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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Otot Rangka 

Otot merupakan jaringan peka rangsang. Sel otot dapat dirangsang secara 

kimiawi, listrik, dan mekanik untuk menghasilkan potensial aksi yang dihantarkan 

sepanjang sel membrannya.13 Jaringan otot terdiri dari miosit yang merupakan 

unit kontraksi otot. Ada tiga jenis otot,yaitu otot rangka, otot polos, dan otot 

jantung.13–16  

Otot rangka merupakan massa besar yang menyusun sebagian besar otot 

tubuh. Otot ini memiliki gambaran serat lintang yang sangat jelas, berinti banyak, 

memanjang, berbentuk silindrik, tidak berkontraksi tanpa adanya rangsangan, dan 

umumnya dikendalikan secara volunter.13 Masing-masing serabut otot tersusun 

oleh subunit yang lebih kecil, yaitu sarkolema, miofibril, sarkoplasma,dan 

retikulum sarkoplasma.13,14  

Secara mikroskopis otot rangka terdiri dari satuan-satuan serabut otot.13–19 

Setiap serabut otot diliputi oleh membran sel yang bernama sarkolema. Sarkolema 

terdiri dari membran plasma dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari satu lapisan 

tipis materi polisakarida yang mengandung sejumlah fibril kolagen tipis. Pada 

ujung serabut otot, sarkolema bergabung menjadi tendo dan melekat pada 

tulang.14  

9 
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Gambar 1. Struktur otot rangka 

Sumber: Marieb E.19 

 Serabut otot tersusun atas miofibril yang terbagi menjadi filamen tipis 

yang disebut aktin dan filamen tebal yang disebut miosin. Aktin dan miosin ini 

merupakan protein kontraktil yang menghasilkan kontraksi otot dan terdapat 

dalam jumlah sangat banyak di otot.13–19 Filamen aktin yang lebih tipis menyusup 

di antara filamen miosin yang lebih tebal dan dihubungkan oleh suatu kerangka 

protein elastis yang dinamakan titin.14,16,17 Titin akan menjaga filamen aktin dan 

miosin agar tetap bertautan pada tempatnya.14,16  

Jenis miosin yang terdapat di otot adalah miosin II.13 Kepala molekul 

miosin membentuk ikatan silang dengan aktin. Di kepala globular terdapat 
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tempat-tempat yang berikatan dengan aktin (actin binding site) dan tempat yang 

bersifat katalitik yang dapat menghidrolisis ATP.13,15,18 

 

Gambar 2. Struktur molekul miosin 

Sumber: Sherwood L.18 

Filamen tipis tersusun dari aktin, tropomiosin, dan troponin.13–16,18 

Molekul tropomiosin merupakan filamen panjang yang terletak yang terletak 

diantara dua rantai di aktin. Tiap-tiap filamen tipis mengandung 300-400 molekul 

aktin dan 40-60 molekul tropomiosin.13 Molekul troponin merupakan unit kecil 

globular yang terletak dengan jarak tertentu di sepanjang molekul tropomiosin. 

Troponin terdiri dari 3 sub unit, troponin I, T, C. Troponin T mengikatkan 

komponen troponin lain ke tropomiosin, troponin I menghalangi interaksi miosin 

dengan aktin, dan troponin C mengandung tempat pengikatan untuk Ca2+ yang 

memicu kontraksi.13,14,16,18 
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Gambar 3. Komposisi filamen tipis 

Sumber: Sherwood L.18 

Tautan antara filamen aktin dan miosin menyebabkan miofibril secara 

bergantian mempunyai pita terang dan gelap.13 Pita terang yang hanya 

mengandung filamen aktin disebut pita I. Ujung tempat filamen aktin dan miosin 

tumpang tindih dinamakan pita A. Pita A memiliki suatu regio yang hanya terdiri 

dari filamen miosin yang disebut Pita H. Pita H merupakan daerah yang apabila 

otot melemas, filamen-filamen tipis tidak bertumpang tindih dengan filamen 

tebal.13–16,18,19  
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Gambar 4. Mikroskopik anatomi serabut otot 

Sumber: Marieb E.19 

Pita I yang terang terbagi oleh garis Z yang gelap, dan di tengah pita A 

yang gelap tampak pita H yang lebih terang. Garis melintang M tampak di tengah 

pita H, dan garis ini dengan daerah terang yang sempit di kedua sisinya kadang-

kadang dinamakan daerah pseudo-H. Daerah diantara dua garis Z yang 

bersebelahan dinamakan sarkomer yang melekatkan satu miofibrin ke miofibril 

lainnya.13–16,18,19 

Terdapat ruang diantara miofibril-miofibril yang bersisian, ruang tersebut 

diisi oleh sarkoplasma. Sarkoplasma adalah cairan intra sel, dimana di dalamnya 
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mengandung kalium, magnesium, fosfat, enzim protein, dan mitokondria dalam 

jumlah besar.14 Fungsi dari mitokondria adalah membentuk ATP yang digunakan 

sebagai energi untuk miofibril yang berkontraksi.13–16,18 

Miofibril dikelilingi oleh struktur yang terbuat dari membran yang 

membentuk sistem sarkotubulus, yang terdiri atas sistem T dan retikulum 

sarkoplasma. Sistem T tubulus tranversus yang merupakan kelanjutan membran 

serabut otot, membentuk jaringan berlubang oleh fibril-fibril otot. Fungsi sistem T 

adalah menghantarkan potensial aksi dengan kecepatan tinggi dari membran ke 

seluruh miofibril. Retikulum sarkoplasma berperan dalam transportasi, 

penyimpanan, dan pelepasan ion kalsium. Struktur ini penting untuk kontraksi 

otot yang cepat. 13–16,18,19 

 

Gambar 5. Retikulum sarkoplasma dan sistem T tubulus 

Sumber: Marieb E.19 
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2.2 Mekanisme Kontraksi Otot 

Saraf yang mengaktifkan otot rangka disebut sebagai somatic motor 

neuron atau serabut saraf motorik. Suatu potensial aksi dihantarkan sampai pada 

ujung saraf motorik ini. Ketika suatu potensial aksi sampai pada ujung saraf 

motorik, saraf akan melepaskan neurotransmiter asetilkolin ke dalam celah sinaps. 

Asetilkolin kemudian berdifusi melalui celah sinaps dan menempel pada reseptor 

asetilkolin di sarkolema motor end plate. Penempelan asetilkolin menyebabkan 

terbukanya kanal natrium, sehingga ion natrium berdifusi ke dalam membran 

serabut otot dan terjadi depolarisasi. Peristiwa ini menyebabkan potensial aksi 

pada membran serabut otot.13–16,18 

 

Gambar 6. Gambar motor endplate 

Sumber: Marieb E.19 
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Potensial aksi dihantarkan  melalui sistem T tubulus transversus ke 

retikulum sarkoplasma menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan 

sejumlah ion kalsium yang telah tersimpan di dalamnya. Kalsium kemudian 

berikatan dengan troponin C, menyebabkan ikatan troponin I dengan aktin 

melemah, dan pergeseran tropomiosin. Gerakan ini membuka sisi aktif aktin, dan 

memungkinkan aktin menempel pada miosin sehingga terbentuk cross bridge.13–

16,18 

 

Gambar 7. Perjalanan potensial aksi 

Sumber: Marieb E.19 

ATP dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat di kepala miosin dan digunakan 

sebagai energi kontraksi. Adanya energi menyebabkan terjadinya power stroke 

antara filamen aktin dan miosin sehingga menyebabkan serabut tersebut bergeser 
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satu sama lain dan menghasilkan proses kontraksi. Kejadian ini disebut teori 

sliding filament. Ikatan aktin dan miosin akan terlepas setelah ATP baru 

menempel pada kepala miosin.13–16,18 

   

   

Gambar 8. Mekanisme kontraksi otot rangka 

Sumber: Marieb E.19 

 Ion kalsium dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, dan ion-

ion kalsium akan disimpan dalam retikulum sarkoplasma sampai potensial aksi 

otot yang baru datang lagi. Bila kadar kalsium di luar retikulum sudah cukup 

rendah, interaksi antara aktin dan miosin terhenti, tropomiosin kembali menutup 

sisi aktif aktin, dan otot akan berelaksasi. Kejadian ini terus berulang saat otot 

melakukan kontraksi.13–16,18 
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2.3 Tipe Serabut Otot 

Ada beberapa cara dalam mengelompokan tipe serabut otot. Berdasarkan 

kecepatan kontraksi dan kemampuannya membentuk ATP, serabut otot dibedakan 

menjadi slow oxidative fibers (tipe I), fast oxidative fibers (tipe IIa), dan fast 

glycolytic fibers (tipe IIx).18–20 

 Slow oxidative fibers, berkontraksi secara perlahan namun tahan kelelahan 

dan memiliki daya tahan yang tinggi, sangat khas pada serat yang bergantung 

pada metabolisme aerobik.19–21 Seratnya tipis, mempunyai banyak mitokondria, 

kaya akan kapiler, dan warnanya merah, karena kebutuhan terhadap oksigennya 

yang tinggi. Slow oxidative fibers memiliki kekuatan yang relatif kecil karena 

serabut ini tipis sehingga hanya memiliki sedikit miofibril. Dari kriterianya, slow 

oxidative fibers dimanfaatkan untuk kegiatan tipe endurance atau yang berdurasi 

lama seperti lari maraton.18–20 

 Fast glycolytic fibers, berkontraksi secara cepat dan kuat namun lebih 

mudah mengalami kelelahan.19–21 Hal ini disebabkan karena sumber energinya 

tidak berasal dari oksigen melainkan dari penyimpanan glikogen dan penumpukan 

asam laktat yang cepat. Diameternya lebih besar dari slow oxidative fibers karena 

memiliki miofibril yang lebih banyak. Banyaknya miofibril memungkinkan fast 

glycolytic fibers berkontraksi lebih kuat. Serabut ini memiliki sedikit mitokondria, 

mioglobin, dan kapiler sehingga berwarna putih. Tipe serabut fast glycolytic fibers 

dimanfaatkan untuk kegiatan yang berjangka pendek, berdurasi cepat, dan gerakan 

yang intens, contohnya mengangkat beban.18–20 
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Fast oxidative fibers merupakan serabut yang paling sedikit. Serabut ini 

merupakan peralihan dari slow oxidative fibers dan fast glycolytic fibers. Fast 

oxidative fibers dapat berkontraksi dengan cepat, bermetabolisme secara aerobik, 

dan kaya akan mioglobin, dan kapiler. Perbedaan tiga serabut diatas di rangkum 

pada tabel 2.19,20  

Tabel 2. Karakteristik serabut otot19 

Serabut Slow oxidative Fast oxidative Fast glycolytic 

Karakteristik metabolik 

Kecepatan kontraksi Lambat Cepat Cepat 

Aktivitas miosin ATPase Lambat Cepat Cepat 

Jalur sintesis ATP Aerobik Aerobik Anaerob 

Recruitment order Pertama Kedua Ketiga 

Mioglobin Tinggi Tinggi Rendah 

Cadangan glikogen Rendah Sedang Tinggi 

Kelelahan Lambat 

(Tahan lelah) 

Sedang Cepat 

(Mudah lelah) 

Karakteristik Struktural 

Warna Merah Merah-pink Putih 

Diameter Kecil Sedang Besar 

Mitokondria Banyak Banyak Sedikit 

Kapiler Banyak Banyak Sedikit 

 

Beberapa otot memiliki satu jenis serabut dominan, tetapi kebanyakan otot 

memiliki jenis serabut campuran. Hal ini dapat memberikan kecepatan kontraksi 

dan ketahanan lelah yang berbeda-beda pada masing-masing otot.18,19,22 Setiap 

orang memiliki konsentrasi serabut otot yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi 

oleh faktor genetik, tetapi dapat dimodifikasi dengan latihan.18–20 Misalnya, otot-
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otot pelari maraton memiliki slow oxidative fibers yang tinggi (sekitar 80%), 

sedangkan pelari mengandung persentase yang lebih tinggi (sekitar 60%) dari fast 

oxidative fibers dan fast glycolytic fibers.19 

2.4 Tipe Kontraksi Otot 

Ada dua macam tipe kontraksi yaitu kontraksi isometrik dan kontraksi 

isotonik. Pada kontraksi isotonik, otot mengalami perubahan panjang dan dapat 

memindahkan beban. Ketika tonus otot sudah cukup untuk memindahkan beban, 

tonus otot akan relatif konstan sepanjang periode kontraksi. Kontraksi isotonik 

dibagi menjadi dua, yaitu konsentrik dan eksentrik. Kontraksi isotonik konsentrik 

terjadi saat otot mengalami pemendekan, misalnya saat memindahkan buku dan 

menendang bola. Semenntara kontraksi isotonik eksentrik menghasilkan kekuatan 

saat otot memanjang, kontraksi ini penting untuk kordinasi dan kontrol 

pergerakan. 13,16,18–20 

Kontraksi isometrik adalah kontraksi yang disertai perubahan tonus otot 

tanpaa disertai perubahan panjang otot. Kontraksi isometrik terjadi ketika 

memindahkan beban yang lebih besar dari kekuatan otot yang dihasilkan. Fungsi 

dari kontraksi isometrik untuk mempertahankan postur tubuh dan untuk 

menstabilisasi sendi.13,16,18–20 
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Gambar 9. Tipe kontraksi otot 

Sumber: Marieb E.19 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengatuhi Kekuatan Kontraksi Otot 

2.5.1 Motor Unit Recruitment 

 Motor unit adalah suatu unit fungsional neuro-muskular yang terdiri dari 

anterior motor neuron (axon, dendrit, badan sel) dan serabut otot yang 

diinervasinya. Jumlah motor unit yang direkrut oleh otot akan mempengaruhi 

kekuatan yang terjadi pada otot. Semakin banyak motor unit yang diaktifkan, 

maka akan semakin besar pula kekuatan kontraksi otot yang dihasilkan.19,20 

2.5.2 Ukuran Otot 

 Luas penampang merupakan faktor utama yang mempengaruhi produksi 

kekuatan otot. Kekuatan otot lebih berhubungan dengan ketebalan otot 
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dibandingkan dengan volume totalnya. Otot yang lebih pendek dan lebih tebal 

akan menghasilkan kekuatan yang lebih lama dibandingkan otot yang tipis. Luas 

penampang berkaitan dengan ukuran miofibril. Semakin besar ukuran miofibril 

maka luas penampang otot akan menjadi lebih besar, sehingga mampu 

menghasilkan kekuatan yang lebih besar.19,20 

 Panjang otot berpengaruh terhadap hubungan aktin dan miosin. Pada otot 

yang memendek, aktin dan miosin mengalami overlaping sehingga hubungan 

yang diperlukan antara filamen tipis dan tebal untuk membentuk cross bridge 

terdistorsi dan kekuatan kontraksi akan berkurang. Ketika otot mengalami panjang 

istirahat, aktin dan miosin berada pada posisi optimum sehingga terjadi kontraksi 

dengan kekuatan terbesar. Otot yang membentang melebihi panjang istirahatnya 

akan berkontraksi dengan lemah akibat cross bridge yang terbentuk antara aktin 

dan miosin sedikit.20 

2.5.3 Susunan Serabut Otot 

 Terdapat dua kategori utama susunan serabut otot, yaitu serabut otot 

pennate dan serabut otot paralel.23 Susunan serabut otot pennate menghasilkan 

kekuatan yang lebih besar dibandingkan serabut otot yang tersusun paralel. 

Susunan serabut otot ini lebih memiliki banyak serabut otot, sehingga luas 

penampang menjadi lebih besar dan lebih banyak kekuatan otot yang dihasilkan.20 

2.5.4 Usia 

Kekuatan otot mulai timbul sejak lahir dan terus meningkat terutama pada 

usia 20 sampai 30 tahun. Pada anak-anak bertambahnya usia khususnya 1 tahun 
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sebelum pubertas, meningkatkan kekuatan otot sekitar 5-10%. Peningkatan badan 

sekitar 1/3 sejalan dengan peningkatan kekuatan otot sebanyak 4/5 pada usia 6-20 

tahun. Namun, semakin bertambahnya usia otot akan mengalami penurunan 

kekuatan secara gradual, hal ini ditandai dengan adanya penurunan kekuatan 

sekitar 60% pada otot kaki, punggung, dan lengan dimulai dari usia 30-80 tahun. 

Penurunan ini disebabkan oleh penurunan masa otot pada usia lanjut.24,25 

2.5.5 Genetik 

 Pada manusia sebagian besar otot mengandung campuran dari ketiga jenis 

serabut otot.18,19 Presentase berbagai tipe serat ini tidak hanya berbeda antara otot-

otot pada satu orang, tetapi juga berbeda pada setiap individu.18 Perbedaan dan 

distribusi dari serabut otot ini ditentukan secara genetik.19,20 Seseorang yang 

memiliki slow oxidative fiber yang lebih banyak lebih tahan terhadap olahraga 

yang memerlukan daya tahan misalnya lari maraton. Sebaliknya seseorang dengan 

fast glycolytic fiber lebih banyak lebih tahan terhadap olahraga berdurasi cepat 

misalnya lari sprint, dan body buider.18,20 

2.5.6 Jenis Kelamin 

 Kekuatan otot laki-laki hampir sama dengan perempuan sampai penjelang 

pubertas, setelah itu laki-laki akan mengalami peningkatan kekuatan otot yang 

signifikan dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh pertambahan sekresi 

hormon testosteron pada laki-laki yang menyebabkan bertambahnya masa otot 

sehingga kekuatan otot dapat meningkat.24,25 
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Terdapat perbedaan struktur otot antara laki-laki dan perempuan, dimana 

struktur otot laki-laki mengandung lebih sedikit lemak dibandingkan dengan otot 

perempuan. Sehingga kemampuan kekuatan laki-laki lebih memiliki kekuatan 

yang besar dari perempuan.24,25 

2.5.7 Latihan 

Kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan melakukan suatu latihan. Latihan 

dapat dilakukan dengan menggunakan latihan tahanan, dimana dengan latihan ini 

dapat terjadi penambahan jumlah sarkomer dan serabut otot, sehingga dengan 

terbentuknya serabut-serabut otot yang baru maka kekuatan otot dapat 

meningkat.25,26 

Latihan tahanan dapat dilakukan antara lain dengan teknik latihan 

isometrik, isokinetik dan isotonik. Ketiga teknik latihan tersebut mempunyai 

pengaruh pada peningkatan kekuatan otot tetapi respon yang terjadi pada masing-

masing teknik mempunyai ciri khas tersendiri. Latihan isometrik yaitu kontraksi 

sekelompok otot untuk mengangkat atau mendorong beban yang tidak bergerak 

dengan tanpa gerakan anggota tubuh, dan panjang otot tidak berubah. Lamanya 

perlakuan kira-kira 5 – 10 kontraksi maksimal dengan ditahan selama 5 detik. 

Sebagai percobaan untuk mendapatkan hasil yang baik frekuensi latihan dapat 

dilakukan 3 hari/minggu. Sedangkan lamanya latihan paling sedikit 4 - 6 

minggu.25,26 
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2.5.8 Suplementasi 

2.5.8.1 Vitamin D 

  25(OH)D eksogen akan mempengaruhi sintesis protein otot dengan cara 

bekerja secara langsung pada otot untuk meningkatkan sintesis proteinnya.27 

Selain itu, suplementasi vitamin D pada laki-laki dapat meningkatkan kadar serum 

testosteron.28 Testosterone sendiri dapat meningkatkan masa otot sehingga 

kekuatan otot dapat bertambah. 

2.5.8.2 Kafein 

 Suplementasi kafein dapat meningkatkan daya tahan saat berolahraga, 

kafein memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung pada jaringan 

lemak untuk melepaskan asam lemak yang digunakan sebagai sumber energi.29–31 

Kafein juga memberikan efek analgesi saat olahraga dan mencegah kelelahan otot 

lebih cepat dengan cara menstimulasi sistem saraf pusat.29,31 Kafein selain dapat 

meningkatkan daya tahan, juga dapat meningkatkan kekuatan otot. Kafein dapat 

meningkatkan permeabilitas retikulum sarkoplasma terhadap kalsium, dan 

mempengaruhi sensitivitas serabut otot terhadap kalsium.30,31 

2.5.8.3 Protein 

 Suplementasi protein dapat meningkatkan kekuatan otot. Peningkatan 

kekuatan otot ini terjadi karena protein dapat meningkatkan sintesis protein,  

kandungan protein miofibril, dan ekspresi gen miosin mRNA.32 
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2.5.8.4 Kreatin 

 Fosfokreatin atau PCr berperan utama dalam metabolisme energi, yaitu 

sebagai pendonor fosfat ke ADP untuk menghasilkan energi yang digunakan 

untuk kontraksi otot. Selain itu kreatin juga diduga dapat meningkatkan transfer 

energi dari mitokondria ke protein kontraktil otot melalui shuttle PCr sehingga 

merangsang sintesis protein miofibril, merangsang hipertrofi otot, dan 

meningkatkan kekuatan otot.33 Suplementasi kreatin oral, dengan jumlah melebihi 

asupan diet normal dapat meningkatkan total kreatin otot sebesar 20%, dan 

sepertiganya disimpan dalam bentuk PCr. Beberapa penelitian telah membuktikan 

suplementasi kreatin dalam waktu singkat dapat meningkatkan kinerja latihan 

intensitas tinggi, mempertahankan pengeluaran energi, dan mencegah kelalahan 

otot lebih cepat.34 

2.5.8..5 Steroid 

 Steroid memiliki fungsi yang hampir mirip dengan testosteron. 

Testosteron berikatan dengan reseptor khusus pada otot, memberikan efek 

peningkatan masa dan kekuatan otot. Suplementasi steroid dapat meminimalisir 

efek dari hormon testosteron dengan memanipulasi struktur kimianya, sehingga 

dapat meningkatkan pertumbuhan otot.31 

2.6 Anatomi Otot Lengan Bawah 

 Lengan bawah adalah bagian dari lengan atas yang terletak antara siku dan 

pergelangan tangan.35,36 Otot-otot pada lengan bawah berfungsi untuk melakukan 

gerakan pada siku, pergelangan tangan, tangan, dan jari-jari tangan.35–37 Empat 
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gerakan primer yang dilakukan oleh otot lengan bawah diantaranya supinasi, 

pronasi, fleksi, dan ekstensi.37   

 Lengan bawah terbagi menjadi dua kompartemen, anterior dan posterior. 

Otot yang terletak pada kompartemen anterior mempunyai fungsi yang sama yaitu 

untuk melakukan suatu gerakan fleksi dan pronasi. Sedangkan otot pada 

kompartemen posterior memilki fungsi untuk ekstensi dan supinasi.35,36  

  

Gambar 11. Otot superfisial lengan bawah anterior dan posterior 

Sumber: Cael C.20 

 Otot fleksor otot lengan bawah dibagi menjadi 3 lapisan, superfisial, 

intermedia, dan profunda.35,36  Secara umum otot-otot ini dapat melakukan 

gerakan sendi pergelangan tangan, fleksi jari-jari tangan termasuk ibu jari, dan 

pronasi.36 Lapisan Superfisial terdiri dari otot fleksor carpi ulnaris, palmaris 
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longus, flexor carpi radialis, dan pronator teres. Satu-satunya otot yang berada 

pada lapisan intermedia kompartemen anterior lengan bawah adalah flexor 

digitalis superficialis. Sedangkan pada lapisan profunda terdapat otot fleksor 

digitorum profundus, fleksor policis longus, dan pronator quadratus.35–37 Fungsi 

dari otot fleksor dan pronator lengan bawah di rangkum dalam tabel 3. 

Tabel 3. Fungsi otot lengan bawah kompartemen anterior36 

Otot Fungsi 

Superfisial 

Fleksor carpi ulnaris Fleksi dan aduksi sendi pergelangan tangan 

Palmaris longus Fleksi sendi pergelangan tangan 

Fleksor carpi radialis Fleksi dan abduksi sendi pergelangan tangan 

Pronator teres Pronasi 

Intermedia 

Flexor digitorum superfisialis Fleksi sendi interphalang proksimal dan sendi 

metacarpophalang keempat jari 

Profunda 

Fleksor digitorum profundus Fleksi sendi interphalang distal dan sendi 

metacarpophalang keempat jari 

Fleksor policis longus Fleksi sendi interphalang dan sendi 

metacarpophalang ibu jari 

Pronator quadratus Pronasi 

 

 Otot pada kompartemen posterior hanya dibagi menjadi dua lapisan, yaitu 

superfisial dan profunda.35,36 Secara umum otot-otot ini dapat melakukan gerakan 

sendi pergelangan tangan, ekstensi jari tangan dan ibu jari, dan supinasi.36 Lapisan 

superfisial terdiri dari otot brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor 
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carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor carpi 

ulnaris, anconeus. Lapisan profunda kompartemen posterior terdiri dari lima otot 

yaitu otot supinator, abductor policis longus, ekstensor policis longus, dan 

ekstensor indicis.35,36 Fungsi dari otot ekstensor dan supinasu lengan bawah 

dirangkum dalam tabel 4. 

Tabel 4. Fungsi otot lengan bawah kompartemen posterior36 

Otot Fungsi 

Superfisial 

Brachioradialis Fleksi sendi siku ketika lengan bawah 

midpronasi 

Ekstensor carpi radialis longus Ekstensi dan abduksi pergelangan tangan 

Ekstensor carpi radialis brevis Ekstensi dan abduksi pergelangan tangan 

Ekstensor digitorum Ekstensi keempat jari 

Ekstensor digiti minimi Ekstensi jari kelingking 

Ekstensor carpi ulnaris Ekstensi dan aduksi pergelangan tangan 

Anconeus Absuksi ulna saat pronasi dan ekstensi sendi 

siku 

Profunda 

Supinator Supinasi 

Abduktor policis longus Abduksi sendi carpometacarpal ibu jari dan 

ekstensi ibu jari 

Ekstensor policis brevis Ekstensi sendi metacarpophalang dan sendi 

carpometacarpal ibu jari 

Ekstensor policis longus Ekstensi sendi interphalang ibu jari 

Ekstensor indicis Ekstensi jari telunjuk 
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 Kekuatan menggenggam merupakan suatu gerakan bertenaga pada jari 

tangan yang bekerja melawan telapak tangan. Contohnya saat menggengam benda 

berbentuk silinder. Gerakan ini melibatkan otot fleksor digitalis, otot ekstensor 

pergelangan tangan, dan otot instrinsik telapak tangan. Ekstensi pergelangan 

tangan akan meningkatkan jarak pada tempat kerja otot fleksor di jari, sehingga 

akan menghasilkan kontraksi maksimum. Sebaliknya, bila yang bekerja adalah 

otot fleksor pergelangan tangan, maka kekuatan menggenggam menjadi lebih 

lemah.35 

2.7 Pengaruh EMS Terhadap Kekuatan Otot 

EMS merupakan suatu aplikasi yang menggunakan arus listrik untuk 

menginduksi atau mengaktifkan otot rangka sehingga otot dapat berkontraksi 

secara non-volunter.38,39 EMS dapat menyebabkan kontraksi otot dengan 

mengirimkan stimulus berupa sinyal listrik secara langsung ke motor neuron. 

Impuls ini ditransmisikan dari EMS melalui suatu elektroda.39 Elektroda EMS 

berupa suatu pre-gelled pads yang dilekati oleh kawat timah.39,40 Ketika elektroda 

ditempatkan pada kulit, sinyal listrik kemudian dihantarkan pada motor neuron di 

bawahnya dan ditransmisikan ke otot. Hal ini kemudian menghasilkan suatu 

respon di otot berupa fasikulasi.39 
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Gambar 11. Pemasangan alat EMS 

Sumber: Anonim.41 

 Kontraksi otot dengan EMS berbeda dengan kontraksi volunter yang 

dirangsang oleh sistem saraf pusat. Henneman menyatakan prinsip perekrutan 

motor unit pada kontraksi volunter dimulai dari slow motor unit diikuti dengan 

fast motor unit. Sedangkan EMS mempunyai prinsip perekrutan yang terbalik, 

pada EMS prinsip perekrutan motor unit dimulai dari fast motor unit diikuti 

dengan slow motor unit.38,42 Hal ini didasarkan pada dua temuan umum yaitu axon 

motor unit yang lebih besar memiliki resistensi yang lebih rendah dan 

menghantarkan potensial aksi lebih cepat daripada motor unit yang kecil, data 

juga menunjukan bahwa adanya peningkatan kelelahan pada EMS dibandingkan 

pada kontraksi volunter.38 

Serabut tipe IIb paling dominan distimulasi oleh EMS. Hal ini dikarenakan 

serabut otot tipe IIb terletak paling dekat dengan permukaan otot, sementara 

serabut otot tipe I terletak lebih dalam sehingga sulit terjangkau oleh EMS.39 
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Serabut otot tipe IIb merupakan serabut glikolitik yang berguna untuk kecepatan 

dan kekuatan meskipun lebih cepat mengalami keletihan daripada serabut otot tipe 

I. Dengan merangsang serabut otot tipe II lebih dominan kekuatan otot dan 

kontraktilitas otot dapat ditingkatkan.18–20 

2.8 Latihan Kontraksi Isometrik 

 Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna 

membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan. Latihan tahanan atau 

resistance training merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan 

kekuatan otot. Latihan ini dapat dilakukan dengan metode latihan isotonik, 

isometrik, atau isokinetik.26  

 Latihan isometrik adalah latihan statik, dimana tidak terjadi perubahan 

panjang otot saat otot berkontraksi. Bentuk dari latihan ini dapat berupa 

mengangkat, menarik, atau mendorong benda yang tidak dapat digerakan.26 

Peningkatan otot dapat terjadi karena adanya adaptasi fisiologis dari otot terhadap 

latihan kekuatan. Otot yang diberikan latihan kekuatan akan mengalami hipertrofi 

yaitu bertambahnya ukuran otot oleh karena bertambahnya ukuran serabut otot 

terutama serabut otot tipe II. Selain itu akan terjadi pertambahan jumlah miofibril, 

protein kontraktil, densitas kapiler, jaringan ikat, tendo, dan ligamentum. Terdapat 

pula perubahan biokomiawi meliputi meningkatnya konsentrasi kreatin, 

fosfokreatin, ATP, dan glikogen, serta terjadi penurunan volume mitokondria.43 
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2.9 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Kerangka teori 
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2.9 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Kerangka konsep 

2.10 Hipotesis 

2.10.1 Hipotesis Mayor 

Latihan kombinasi kontraksi isometrik volunter dan EMS dapat 

meningkatkan kekuatan otot. 

2.10.2 Hipotesis Minor 

Kekuatan otot lengan bawah paska latihan kombinasi kontraksi isometrik 

volunter dan EMS lebih kuat dibanding kekuatan otot lengan bawah paska latihan 

isometrik volunter saja. 
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