan durasi waktu 1 menit. Total durasi terapi 16 menit. 

 

Gambar : 2.1 Contrast Bath 

Sumber : Jen Stele (2015) 

 

F. Ice bath 

a. Definisi 

Perendaman dalam air dingin adalah strategi pemulihan yang populer 

bagi banyak atlet, tetapi dalam penelitian sebelumnya disarankan bahwa 

merendam air dingin mengurangi kelelahan dan pemulihan kinerja dalam 

kompetisi olahraga 4 hari (Rowwsell et al, 2013). 

b. Efek fisiologi  

Menurut Nadler (2004), terapi dingin bisa memperlambat aliran darah 

karena vasokonstriksi dan pengembalian kerja metabolisme jaringan otot, 

penyebaran O2, mengurangi peradangan dan kejang otot. Selanjutnya, terapi 

dingin dapat mengurangi suhu kulit dan jaringan kulit hingga 2-4 cm, 

mengurangi kerja nosiseptor. Dalam penelitian Novita (2008), menjelaskan 

bahwa terapi dingin dapat mengakibatkan terjadinya vasokontriksi diakibatkan 

oleh otot polos yang muncul karena stimulasi sistem saraf. Apabila terapi dingin 
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diberikan berdurasi 15 menit akan muncul vasodilatasi yang dinamakan respon 

hunting yang bertujuan untuk menghindari kerusakan jaringan karena kehabisan 

O2. Hal ini menyebabkan orang akan menggigil sehingga hormon adrenalin, 

noradrenalin, dan tiroid akan mengeluarkan hormon tiroksin yang berfungsi 

untuk peningkatan suhu tubuh dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh dan 

melancarkan peredaran darah sehingga suplai glukosa dan oksigen didalam otot 

tercukupi untuk proses energi, serta akan membantu  proses pemulihan kelelahan 

pada otot. (Rifan, 2014). 

c. Indikasi 

Ada beberapa kondisi yang dapat ditangani dengan terapi dingin atau  

coldtherapy antara lain: cidera (sprain, strain dan kontusi), sakit kepala berupa 

(migrain, tension headache dan cluster headache), gangguan temporomandibular 

(tmj disorder), nyeri post operasi, fase akut arthritis (peradangan pada sendi), 

tendinitis dan bursitis, carpal tunnel syndrome, nyeri lutut, nyeri sendi, dan nyeri 

perut. Menurut Gerard A. Malanga, et al., (2015) terapi dingin digunakan pada 

cidera akut atau trauma, nyeri kronis, kejang otot, dan pembengkakan. Tidak 

hanya untuk merawat cidera soft-tissue, terapi dingin juga digunakan sebagai pre 

exercise dan post exercise untuk meningkatkan penampilan (performance) (John, 

2007). 

d. Kontraindikasi 

Dalam penelitian Intan Arovah (2010) menjelaskan bahwa pemberian ice 

bath sangat gampang, cepat, efisien dan ekonomis. Namun ada beberapa kondisi 

yang bisa dipicu oleh ice bath. Seseorang dengan riwayat gangguan tertentu 

membutuhkan pemeriksaan yang tepat pada ice bath yaitu : 
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a) Raynaud’s syndrome adalah kondisi terjadinya hambatan pada arteri 

terkecil yang mengedarkan darah ke saraf tepi ketika suhu dingin. 

b) Vasculitis (peradangan pada pembuluh darah) 

c) Gangguan sensasi saraf misal neuropathy karena diabetes mellitus dan 

leprosy. 

d) Cryoglobulinemia adalah kondisi menurunnya protein didalam darah 

sehingga darah akan berubah menjadi gel saat terkena suhu dingin. 

e) Paroxysmal cold hemoglobinuria adalah terbentuknya antibodi yang 

merusak sel darah merah saat tubuh terkena suhu dingin.  

e. Durasi, waktu, temperatur 

Ascensao et al (2011), menyebutkan bahwa perendaman ice bath 

menggunakan temperatur dingin 10°C selama 10 menit. Namun dalam penelitian 

Higgins et al (2011), menyatakan temperatur dingin 10-12°C selama 5 menit. 

Dan menurut Intan Arovah (2010), temperatur dingin 15°C selama 15 menit.  

 

Gambar : 2.2 Ice Bath 

Sumber : DBL Indonesia (2017) 

 


