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TESIS  PENGARUH ELECTRO MUSCLE...  AHMAD B.K.N

PENGARUH EMS WARMING UP TERHADAP PENINGKATAN 
KEKUATAN OTOT TUGKAI

Abstrak

Pendahuluan: Electro Muscle Stimulation (EMS) merupakan alat yang telah 
lama digunakan untuk memperkuat otot. Namun, penggunaan EMS saat warming 
up dengan dan tanpa beban eksternal untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai 
secara akut belum pernah diuji. Tujuan: Menjelaskan EMS warming up dengan 
menggunakan dan tanpa beban eksternal terhadap peningkatan kekuatan otot 
tungkai, kemudian membandingkannya. Metode: 27 laki-laki terlatih berusia 18-
25, dan IMT normal (18-25) serta memiliki hasil pre-test kekuatan otot tungkai 
leg dynamometer antara 120-150 kg dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 
pertama Dynamic Warming Up (DWU) dengan EMS non aktif (kontrol) (n=9), 
kelompok kedua DWU dengan EMS aktif (n=9) dan kelompok ketiga DWU 
dengan EMS aktif dengan beban 10 kg (n=9). Durasi perlakuan 5 menit dengan 
gerakan dynamic lateral rise, static air plane, dynamic squat, dynamic lunges, 
dynamic side lunges, jumping jack, starter step dan high knee. Parameter EMS 
menggunakan frekuensi 50 Hz, width pulse 350 µs, duty cycle 4 detik “on” dan 4 
detik “off”, amplitudo 100% toleransi maksimal, ramp up 0 detik dan ramp down 
0 detik. Setelah perlakuan selesai, subjek dari ketiga kelompok melakukan post-
test kekuatan otot tungkai dengan leg dynamometer. Hasil: EMS warming up  non 
aktif (p≤0,000), EMS warming upaktif (p≤0,000) dan EMS warming up aktif 
dengan beban 10 kg (p≤0,004). Dari ketiga kelompok EMS aktif dan aktif dengan 
beban 10 kg tidak ditemukan perbedaan yang bermakna (p≥0,05). Kesimpulan: 
Ketiga perlakuan dapat meningkatkakan kekuatan otot tungkai secara bermakna, 
namun tidak ada perbedaan yang bermakna diantara ketiga kelompok perlakuan.

Kata kunci: Electro muscle stimulation, kekuatan otot tungkai, warming up.
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