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Abstract 

Asymmetry of upper extremity is caused by handedness. There are right-handed and left-handed. 

The purpose of this research was to identify asymmetry of upper extremity between badminton 

players and non players. This research used quantitative and statistic for analysing differences in 

asymmetry of upper extremity between badminton players and non players. Differences in 

asymmetry was assessed by measuring upper extremity of badminton players and non players. 

Sample of this research were 50 badminton players in Suryanaga and 50 students of SMAN 9 

Surabaya who non players. Variables being measured were upper arm length, forearm length, 

circumference of shoulder, circumference of upper arm, biepicondylus humerus (flexion), 

biepicondylus humerus (extension), circumference of forearm, grip strength and styloideus 

radius-ulna. This research used purposive sampling because  this research prioritised the purpose 

of knowing differences in asymmetry of upper extremity between badminton players and non 

players using z-test statistic. Human activity with the muscle movement causes bones mass to 

increase, therefore asymmetry may occurred. The result of this research was that certain 

variables had asymmetries. Circumference of shoulder, circumference of upper arm, 

circumference of forearm, and grip strength had significant differences between left and right. 

Upper arm length, lower arm length, biepicondylus humerus (flexion), biepicondylus humerus 

(extension), and styloideus radius-ulna had differences but not significant. Badminton players 

had bigger defferences between right and left upper extremities than non players. Asymmetry of 

upper extremity is affected by handedness. Increased activity caused more asymmetry of upper 

extremity. 
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Abstrak 

Asimetri Ekstremitas atas terjadi karena adanya intensitas dominan dalam penggunaan 

ekstremitas atas. Dalam penggunaan ekstremitas  terdapat right-handed dan left-handed. 

Penelitian ini mengidentifikasikan adanya asimetri ekstremitas atas pada pemain bulutangkis 

dibandingkan dengan bukan pemain bulutangkis. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang 

dilakukan dengan cara pengukuran pada pemain dan bukan pemain bulutangkis secara 
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antropometris. Pengukuran dilakukan pada bagian ekstremitas atas tertentu dengan sampel 50 

pemain bulutangkis di Suryanaga dan 50 non-pebulutangkis, siswa SMAN 9 Surabaya. Variabel-

variabel yang diukur adalah panjang lengan atas, panjang lengan bawah, lingkar bahu, ligkar 

lengan atas, biepicondylus humerus (saat fleksi), biepicondylus humerus (saat ekstensi), lingkar 

lengan bawah, kekuatan genggam dan styloideus radius-ulna. Metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling yang mengutamakan tujuan penelitian yakni untuk 

mengetahui variasi asimetri ekstremitas atas pada pemain bulutangkis dan bukan pemain 

bulutangkis yang kemudian di analisis dengan uji z-test. Proses aktivitas manusia yang 

meggerakkan otot secara berulang-ulang dapat menyebabkan meningkatnya massa tulang 

sehingga adanya asimetri pada bagian ekstremitas atas. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa 

adanya asimetri ukuran ekstremitas atas pada variabel tertentu. Variabel yang memiliki 

perbedaan signifikan adalah lingkar bahu, lingkar lengan atas, lingkar lengan bawah dan 

kekuatan gengam, sedangkan panjang lengan atas, panjang lengan bawah, biepicondylus 

humerus (saat fleksi), biepicondylus humerus (saat ekstensi) dan styloideus radius-ulna memiliki 

perbedaan yang tidak signifikan antara yang kiri dan kanan. Perbedaan pada pemain bulutangkis 

menunjukkan lebih besar bila dibandingkan dengan non-pebulutangkis. Asimetri pada 

ekstremitas atas merupakan pengaruh dari handedness. Semakin besar aktivitas yang dilakukan 

maka semakin besar pula perbedaan ukuran ekstremitas atas. 

Kata kunci: Handedness, asimetri, ekstremitas atas, bulutangkis 

 

Pendahuluan 

Manusia beraktifitas dengan cara mempergunakan dan menggerakkan bagian-bagian 

tubuhnya. Perlakuan-perlakuan tertentu pada bagian tubuh kita secara otomatis menjalankan pula 

fungsi-fungsi organ tubuh yang lain beserta otot yang ada pada tubuh kita. Berbagai perlakuan 

pada bagian tubuh manusia ini memiliki porsi-porsi yang berbeda pada bagian-bagian tertentu. 

Penggunaan ekstremitas atas pun juga memiliki porsi-porsi yang berbeda antara yang sebelah 

kanan dan sebelah kiri karena manusia memperlihatkan keseringan dalam penggunaan tangan 

kanan atau tangan kiri (Coren dan Porac, 1977 dalam Ulijaszek 1994:8). Penggunaan lengan 

tangan ini dikenal dengan sebutan handedness dan terdapat left-handed dan right-handed (Brown 

dan Wolpert, 1990).  

Beberapa indikator seperti dominasi penggunaan tangan yang biasa disebut dengan 

handedness dapat mengakibatkan suatu penebalan pada tulang atau otot yang sering digunakan 

(stress marker). Jika aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus pada tangan sisi tertentu, 

akan menimbulkan stress marker. Seperti yang disebutkan oleh Byers gerakan yang melibatkan 

adanya kerja sama otot dan sendi akan menyebabkan stress markers (Byers 2008:374).  
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Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai stress markers oleh Priyantini (2010) 

dan Larasati (2013). Penelitian tersebut mengidentifikasi adanya variasi penebalan pada tulang-

tulang tertentu akibat adanya suatu pekerjaan yang dilakukan terutama pada ekstremitas atas. 

Terjadinya stress markers tersebut dipengaruhi oleh adanya handedness yakni penggunaan 

dominasi tangan sisi tertentu secara berulang-ulang. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai stress markers, peneliti tertarik mengangkat suatu tema mengenai handedness untuk 

mengetahui asimetri ekstremitas atas.  

Glassman (1992) meneliti 54 orang tentang bilateral asimetri. Dia menemukan bahwa 47 

orang menggunakan tangan kanan, sedangkan 7 orang adalah kidal. Berdasarkan penelitiannya, 

dia menyatakan bahwa 36 orang  tersebut menunjukkan adanya asimetri yakni sebesar 66,7%. 

Sisanya tidak begitu kentara. Oleh karena itu Glassman menyimpulkan adanya korelasi positif 

antara asimetri dengan handedness.  

Manusia pada umumnya melakukan aktivitas menggunakan tangan kanan dibandingkan 

dengan tangan kiri yang digunakan sebagai pembantu ataupun mendukung aktivitas yang akan 

dilakukan, terkecuali pada orang yang kidal, mereka lebih intensif menggunakan tangan kirinya 

untuk melakukan aktivitas dan tangan kanannya sebagai pendukung dalam beraktivitas. Asimetri 

merupakan suatu ukuran adanya ketidakseimbangan antara ukuran satu dengan ukuran yang lain, 

perbedaan tersebut diketahui dengan pengukuran dan perbedaan ukuran tersebut terutama 

tampak pada ekstremitas atas dan sebaliknya pada ekstremitas bawah tidak begitu kentara 

(Marina dan Buschang, 1984). Ekstremitas atas memiliki anatomi yang lebih spesifik, yakni 

klavikula, scapula, tulang lengan atas (humerus), dua tulang lengan bawah radius dan ulna, 

delapan tulang pergelangan, lima ruas jari-jari (metacarpal) dan empat belas ruas jari (phalanx)  

yang merupakan anggota tubuh yang sering digunakan (Norton, 1996:7). 

 Sekitar 90% manusia menggunakan tangan kanan dalam beraktifitas atau right-handed 

(Porac dan Coren, 1981; Annet, 2002 dalam Zhao et al. 2012:36). Seperti yang disebutkan bahwa 

dominasi penggunaan tangan kanan atau right-handed pada populasi umumnya 

mempertimbangkan keunikan dari karakter evolusi dari tiap-tiap manusia di berbagai budaya dan 

banyak yang mempercayai bahwa hal ini berhubungan dengan evolusi penggunaan otak kiri yang 

mengatur dan mengontrol manual dan bahasa (Porac dan Coren, 1981; Corballis, 1983, 2002; 

Marchant dan McGrew, 1998; Raymond dan Pontier, 2004 dalam Zhao et al. 2012:36).  
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Secara kasat mata, manusia memang terlihat simetri, namun bila kita lebih teliti adanya 

asimetri pada tubuh manusia. Contoh adanya asimetri pada tubuh manusia adalah pada wajah 

manusia, bagaimana bentuk mata, hidung, bibir dan ekstremitas atas juga memiliki asimetri 

seperti halnya bagian-bagian tubuh lainnya. Hal ini merupakan akibat dari suatu perlakuan yang 

berbeda terhadap beberapa bagian tubuh tertentu seperti perbedaan intensitas penggunaan 

tangan. Asimetri pada lengan diukur dari perbedaan ukuran antara kanan dan kiri (Brown dan 

Wolpert, 1990). Asimetri ekstremitas atas dipengaruhi oleh handedness karena disebutkan bahwa 

kurangnya aktivitas jasmani mengakibatkan berkurangnya masa tulang dan sebaliknya jika 

aktivitas yang dilakukan meningkat maka mengakibatkan massa tulang meningkat (Sucipto, 

2006). 

Asimetri pada lengan diukur dari perbedaan ukuran antara kanan dan kiri (Brown dan 

Wolpert, 1990). Penelitian ini memfokuskan pada asimetri ekstremitas atas yakni ukuran 

antropometris yang memperbandingkan antara ekstremitas atas kanan dengan ekstremitas atas 

kiri. Asimetri ekstremitas atas adalah ketidakseimbangan antara ekstremitas atas kanan dan kiri, 

yaitu adanya perbedaan antara ukuran ekstremitas sebelah kiri dengan kanan. Adapun peristiwa 

tersebut terjadi karena beberapa indikator seperti dominan penggunaan ekstremitas atas yaitu 

tangan kanan ataupun tangan kiri.  

Ada dua macam perkembangan asimetri yaitu Directional Asymmetry yang konsisten 

menunjukkan besar perkembangan asimetri, dan Fluctuating Asymmetry yang menunjukkan 

adanya perbedaan ciri-ciri dari kedua sisi tersebut. Bentuk Directional Asymetry seringkali 

digunakan untuk mengetahui berbagai stress marker pada kerangka manusia (Sharma dan 

Bakshi, 2005). Hal tersebut dapat diamati pada ekstremitas atas yakni humerus sebelah kanan 

atas lebih besar dibanding dengan humerus yang kiri. Directional Asymmetry ini adalah 

perbedaan antara ukuran ekstremitas atas yang disebabkan oleh handedness, dan juga karena 

aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan (Plochocki, 2001 dalam Sharma dan Bakshi 2005:167). 

Metode dan Bahan 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode pengukuran antropometris, sehingga bersifat 

kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis bahwa ada atau tidak ada 

perbedaan ukuran ekstremitas atas sebelah kanan dan kiri akibat intensitas dominasi penggunaan 
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tangan antara pemain bulutangkis dengan non-pebulutangkis bulutangkis. Serta menjawab 

pertanyaan penelitian yakni, bagaimana perbedaan asimetri ukuran ekstremitas atas pada 

olahragawan bulutangkis akibat dominasi penggunaan tangan pada sisi tertentu dibandingkan 

dengan yang bukan olahragawan? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka 

dilakukan metode-metode penelitian sebagai berikut: 

a) Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling karena 

pengambilan subyek penelitian didasarkan adanya tujuan tertentu yakni sebagai uji komparasi 

adanya asimetri pada ekstremitas atas. Peneliti lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada 

sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian (Bungin, 2005:115). Peneliti mengambil 50 

sampel pemain bulutangkis dan 50 non-pebulutangkis dengan pertimbangan pada penelitian 

eksperimen beberapa ahli percaya bahwa 30 subjek per kelompok dapat dipertimbangkan 

sebagai ukuran minimum (Gay,1976 dalam Sevilla 1993:163).  

b) Pengukuran Antropometri 

Variabel- variabel yang diukur yakni : (1) panjang lengan atas (a - r); (2) panjang lengan 

bawah (r – sty); (3) lingkar bahu; (4) lingkar lengan atas; (5) Biepicondylus humerus saat 

fleksi dan ekstensi; (6) lingkar lengan bawah (brachioradialis); (7) kekuatan genggam; (8) 

styloideus radius – styloideus ulna. Alat ukur antropometri yang digunakan saat turun 

lapangan yakni kaliper geser untuk mengukur lebar styloideus radius – styloideus ulna, 

kaliper lengkung besar untuk menghitung panjang lengan atas dan lengan bawah, pita 

meteran untuk mengukur lingkar lengan, dan dynamometer untuk mengukur kekuatan 

genggam. 

c) Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif karena menggunakan pengukuran dan 

hasil analisis disajikan dalam bentuk angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan 

dalam suatu uraian. Penelitian dengan menggunakan statistik dapat memudahkan peneliti bekerja 

secara eksak dalam proses dan cara berpikir sehingga dapat memberikan rangkuman hasil 

penelitian dalam bentuk yang lebih berarti dan lebih ringkas. Peneliti dapat menarik simpulan 
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dengan membentuk konsep-konsep yang ada. Penelitian ini menggunakan t- test untuk 

memperbandingkan dua populasi yang berbeda. Dalam t-test ada uji t dan uji z dimana uji t 

digunakan jika jumlah sampel sedikit, sedangkan dengan jumlah banyak diatas 30 maka 

sebaiknya menggunakan uji z. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 dengan rincian 50 

populasi pemain bulutangkis dan 50 populasi non- pebulutangkis. Untuk menguji beda rata-rata 

ukuran pada ekstremitas atas pemain dan non-pebulutangkis peneliti menggunakan uji z- test 

(Santoso, 2013:240). Sebelum di uji- z, data terlebih dahulu di standartkan melalui Z-skor. Hal 

ini dilakukan untuk menormalkan data laki-laki dan perempuan. 

Penelitian dilakukan di dua tempat karena peneliti bermaksud untuk membuktikan 

adanya asimetri pada ekstremitas dengan membandingkan antara pemain bulutangkis dan non-

pebulutangkis. Bulutangkis adalah cabang olahraga yang banyak menggunakan pergelangan 

tangan, benar tidaknya cara memegang raket akan sangat menentukan kualitas pukulan 

seseorang. Pemain bulutangkis harus menguasai cara dan teknik pegangan raket yang betul. Oleh 

karena itu, apabila teknik pegangan raket salah dari sejak awal, sulit sekali meningkatkan 

kualitas permainan. Pegangan raket yang benar adalah dasar untuk mengembangkan dan 

meningkatkan semua jenis pukulan dalam permainan bulutangkis. Pada dasarnya, dikenal 

beberapa cara memegang raket. Namun, hanya dua bentuk pegangan yang sering digunakan 

dalam praktek, yaitu cara memegang raket forehand dan backhand. Semua jenis pukulan dalam 

bulutangkis dilakukan dengan kedua jenis pegangan ini. Dua macam cara memegang raket di 

atas, pada kenyataannya digunakan secara bergantian sesuai situasi dan kondisi permainan (PB 

PBSI, 2005). 

Hasil dan Pembahasan 

Tabel 1. Perbedaan Ukuran Ekstremitas Atas Kanan dan Kiri  Perempuan (dalam satuan mm) 

Populasi Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 Var 6 Var 7 Var 8 Var 9 

1 7 0 21 16 2 2 15 9 3 

2 5 0 4 0 0 2 7 2 1 
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Tabel 2. Perbedaan Ukuran Ekstremitas Atas Kanan dan Kiri  Laki-Laki (dalam satuan mm) 

Populasi Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 Var 6 Var 7 Var 8 Var 9 

1 3 3 14 7 2 4 18 5 1 

2 4 1 13 7 1 3 10 1 1 

 

Keterangan :  

1   : Pemain bulutangkis di Suryanaga 

2  : Non-pebulutangkis (murid SMA N 9 Surabaya) 

Var 1   : Panjang lengan atas 

Var 2  : Panjang lengan bawah 

Var 3  : Lingkar bahu 

Var 4   : Lingkar lengan atas 

Var 5   : Biepicondylus humerus (saat fleksi) 

Var 6  : Biepicondylus humerus (saat ekstensi) 

Var 7  : Lingkar lengan bawah 

 Var 8  : Kekuatan genggam 

Var 9  : Styloideus radius-ulna 

 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa besar perbedaan asimetri ukuran ekstremitas atas 

pada masing-masing variabel tidak sama. Ada yang menunjukkan perbedaan yang sangat kentara 

dan ada yang kecil. Variabel yang sangat kentara adalah ukuran pada variabel yaitu lingkar bahu, 

lingkar lengan atas, lingkar lengan bawah dan kekuatan genggam. Diketahui perbedaan ukuran 

kanan dan kiri pada lingkar bahu pemain perempuan 21 mm sedangkan perempuan non-

pebulutangkis sebesar 4mm. Hal ini membuktikan bahwa adanya perbedaan ekstremitas bagian 

kanan dan kiri baik pada pemain maupun non-pebulutangkis. Perbedaan lebih terlihat jelas pada 

pemain karena perlakuan pada ekstremitas atas pemain berbeda dengan yang non-pebulutangkis. 

Pemain bulutangkis lebih intensif menggunakan ekstremitas kanan pada saat latihan maupun 

pertandingan, dan tentu saja mereka juga melakukan latihan  ketangkasan serta kekuatan otot. 

Dalam hal ini terbukti bahwa pada pemain bulutangkis otot yang paling sering digunakan adalah 

otot deltoideus. Oleh karena itu perbedaan lingkar bahu pada pemain lebih kentara bila 

dibandingkan dengan non-pebulutangkis.  
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 Pada laki-laki perbedaan ukuran lingkar bahu kanan dan kiri pemain dengan non-pemain 

adalah 1mm. Sementara itu perempuan memiliki perbedaan ukuran lingkar bahu kanan dan kiri 

yang besar antara pemain bulutangkis dengan non-pebulutangkis. Hal ini mungkin karena 

aktivitas laki-laki non-pebulutangkis lebih banyak daripada perempuan non-pebulutangkis, 

sehingga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada laki-laki.  

Ukuran lingkar lengan atas memiliki perbedaan antara kiri dan kanan yang cukup besar. 

Perbedaan ukuran lingkar lengan juga menunjukkan bahwa pada perempuan pemain bulutangkis 

dengan non-pebulutangkis sangat kentara bila dibanding dengan laki-laki.   Perempuan 

pebulutangkis memiliki rata-rata perbedaan sekitar 21mm antara yang kanan dan kiri, sedangkan 

pada non-pebulutangkis tidak menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan lingkar lengan atas 

pada laki-laki pemain bulutangkis dan non-pebulutangkis memiliki nilai yang sama yakni 7mm. 

Pada variabel 7, ukuran lingkar lengan bawah kanan dengan kiri pada laki-laki dan perempuan 

sama-sama menunjukkan perbedaan yang kentara. Variabel 7 lingkar lengan bawah juga 

menunjukkan perbedaan yang signifikan, pada perempuan pebulutangkis mencapai 15mm dan 

pada non-pebulutangkis mencapai 7mm.  

Pada laki-laki pebulutangkis perbedaan lingkar lengan bawah yang kanan dan kiri 

mencapai 18mm, sedangkan pada non-pebulutangkis hanya 10mm. Variabel kekuatan genggam 

juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan semakin otot dilatih 

maka kerja otot akan semakin efisien. Kekuatan genggam pada seseorang tergantung pada 

kontraksi ototnya, karena pada saat menggenggam yang bekerja adalah kontraksi otot bahu, 

lengan atas dan lengan bawah. Pada perempuan pebulutangkis perbedaan kekuatan genggam 

kanan dan kiri mencapai 9mm, sedangkan pada non-pebulutangkis hanya 2mm. Berbeda dengan 

laki-laki perbedaan kekuatan genggam kanan dan kiri 5mm pada pebulutangkis dan 1mm pada 

non-pebulutangkis. 

Untuk menjawab hipotesis bahwa ada atau tidak ada perbedaan ukuran ekstremitas atas 

sebelah kanan dan kiri akibat intensitas dominasi penggunaan tangan antara pemain bulutangkis 

dengan non-pebulutangkis bulutangkis. Maka keputusannya yakni ada perbedaan asimetri ukuran 

ekstremitas atas pada pemain bulutangkis dan non-pebulutangkis. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat dan signifikansi menunjukkan bahwa semakin kecil signifikansi maka semakin besar 

perbedaan. Perbedaan yang signifikan ditunjukkan oleh lingkar bahu dengan signifikansi 0,005, 
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lingkar lengan bawah 0,032 dan kekuatan genggam 0,028. Pada variabel lainnya menunjukkan 

adanya perbedaan, namun tidak signifikan. Asimetri yang kentara pada ukuran ekstremitas atas 

kanan dengan kiri adalah lingkar bahu, lingkar lengan atas, lingkar lengan bawah dan kekuatan 

genggam. Perbedaan ukuran ekstremitas kanan dengan kiri pemain bulutangkis lebih signifikan 

daripada non-pebulutangkis pada variabel lingkar bahu, lingkar lengan bawah dan kekuatan 

genggam. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pemain bulutangkis lebih besar daripada non-

pebulutangkis, sehingga sesuai dengan konsep yang telah ada yakni semakin meningkat aktivitas 

maka meningkat pula massa tulang (Sucipto, 2006). 

Simpulan  

Dengan pengukuran pada ekstremitas atas pemain bulutangkis dan non-pebulutangkis 

maka dapat diketahui bahwa pada pemain bulutangkis ukuran ekstremitas atas menunjukkan 

perbedaan yang lebih signifikan dibandingkan dengan non-pebulutangkis. Sesuai dengan konsep 

yang ada semakin meningkat aktivitas fisik yang dilakukan manusia, maka semakin meningkat 

pula massa tulang dan massa otot. Dalam hal ini aktivitas pemain bulutangkis lebih intens dan 

menekankan pada kerja ekstremitas tangan sisi kanan pada right-handed, atau sisi kiri pada left-

handed.  

 Ukuran ekstremitas pada lingkar bahu, lingkar lengan atas, lingkar lengan bawah dan 

kekuatan genggam menunjukkan perbedaan yang sangat kentara antara yang kiri dan kanan,  

sedangkan pada variabel ukur lain yakni: panjang lengan atas, panjang lengan bawah, 

biepicondylus humerus (saat fleksi dan ekstensi) serta Styloideus radius-ulna tetap menunjukkan 

perbedaan tetapi tidak signifikan. Perbedaan yang sangat menonjol pada lingkar bahu 

dikarenakan terjadinya kontraksi otot deltoideus pada saat latihan dasar, teknik maupun 

pertandingan berlangsung yang dilakukan oleh pemain bulutangkis. Manusia dalam melakukan 

aktivitas tak lepas dari handedness, sehingga setiap individu memiliki asimetri pada ukuran 

ekstremitas mereka masing-masing.  

Berapa besar perbedaan ukuran tersebut bergantung   pada aktivitas yang mereka lakukan 

sehari-hari. Penelitian ini telah membuktikan bahwa adanya perbedaan ukuran ekstremitas atas 

bagian kanan dan kiri sebagaimana yang telah dikemukakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. 

Berdasarkan hasil analisa statistik rata-rata perbedaan ukuran kanan dan kiri pada pemain 
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bulutangkis lebih signifikan bila dibandingkan dengan non-pebulutangkis. Perbedaan yang 

signifikan hanya pada variabel-variabel tertentu dimana variabel tersebut lebih dominan 

digunakan. Perbedaan ukuran kanan dan kiri lingkar bahu, lingkar lengan bawah dan kekuatan 

genggam lebih signifikan pada pemain bulutangkis bila dibandingkan dengan non-pebulutangkis. 

Meningkatnya aktivitas dapat mempengaruhi massa tulang dan massa otot, karena otot yang 

dirangsang akan melakukan kontraksi sehingga dapat menambah jumlah sel pada otot beserta 

tulang yang bersangkutan. Penambahan sel pada otot menyebabkan massa otot bertambah 

(Glinka, komunikasi personal). 
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