
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kebugaran Jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya 

sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih 

mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk 

keperluan-keperluan mendadak. dengan kata lain kesegaran jasmani dapat pula 

didefinisikan sebagai  kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun 

dalam keadaan sukar, dimana orang yang kesegaran jasmaninya kurang, tidak akan 

dapat melakukannya. Agus Mukhlolid (2004) menyatakan bahwa Kesegaran 

Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, 

mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau 

berlebihan. (Halimah, dkk. 2014) 

Menurut ahli lain mengatakan sepak takraw adalah menyepak bola dengan 

samping kaki, sisi kaki  bagian dalam atau bagian luar kaki yang terdiri dari tiga 

orang pemain.Permainan sepak takraw dimainkan tanpa menggunakan tangan 

untuk memukul bola, bahkan tidak boleh menyentuh lengan. Bola hanya boleh 

menyentuh atau dimainkan dengan kaki, dada, bahu dan kepala(Jamalong, 2015) 

Pengaturan makanan atlet yang berorientasi gizi seimbang penting dilakukan, 

mengingat pentingnya peranan masing-masing zat gizi bagi tubuh secara 

keseluruhan, terutama untuk atlet. Kebutuhan gizi atlet jelas akan berbeda dengan 

kebutuhan gizi orang yang bukan atlet, hal ini disebabkan perbedaan kegiatan 

fisik/aktifitas dan kondisi psikis. Kondisi prestasi atlet di Indonesia belum mencapai 



kondisi yang optimal, salah satunya dipengaruhi oleh asupan zat gizi yang tidak 

seimbang. Asupan gizi yang tidak seimbang diduga karena belum memadainya 

pengetahuan pembina dan pelatih olahraga mengenai peranan gizi dalam 

peningkatan prestasi atlet. Zat gizi yang dibutuhkan atlet terdiri dari energi,zat gizi 

makro dan zat gizi mikro. Yang termasuk kelompok zat gizi makro yaitu 

karbohidrat, lemak dan protein, sedangkan zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. 

Karbohidrat merupakan salah satu jenis jenis zat gizi yang sangat penting bagi atlet. 

Agar cadangan energi  atlet mencukupi kebutuhan, karbohidrat merupakan 

penyuplai energi yang utama. (Laily Hidayanti, 2015) 

Kebutuhan protein setelah berolahraga sedikit meningkat karena dipakai untuk 

pemulihan jaringan maupun penambahan masa otot. Meskipun protein merupakan 

zat pembangun jaringan tubuh bukan berarti makin tinggi konsumsi protein makin 

besar pembentukan otot. Pembentukan massa otot dan kekuatannya ditentukan oleh 

latihan yang terprogram dengan baik dan ditunjang oleh makanan yang cukup. Atlet 

tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan sumber protein yang berlebihan. 

Konsumsi protein yang berlebihan menyebabkan hati dan ginjal bekerja lebih berat, 

karena harus memecah dan mengeluarkan protein berlebihan. Ini disebabkan karena 

protein tidak seperti karbohidrat dan lemak, tidak dapat disimpan dalam jumlah 

yang cukup besar di dalam tubuh dan kelebihannya harus dikeluarkan dari tubuh 

melalui urine dan tinja. Protein yang berlebihan bagi atlet tidak berguna bahkan 

dapat merugikan penampilan, terutama pada pertandingan ketahanan.(Moehji, 

2017). 

Penelitian kebugaran jasmani hubungannya dengan tingkat konsumsi energi 

dilakukan pada atlet di Kklub Sepak Takraw Rumah Compos Monkey Forest Ubud, 



dimana olahraga sepaktakraw dan beberapa jenis olahraga lainnya seperti olahraga 

basket merupakan olahraga yang intensitasnya hampir sama. Penelitian tersebut 

dilakukan oleh Dewantari, dkk (2013), menyebutkan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara konsumsi energi, dan zat gizi makro (protein, lemak dan 

karbohidrat) dengan kebugaran jasmani atlet bola basket Merpati Denpasar. 

Sepak Takraw  di Klub Rumah Compos Monkey Forest Ubud ini sudah berdiri 

sekitar tahun 2003 yang biasa dimainkan oleh remaja putri dan putra  yang berusia 

sekitar 11-25 tahun. Sepak takraw ini sudah bertanding saat diadakannya 

PORPROV yang diadakan di Gor Kebo Iwa Gianyar dan sering melakukan 

pertandingan pada event-event olahraga. Pada kesempatan tersebut sepak takraw 

yang dimainkan oleh 12 orang remaja putri  ini berhasil membawa 1 mendali emas 

dan 2 mendali perak yang akan dipersembahkan untuk Gianyar. Dan Klub sepak 

takraw ini memang sangat aktif dan selalu tampil dalam ajang olahraga bergengsi, 

dan selalu meraih prestasi,dan belum pernah diukur kebugaran fisik para 

pemainnya. Pada saat sebelum pertandingan yang dilaksanakan pada saat Porprov 

sepak takraw ini biasa melakukan latihan dengan frekuensi 1 minggu sebanyak 3-4 

kali. 

Dari penjajagan dan wawancara peneliti terhadap pelatih  dan beberapa anggota 

sepak takraw di Klub Rumah Kompos Monkey Forest Ubud , ternyata asupan 

makanan yang berimbang bagi mereka sendiri belum terlalu diperhatikan. Hal ini 

nampak pada saat anggota  sepak takraw Klub Rumah Compos Monkey Forest 

Ubud tersebut akan mengikuti pertandingan, ada beberapa anggota yang nampak 

kelebihan berat badan dan ada beberapa sebaliknya yaitu kekurangan berat badan. 

Dari hasil pengukuran IMT terhadap 10 anggota klub ternyata 40 % (4 orang) IMT 



nya termasuk katagori over weight dan 30 % (3orang) termasuk katagori kurus. 

Kondisi seperti ini tentunya akan mempengaruhi stamina dan kelincahan atlet 

tersebut ketika mengikuti pertandingan. Bila kondisi anggota club seperti ini tetap 

berlangsung dan tidak ada usaha untuk memperbaikinya maka club ini tidak akan 

mencapai prestasi yang diharapkan.   

Berdasarkan hal tersebut, penelitian terdorong untuk meneliti lebih jauh 

mengenai asupan makan yang dikonsumsi oleh atlet Sepak Takraw di Klub Rumah 

Compos Monkey Forest Ubud agar dapat  mengetahui bagaimana tingkat konsumsi 

energi dan kebugaran jasmani atlet Sepak Takraw Klub Rumah Compos Monkey 

Forest Ubud sehingga kedepannya dapat diketahui asupan makan yang tepat sesuai 

dengan frekuensi latihan yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan performa atlet 

dan dapat menciptakan atlet yang berprestasi 

B. Rumusan Masalah  

Berdasakan latar belakang tersebut,maka rumusan masalah yang diambil 

dalam penelitian ini yaitu :  Apakah ada hubungan tingkat konsumsi energi dan 

status gizi dengan kebugaran jasmani atlet di klub sepak takraw Rumah Compos 

Monkey Forest Ubud ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum: 

Mengetahui hubungan tingkat konsumsi energi dan status gizi dengan 

kebugaran jasmani atlet di klub sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest 

Ubud. 

 

2. Tujuan Khusus  : 



a. Menilai status gizi atlet di klub sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest 

Ubud. 

b. Menghitung tingkat konsumsi energi atlet di klub sepak takraw Rumah 

Compos Monkey Forest Ubud. 

c. Menilai kebugaran jasmani atlet di klub sepak takraw Rumah Compos 

Monkey Forest Ubud. 

d. Mengkaji kebiasaan olahraga atlet di klub sepak takraw Rumah Compos 

Monkey Forest Ubud. 

e. Menganalisis hubungan tingkat konsumsi energi dengan kebugaran jasmani 

atlet di klub sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest Ubud. 

f. Menganalisis hubungan antara status gizi dengan kebugaran jasmani atlet di 

klub sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest Ubud. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

bagi pelatih dan pemain di klub sepak takraw Rumah Compos Monkey Forest Ubud 

tentang pentingnya asupan energi dan kebugaran jasmani dengan status gizi atlet 

sepak takraw dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga status gizi dan kebugaran  atlet dalam kondisi yang baik mengahdapi 

pertandingan. 

 

2. Manfaat Teoritis  



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi kepada 

masyarakat khususnya bagi pelatih sepak takraw mengenai tingkat konsumsi 

energi  dan kebugaran jasmani dengan status gizi atlet sepak takraw sehingga 

dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan program-program 

latihan sepak takraw yang berkaitan dengan prestasi atlet 


