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Latar Belakang: Ketidakseimbangan nilai peak tourque  otot hamstring dan quadriceps 
menyebabkan peningkatan risiko cidera seperti muscle strains dan ligament sprains. 
Rasio kekuatan otot H:Q digunakan sebagai indikator dari keseimbangan yang normal 
antara fleksor dan ekstensor sendi lutut. Rasio H:Q tipe konsentrik pada subyek sehat 
berkisar antara 0,5 sampai 0,8. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
perbedaan rasio nilai peak torque otot eksentrik hamstring dan konsentrik quadriceps sisi 
dominan dan non dominan dengan pemeriksaan isokinetik pada subyek laki-laki sehat. 
Metode: Penelitian ini merupakan  observasional analitik dengan desain studi cross 
sectional. Subyek penelitian ini adalah laki-laki sehat berusia 21-40 tahun, yang 
memenuhi kriteria inklusi hingga memenuhi jumlah sampel sebanyak 15 orang. Semua 
subyek penelitian akan diukur peak torque otot eksentrik hamstring dan konsentrik 
quadriceps sisi dominan dan non dominan dengan pemeriksaan isokinetik sesuai protokol 
penelitian 
Hasil: Rerata rasio nilai peak torque otot eksentrik hamstring dan konsentrik quadriceps 
pada angular velocity 600/det sisi dominan 0,74 ± 0,27 lebih rendah daripada sisi non 
dominan 0,77 ± 0,20, pada angular velocity 1200/det sisi dominan 1,07 ± 0,61 lebih 
rendah daripada sisi non dominan 1,11 ± 0,40 dan angular velocity 1800/det sisi dominan 
1,49 ± 0,92 lebih tinggi daripada sisi non dominan 1,29 ± 0,58.  Tidak ada perbedaan 
yang bermakna rasio nilai peak torque otot eksentrik hamstring dan konsentrik 
quadriceps sisi dominan dan non dominan 
Kesimpulan: tidak ada perbedaan rasio nilai peak torque otot eksentrik hamstring 
dengan konsentrik quadriceps  sisi dominan dan non dominan pada subyek laki-laki 
sehat.  
 
Kata kunci: peak tourque, angular velocity, eksentrik hamstring, konsentrik quadriceps, 
dominan, non dominan. 
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