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ABSTRAK

PENGARUH RADIASI FAR INFRARED DENGAN METODE BAG
INFRARED TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM LAKTAT

DARAH SETELAH AKTIVITAS FISIK SUBMAKSIMAL

Pemulihan merupakan upaya untuk menjadikan tubuh pulih setelah latihan
fisik. Fase ini  sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengembalikan kondisi fisik ke
keadaan semula. Ada beberapa macam pemulihan yaitu pemulihan aktif dan
pemulihan pasif, namun pemulihan dengan radiasi Far Infrared (FIR) metode bag
infrared belum terlalu dikenal. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek
pemberian radiasi FIR dengan metode bag infrared terhadap penurunan kadar asam
laktat darah sebagai penanda tidak langsung dari kelelahan setelah aktivitas fisik
intensitas submaksimal.

Metode penelitian ini menggunakan the pretest-posttest control group design,
dengan subjek 14 orang dibagi secara random menjadi dua kelompok, K1 kelompok
pemulihan radiasi FIR 45ºC selama 15 menit, K2 kelompok kontrol dengan
berbaring selama 15 menit. Kedua kelompok diberi perlakuan aktivitas fisik
submaksimal 85% heart rate maksimal dengan ergocycle, lalu dilakukan
pemulihan.

Hasil menunjukkan rerata kadar asam laktat darah pada K1 baseline
2,37±0,40 mMol/l, K2 baseline 2,11±0,53 mMol/l, K1 pretest 10,94±1,03 mMol/l,
K2 pretest 11,80±1,46 mMol/l, K1 posttest 5,71±0,97 mMol/l, K2 posttest
9,27±2,87 mMol/l. Hasil uji t bebas dengan taraf signifikansi p<0,05, delta 2 K1
(Pretest – Posttest) dan delta 2 K2 (Pretest – Posttest) adalah p=0,008, delta 3 K1
(Baseline – Posttest) dan delta 3 K2 (Baseline – Posttest) adalah p=0,030, yang
berarti terdapat perbedaan yang signifikan penurunan kadar asam laktat darah pada
kelompok radiasi FIR dengan kelompok kontrol. Dengan demikian dari hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penurunan kadar asam laktat darah lebih
besar pada kelompok pemulihan radiasi FIR dibanding kelompok kontrol
pemulihan dengan berbaring.

Kata kunci: pemulihan, asam laktat, infrared, radiasi far infrared, bag infrared,
aktivitas fisik submaksimal
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