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TESIS PENGARUH PEMBERIAN SUPLEMEN RASYIDAH JALIL 

Abstrak 

Pengaruh Pemberian Suplemen Citrulline Terhadap Kadar Asam Laktat 

Pada Pemulihan Pasif Dan Pemulihan Aktif Setelah Melakukan Aktivitas 

Fisik Submaksimal Pada Atlet Pencak Silat 

      Pemulihan dapat dilakukan secara aktif, pasif atau pemberian suplemen 

citrulline. merupakan asam amino non esensial berperan dalam pembentukan 

nitric oxide, meningkatkan vasodilatasi dan perfusi kejaringan, menigkatkan 

transport oksigen otot, menghambat pembentukan asam laktat, mempercepat 

pemulihan. Tujuan penelitian, mengetahui perbedaan kadar asam laktat 

pemulihan pasif dan aktif dengan dan tanpa citrulline. Merupakan eksperimental 

laboratoris, posttest control group design. Subjek adalah atlet pencak silat 

UKM UNESA, laki-laki, 21-23 tahun, BMI 18-24,9. Terdapat 4 kelompok 

(n=6), K1,K2 kelompok kontrol pemulihan pasif dan aktif, K3,K4: 

kelompok perlakuan pemulihan pasif dan aktif. Kelompok kontrol diberikan 

plasebo air mineral, kelompok perlakuan diberikan larutan citrulline 3gram. 

Selang 1 jam seluruh subjek melakukan aktivitas fisik submaksimal, 5 

menit. Dilanjutkan pemulihan 1 menit. Lima menit kemudian pengambilan 

darah (kadar asam laktat pasca perlakuan).  Hasil penelitian semua data 

homogen (p=0,883), terdistribusi normal p>0,05, K1 (awal  p= 0,092, pasca 

0,936), K2 (awal p= 0,091, pasca 0,541), K3 (awal p= 0,320, pasca 0,328), K4 

(awal p= 0,304, pasca 0,929). Hasil uji t bebas kadar asam laktat antar semua 

kelompok menunjukkan beda signifikan (p<0,05), K1 dan K2  p=0,02, K1 dan K3 

p=0,00, K1 dan K4 p=0,00, K2 dan K3 p=0,00), K2 dan K4 p=0,00 dan K3 dan 

K4 p=0,00, Hasil uji anova asam laktat pasca perlakuan didapatkan p=0,00 

(p<0,05), menunjukkan seluruh data berdeda signifikan. Hasil Uji post hoct kadar 

asam laktat pasca perlakuan dari seluruh antar kelompok p<0,05, menunjukkan 

ada beda signifikan antara masing-masing kelompok.  

 Kesimpulan, ada beda signifikan antara pemulihan pasif dan aktif,  

pemulihan pasif dan tanpa pemberian citrulline, pemulihan aktif dan tanpa 

pemberian citrulline, pemulihan pasif dibanding aktif dengan pemberian 

citrulline.  
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