
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebugaran Jasmani  

1. Pengertian Kebugaran Jasmani  

Istilah kebugaran jasmani meliputi kemampuan untuk dapat melakukan 

kegiatan atas pekerjaan sehari-hari dan adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa 

menimbulkan kelelahan berlebihan dan masih memiliki cadangan tenaga untuk 

menikmati waktu senggang maupun pekerjaan yang mendadak serta bebas dari 

berbagai macam penyakit (Permaesih Y., dkk, 2001). 

2. Klasifikasi  Kebugaran Jasmani  

Berdasarkan penelitian Fatimah (2013)menyatakan bahwa kebugaran jasmani 

dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan 

dengan kesehatan (Health Related Fitness) dan kebugaran jasmani  yang 

berhubungan dengan keterampilan (Skill Related Fitness). Kebugaran jasmani  

didefinisikan secara umum sebagai rangkaian kemampuan seseorang untuk 

mengerjakan aktivitas fisik secara spesifik. Perkembangan dari kebugaran menjadi 

perhatian yang sangat penting bagi ahli profesi kesehatan. Komponen kebugaran 

dikelompokkan menjadi dua kategori. Secara umum,dua kategori tersebut adalah 

kebugaran berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran berhubungan dengan 

olahraga atau keterampilan( Williams,2002). Berikut adalah pembahasan dari 

masing-masing kategori tersebut:  

a. Kebugaran yang Berhubungan dengan Kesehatan  

Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan (health-related fitness) 

didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan aktivitas harian yang 



membutuhkan energy serta kualitas dan kapasitas yang diasosiasikan dengan 

rendahnya resiko munculnya resiko penyakit hipokinetik dini yaitu penyakit yang 

berhubungan dengan aktivitas fisik. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, 

status kesehatan kita dipengaruhi kuat oleh hereditas, pola hidup sehat, aktivitas 

fisik yang cukup dan kualitas diet yang baik. Aktivitas fisik yang sesuai akan 

meningkatan status kesehatan manusia dengan cara mencegah kelebihan berat 

badan dan juga diperkuat dengan segi lain dari kebugaran yag berhubungan dengan 

kesehatan. Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan di dalamnya tidak 

hanya termasuk berat dan komposisi tubuh yang sehat, akan tetapi juga daya tahan 

kardiorespiratori, daya tahan otot yang cukup, dan fleksibilitas atau kelentukan 

yang memadai. (Nala, 2015) 

b. Kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan  

Kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan atau skill-related fitness 

adalah kebugaran yang penting untuk melakukan gerakan-gerakan fisik dalam 

aktivitas atletik atau olahraga. Skill-related fitness yang baik dapat meningkatkan 

kualitas hidup secara umum dengan meningkatkan kemampuan seseorang untuk 

menghadapi kondisi-kondisi darurat yang terkadang membutuhkan ketangkasan. 

Namun kategori tersebut lebih banyak berperan pada keompok atlet dibandingkan 

masyarakat pada umumnya sehingga penggunaannya terbatas.(Nala, 2015). 

3. Komponen kebugaran jasmani  

Komponen kebugaran jasmani seringkali disebutkan dalam dua bagian, yaitu 

berhubungan dengan kesehatan dan yang lain berhubungan dengan keterampilan. 

Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan digambarkan untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari dengan kekuatan dan berhubungan dengan rendahnya resiko 



terhadap penyakit degenerative. Daya tahan kardiorespiratori, kebugaran 

musculoskeletal (kekuatan dan daya tahan otot, fleksibilitas), dan komposisi tubuh 

yang optimal diukur sebagai komponen kebugaran yang berhubungan dengan 

kesehatan. Kebugaran yang berhubungan dengan tampilan di sisi lain memiliki nilai 

lebih yaitu ketangkasan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, kekuatan, dan daya 

ledak serta memiliki sedikit hubungan terhadap kesehatan dan pencegahan 

penyakit. Individu yang menggunakan aktifitas fisik regular untuk meningkatan 

daya tahan kardiorespiratori, kebugaran musculoskeletal dan tingkat lemak tubuh 

yang optimal dapat memperbaiki tingkat energy dasar mereka dan menempatkn 

mereka pada resiko terhadap penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, 

osteoporosis, dan penyakit kronis lainnya. Individu yang bugar fisiknya dapat 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari (misalnya, membawa bahan makanan, menaiki 

tangga, dan berkebun) dengan sedikit kelelahan dan menyisakan energy untuk 

latihan di waktu luang.(Nala, 2015) 

Kebugaran adalah kebalikan dari kelelahan, dari usaha yang luar biasa, dimana 

dibutuhkan energy dalam memasuki aktivitas kehidupan yang penuh semangat dan 

untuk menghindari kelelahan yang tidak diharapkan saat melakukn aktivitas fisik 

(Nieman, 2001).  

Berikut akan dibahas setiap komponen kebugaran jasmani yang berhubungan 

dengan kesehatan, sebagai berikut:   

a. Daya Tahan Kardiorespiratori  

Daya tahan kardiorespiratori atau kebugaran aerobic adalah peningkatan ketika 

sebagian besar massa otot dari tubuh terlibat dalam gerakan atau aktivitas yang 



berkesinambungan dan berirama paling sedikit tiga sampai lima sesi latihan dalam 

seminggu, 20-60 menit per sesi pada intensitas daya. 

Daya tahan kardiorespiratori mencapai 50-86%. Daya daya tahan 

kardiorespiratori adalah kemampuan jantung, paru-paru dan pembuluh darah untuk 

menyuplai oksigen ke dalam sel-sel sehingga memenuhi kebutuhan untuk 

memperpanjang aktivitas fisik. Memiliki daya tahan kardiorespiratori yang baik 

adalah dengan memberikan contoh seperti kemampuan dalam berlari, bersepeda 

atau berenang dalam periode waktu yang lama. Ketika sebagian besar massa otot 

dari tubuh terlibat dalam aktivitas fisik yang berirama dan terus menerus, system 

sirkulasi, dan respiratori meningkatkan system kerjanya untuk menyediakan suplai 

oksigen yang cukup untuk menyediakan bahan bakar dalam rangka penyediaan 

energy untuk kerja otot. (Nala, 2015)   

Daya tahan kardiorespiratori ditentukan oleh kekuatan aerobik maksimal 

(V02max) yang didefinisikan sebagai rata-rata tertinggi oksigen yang dapat 

dihasilkan selama latihan dan diperlihatkan dalam jumlah milliliter oksigen yang 

dionsumsi per kilogram berat badan per menit. Perbedaan V02max  antar individu 

diturunkan oleh kerja tiga system dalam tubuh, yaitu : respirasi eksternal (fungsi 

paru-paru), transport udara system kardiovakuler seperti jantung, pembuluh darah 

dan darah, respirasi internal (penggunaan oksigen oleh sel tubuh untuk 

memproduksi energi).  

b. Komposisi Tubuh  

Komposisi tubuh adalah rasio lemak dan berat bebas lemak yang seringkali 

ditampilkan dalam persen lemak tubuh (Nieman, 2001). Komposisi tubuh 

seseorang dapat diukur dengan berbagai cara yaitu dengan mengukur berat jenis 



tubuh.tinggi berarti massa ototnya banyak,sedangkan kadar lemaknya relative 

kecil.(Moehji, 2017)jenis yang memiliki berat Komposisi tubuh adalah komponen 

kebugaran yang berhubungan den gan jumlah total relative dari otot lemak, tulang, 

dan bagian-bagian vital dalam tubuh. Lemak tubuh yang sehat berkisar antara 15 % 

untuk laki-laki dan 23% untuk perempuan. Banyak metode yang digunakan untuk 

mengukur lemak tubuh seperti tes skinfold, Under  Water Weighing (UWW). Tes 

tersebut memberkan estimasi yang lebih baik untuk berat badan ideal dari pada 

table tinggi badan berat badan tetapi salah satu parameter untuk menilai komposisi 

tubuh  adalah mengukur Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT adalah  berat badan yang 

diukur dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat yang 

menggambarkan proporsi berat badan terhadap tinggi badan (Depkes, 2012). 

c. Kekuatan dan Daya Tahan Otot  

Kekuatan otot adalah kapasitas otot untuk mengatasi suatu beban. Sementara 

itu, daya tahan otot berkaitan dengan kemampuan dalam menghasilkan kekuatan 

dan kemampuan utuk mempertahankannya selama mungkin. Perkembangan dari 

kekuatan dan daya tahan otot mempunyai beberapa keuntungan terkait kesehatan, 

termasuk peningkatan kepadatan tulang, ukuran otot, dan kekuatan jaringan 

penghubung serta peningkatan harga diri. Diantara usia 30 hingga 70 tahun ukuran 

dan kekuatan otot menurun rata-rata 30%, dan mengakibatkan aktivitas yang 

kurang. Hal ini juga berkontribusi pada keadaan yang melemahkan di masa tua. 

Pada orang-orang tua yang melakukan latihan berat bisa mendapatkan kembali 

porsi kekuatan mereka yang hilang, memungkinkan mereka untuk kembali 

beraktivitas sehari-hari dengan lebih baik.  



Kekuatan otot dapat didefinisikan sebagai tenaga atau tegangan otot untuk 

melakukan kerja yang berulang-ulang melawan tahanan dalam suatu usaha yang 

maksimal (Battinelli T, 2000). Kebugaran jasmani seseorang berbanding lurus 

dengan kekuatan dan ketahanan otot , oleh karena itu kekuatan otot dapat 

dimaksimalkan dengan memberikan latihan fisik yang sesuai dengan aturan 

olahraga (Afriwardi. 2002).  

d. Kelentukan  

Kelentukan adalah jangkauan area gerak, sendi-sendi tubuh. Komponen ini 

tercermin pada kemampuan seseorang untuk menekuk, meregang,dan memutar 

tubuhnya.Beberapa orang tidak memiliki kelentukan yang baik dikarenakan 

jaringannya”goyah” disekitarnya area sendi,dan selama itu pula mereka terlibat 

kaku  dan   terbatasnya  ruang geraknya. Kelentukan berhubungan dengan umur dan 

aktifitas fisik.Kelentukan akan berkurang sering meningkatnya umur yang lebih 

dikarenakan kurang aktif dalam bergerak di bandingkan proses penuaan. 

Kelentukan  akan  berkurang  seiring meningkatnya umur yang lebih  dikarenakan  

kurang aktif  dalam bergerak   dibandingkan proses penuaan. Kelentukan memiliki 

banyak keuntungan dalam hal kesehatan, diantaranya pergerakan yang baik, 

meningkatnya resistensi cedera dan rasa sakit pada otot, mengurangi resiko sakit 

pinggang, meningkatnya postur tubuh, tubuh bergerak lebih gemulai, meningkat 

penampilan pribadi, perkembangan keterampilan  berolahraga dan mengurangi 

tekanan darah  dan stress ( Nala,2015). Metode pengukuran kebugaran jasmani 

dilakukan  dan dipilih sesuai dengan komponen kebugaran jasmani yang akan 

ditingkatkan untuk mendukung  peningkatkan kinerja  pada performen atlet .Setiap 

jenis pekerjaan  omponen spesifik sesuai dengan posisi atau gerak yang dilakukan 



selama bekerja. Beberapa metode pemeriksaan komponen kebugaran jasmani yang 

dapat dilakukan dengan fasilitas yang minimal adalah : 

1) Komposisi tubuh  

a) Indeks Massa Tubuh(IMT) 

Pengukuran IMT dilakukan untuk mengetahui proporsi berat badan terhadap 

tinggi badan. 

b) Lingkar Pinggang  

Pengukuran lingkar pinggang dilakukan untuk mengetahui resiko terhadap 

penyakit tidak menular ( PTM) seperti penyakit jantung pembuluh darah, DM tipe 

2,dislipidemia, hipertensi. 

2) Daya Tahan Jantung Paru 

Banyak metode pengukuran daya tahan jantung paru yang dapat dilakukan 

dilapangan.Salah satu pengukuran daya tahan jantung paru yaitu Bleep Test,tes ini 

dilakukan untuk mengukur kapasitas aerobic atau kebugaran dan ketahanan 

kardiovaskuler. Tes ini meliputi berlari terus menerus.Itulah sebabnya tes ini 

disebut dengan bleep test . Kecepatan pada saat start sangat lambat,sesudah sekitar 

satu menit kecepatan suara bleep akan terus bertambah dan tenggang suara beep 

menjadi lebih cepat.Tes ini dihentikan bila responden gagal mencapai garis( kurang 

dari dua meter) pada saat membalikkan lari 2 kali berturut-turut,waktu antara bleep 

memendek setiap menit ( Level).Kelebihan dari bleep test yaitu pada kelompok 

besar dapat melakukan test ini sekaligus sehingga biaya yang digunakan 

sedikit.Selain itu,test ini juga merupakan upaya maksimal dan kapasitas daya tahan 

tubuh.Kelebihan bleep test juga merupakan tes untuk energy,aerobic sehingga dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh seseorang.( Dewi, & Kuswary, 2013) 



3) Daya Tahan dan Kekuatan Otot 

Pengukuran daya tahan otot dilakukan untuk mengetahui kemampuan otot  

atau sekelompok otot untuk berkontraksi secara submaksimal dan berulang-ulang 

dalam jangka waktu tertent. Pengukuran kekuatan otot dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan otot atau sekelompok otot untuk kontraksi secara maksimal sehingga 

menghasilkan sejumlah tanaga  atau gaya tegangan. Test ini digunakan sesuai 

kebutuhan pekerjaan yang ditekuni dan dilakukan secara individual.Salah satu test 

pengukuran daya tahan dan kekuatan otot yang dapat dilakukan secara 

individual.Salah satu tes pengukuran daya tahan dan kekuatan otot yang dapat 

dilakukan untuk mengetahui kekuatan otot salah satunya adalah Tes Back Leg 

Streight. Tujuan dari Tes Back Leg Streight ini adalah untuk mengukur komponen 

kekuatan otot ( Faiza Karim,2002). 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Jasmani  

Kebugaran individu ditentukan oleh : 

a. Usia 

Pada usia pertumbuhan kebugaran jasmani seseorang biasanya jauh lebih baik, 

hal ini dikarenakan fungsi organ tubuh akan akan tumbuh secara optimal. 

Sedangkan pada orang tua terjadinya penurunan kebugaran jasmani dikarenakan 

banyaknya jaringan-jaringan dalam tubuh yang mengalami kerusakan 

(Muslichatun, 2005). Tingkat kebugaran jasmani akan meningkat sampai dengan 

mencapai maksimal pada usia 25-30 tahun, kemudian akan terjadi penurunan 

kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira sebesar 0,8-1% per tahun. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astrand, dinyatakan bahwa sebelum 



memasuki masa pubertas laki-laki dan perempuan pada usia yang sama tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kekuatan aerobic maksimal. 

Puncaknya adalah pada usia 18-25 tahun yang diikuti dengan menurunnya maximal 

oxygen uptake secara berangsung-angsur (Astrand dan Rodahl, 2006). Usia sangat 

memiliki pengaruh besar terhadap kebugaran jasmani, yaitu:  

b. Daya tahan jantung dan pembuluh darah  

Pada usia anak-anak daya tahan jantung dan pembuluh darah meningkat 

hingga usia sekitar 20 tahun dan akan mencapai maksimal pada usia 20-30 tahun, 

sehingga menurun sesuai dengan perubahan usia. Sehingga pada usia 70 tahun 

hanya memiliki daya tahan jantung dan pembuluh darah sekitar 50% saja.  

c. Kekuatan otot  

Pada usia 25 tahun kekuatan otot mencapai optimal, dan setelah itu kekuatan 

otot akan mengalami penurunan, hingga pada usia 65 tahun kekuatannya hanya 

sekitar 65-70% dari kekuatan yang dimiliki pada usia 25 tahun, pada usia 65 tahun 

penurunannya akan lebih cepat lagi. Selain itu seluruh nilai komponen kebugaran 

jasmani juga akan mengalami penurunan setelah berusia kira-kira 30 tahun. Tetapi 

setelah umur mereka meningkat,kekuatan otot laki-laki semakin jauh dibandingkan 

dengan wanita. Keadaan disebabkan terutama oleh adanya perbedaan pertumbuhan 

dan aktivitas fisik dari wanita yang kurang.Selain itu adanya pengaruh hormone 

testosterone pada laki-laki yang memacu pertumbuhan tulang dan otot.(Nala, 2015) 

 

d. Jenis Kelamin  

Perbedaan kebugaran antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan 

kekuatan maksimal otot yang berhubungan dengan luas permukaan  tubuh, 



komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, hormone, kapasitas paru-paru, 

dan sebagainya. Sampai usia pubertas biasanya nilai kebugaran jasmani pada laki-

laki dan perempuan hampir sama, tetapi setelah usia tersebut laki-laki memiliki 

nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan. (Nala, 2015)Hal ini 

antara lain disebabkan oleh:  

1) Laki-laki memiliki serat otot yang lebih tebal, besar, dan kuat bahkan tanpa 

melakukan latihan beban, ini disebabkan karena efek hormone testoteron yang 

mendorong sintesis dan penyusunan aktin dan miosin yang menyebabkan 

massa otot laki-laki secara alamiah lebih besar.  

2) Perempuan memiliki jaringan lemak yang lebih banyak, adanya perbedaan 

hormone testosteron dan estrogen dan kadar hemoglobin yang lebih rendah. 

(Laily Hidayanti, 2015) 

e. Genetik  

Tingkat kemampuan fisik seseorang dipengaruhi oleh gen yang ada dalam 

tubuh. Genetik atau keturunan yaitu sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh 

seseorang dari sejak lahir. Sifat genetik mempengaruhi perbedaan dalam kekuatan, 

pergerakan anggota tubuh, kecepatan lari, fleksibilitas, dan keseimbangan pada 

setiap orang. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terdapat hubungan 

antara faktor genetik dan kebugaran seseorang,dinyatakan bahwa faktor genetik 

seseorang dapat berpengaruh terhadap kebugaran yang berhubungan dengan 

kesehatan (health related fitness). Pengaruh genetik terhadap kebugaran terlihat 

pada komponen-komponen morfologis, muscular, kardiorespiratori, dan metabolic. 

Masing-masing komponen tersebut dipengaruhi oleh kode genetic yang akan 

terlihat pada fenotip tubuh individu. 



f. Aktivitas Fisik  

 Kegiatan fisik sangat mempengaruhi semua komponen kesegaran jasmani, 

latihan fisik yang bersifat aerobik dilakukan secara teratur yang akan 

mempengaruhi atau meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan dapat 

mengurangi lemak tubuh. Aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh akibat aktivitas 

otot-otot skelet yang mengakibatkan pengeluaran energi. Latihan fisik adalah 

aktivitas fisik yang terencana, terstruktur yang dilakukan berulang-ulang dan 

bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan kebugaran. Latihan fisik 

merupakan bagian dari aktivitas fisik, sedangkan olahraga adalah aktivitas fisik 

yang mempergunakan otot-otot besar yang bersifat kompetitif maupun non 

kompetitif. Para ahli epidemiologi membagi aktivitas fisik ke dalam dua kategori, 

yaitu aktivitas fisik terstruktur (kegiatan olahraga), dan aktivitas fisik tidak 

terstruktur (kegiatan sehari-hari seperti berjalan, bersepeda, dan bekerja). Aktivitas 

fisik yang dilakukan secara teratur dapat mengurangi resiko terhadap penyakit 

seperti cardiovaskuler disease (CVD), stroke, diabetes mellitus dan kanker kolon. 

Selain itu juga memberikan efek positif terhadap berbagai macam penyakit serta 

juga dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Aktivitas fisik yang rutin 

dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi kebugaran seseorang, 

diantaranya yaitu peningkatan kemampuan pemakaian oksigen dan curah jantung, 

penurunan detak jantung, penurunan tekanan darah, peningkatan efisiensi kerja otot 

jantung, mencegah mortalitas dan morbiditas akibat gangguan jantung, peningkatan 

ketahanan saat melakukan latihan fisik, peningkatan metabolisme tubuh, 

meningkatkan kemampuan otot, dan mencegah obesitas. Kualitas olahraga adalah 

penilaian terhadap aktivitas olahraga berdasarkan frekuensi dan lamanya olahraga 



setiap kegiatan dalam seminggu. Olahraga dapat meningkatkan kebugaran 

seseorang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1) Intensitas latihan  

Makin besar intensitas latihan, makin besar pula efek latihan tersebut. 

Intensitas kesegaran jasmani sebaiknya antara 60-80% dari kapasitas aerobik yang 

maksimal.Intensitas latihan yang dianjurkan untuk olahraga kesehatan antara 72 % 

dan 78 % dari denyut nadi maksimal. 

2) Lamanya latihan  

Hasil latihan yang baik cukup bermanfaat bagi kesegaran jantung dan tidak 

berbahaya.Waktu berlatih sampai mencapai training zone yaitu selama 15-25 

menit).  

3) Frekuensi latihan  

Frekuensi latihan berhubungan erat dengan intensitas dan lamanya latihan. 

Olahraga dilakukan secara teratur setiap hari 3-4 kali seminggu. Masih banyak lagi 

metode pelatihan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan komponen kecepatan 

lari dan gerakan anggota tubuh dengan mempergunakan berbagai macam takaran 

(Nala, 2015) 

Berdasarkan riset yang dilakukan, terdapatnya 3 aspek yang secara bermakna 

dapat menggambarkan tingkat aktivitas fisik seseorang, yaitu pekerjaannya, 

olahraga dan kegiatan di waktu luang. Oleh karena itu kuisioner dapat meninjau 

aktivitas fisik pada tiga aspek tersebut yang mencakup kategori terstruktur dan tidak 

terstruktur, yaitu aktivitas fisik saat bekerja, berolahraga, dan aktivitas fisik pada 

waktu luang sehingga dapat diperolehnya gambaran keseluruhan aktivitas fisik 

seseorang individu.  



B. Atlet Sepak Takraw 

1. Pengertian Atlet  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005) atlet adalah olahragawan yang 

terlatih kekuatan, ketangkasan dan kecepatannya untuk diikut sertakan dalam 

pertandingan. Atlet berasal dari bahasa yunani yaitu athlos yang berarti kontes. 

Istilah lain atlet adalah atliete yaitu orang ya ng terlatih untuk diadu kekuatannya 

agar mencapai suatu prestasi. Menurut  Sondakh (2009), mereka yang disebut atlet 

adalah pelaku olahraga yang berprestasi baik tingkat daerah, nasional maupun 

international. Sehingga dapat dikatakan atlet adalah orang yang melakukan latihan 

agar mendapatkan kelentukan,kekuatan badan, daya tahan, kecepatan, kelincahan 

keseimbangan, dan kekuatan dalam mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum 

pertandingan dimulai. 

 

2. Sepak Takraw 

Sepak takraw merupakan cabang olahraga permainan berasal dari Asia 

Tenggara yang dimainkan oleh dua pemain (double) pemain atau tiga (inter 

regu)berhadapan atau berlawanan. Setiap yang dipisahkan oleh sebuah net. 

Permainan ini dimulai melakukan servis, yang dilakukan tekong ke daerah lapangan 

lawan. yang rata baik ditempat terbuka (outdoor) maupun diruangan tertutup 

(indoor), yang bebas dari rintangan. Sepaktakraw dimainkan oleh dua regu, yang 

pada tiap Kemudian pemain regu lawan mencoba memainkan bola dengan 

menggunakan kaki, kepala dan anggota badan selain tangan, sebanyak tiga kali 

sentuhan. Sebagai olahraga cabang beregu, sepaktakraw dimainkan di atas lapangan 

empat persegi panjang dengan permukaan regunya terdiri dari tiga orang pemain, 



yaitu tekong, apit kiri dan apit kanan dengan seorang pemain cadangan.(Engel, 

2008) 

Sepak Takraw sebagai cabang olahraga beregu,maka kemenangan ditentukan 

oleh banyak faktor diantaranya yaitu yang pertama penguasaan teknik sepak takraw 

secara individual, kemudian yang kedua yaitu kerja sama yang baik antara pemain 

dalam sebuah regu. Semakin sempurna penguasaan teknik setiap permainan dan 

terjalin kerjasama yang baik antar tim  maka semakin baik kualitas permainan yang 

dihasilkan. (Jamalong, 2015a) 

 

3. Atlet Sepak Takraw 

Atlet sepak takraw adalah seseorang olahragawan yang terlatih kekuatannya, 

ketangkasannya, kecepatannya untuk diikat serta dipertandingkan, permainan 

sepak takraw ini dimainkan secara beregu. Faktor-faktor yang harus diperhatikan 

atlet sepak takraw harus memenuhi karakteristik fisik yang merupakan komponen 

penting yang harus disajikan sebagai penunjang penampilan (kapasitas fisik), 

penguasaan teknik secara benar yang diperlukan cabang olahraga tertentu dapat 

dikembangkan, tingkat kebugaran secara benar yang diperlukan cabang olahraga 

tertentu harus dicapai( kapasitas fisioligi) faktor psikologi yang memungkin atlet 

berhasil dalam suatu kompetisi perlu dikembangkan dan dipertahankan, etika kerja 

termasuk sikap yang tepat dalam latihan harus disajikan dalam kesempatan untuk 

berkompetisi dengan atlet yang lain setara dengan tingkatan yang lebih tingi. 

(Jamalong, 2015)  

 Sepak  takraw merupakan permainan yang memerlukan kebugaran jasmani 

yang tinggi. Unsur kesegaran jasmani yang diperlukan dalam permaianan sepak 

takraw meliputi koordinasi, kecepatan, kelentukan, kelincahan dan daya tahan, 



komponen tersebut merupakan faktor dominan yang selayaknya dimiliki oleh para 

pemain ( Harsono,2006 )  

C. Status Gizi 

1. Pengertian status gizi 

Status gizi merupakan gambaran ukuran terpenuhinya kebutuhan gizi yang 

diperoleh dari asupan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh (Susetyowati, 2016). 

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel 

tertentu atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik-

buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Status gizi yang baik diperlukan 

untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, membantu 

pertumbuhan bagi anak serta menunjang pembinaan prestasi olahragawan 

(Irianto, 2007). Status gizi dipengaruhi oleh konsumsi pangan yang disesuaikan 

dengan kecukupan zat gizi seseorang berdasarkan jenis kelamin, umur, berat 

badan dan aktivitas fisik (Mutmainnah, 2013) 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi menurut (Suhardjo, 2003) 

a. Faktor langsung 

1) Konsumsi makanan 

Konsumsi makanan oleh masyarakat atau oleh keluarga bergantung pada 

jumlah dan jenis pangan yang dibeli, distribusi dalam keluarga dan kebiasaan 

makan secara perorangan. Hal ini tergantung pula pada pendapatan, agama, adat 

kebiasaan dan pendidikan masyarakat bersangkutan. 

2) Infeksi  



Antara status gizi kurang dan infeksi terdapat interaksi bolakbalik. Infeksi 

dapat menimbulkan gizi kurang melalui berbagai mekanismenya. Yang penting 

adalah efek langsung dari infeksi sisitemik pada katabolisme jaringan. Walaupun 

hanya terhadap infeksi ringan sudah menimbulkan kehilangan nitrogen.  

b. Faktor tidak langsung 

1) Kesediaan pangan ditingkat rumah tangga 

Hal ini terkait dengan produksi dan distribusi bahan makanan dalam jumlah 

yang cukup mulai dari produsen sampai ke tingkat rumah tangga. 

2) Daya beli keluarga yang kurang untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan 

bagi seluruh anggota keluarga 

Hal ini terkait dengan masalah pekerjaan atau mata pencaharian atau 

penghasilan suatu keluarga. Apabila pengasilan keluarga tidak cukup untuk 

membeli bahan makanan yang cukup dalam jumlah dan kualitas, maka konsumsi 

atau asupan gizi tiap anggota keluarga akan berkurang yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi kesehatan dan perkembangan otak mereka. 

3) Tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku tentang gizi dan kesehatan. 

 

Walaupun bahan makanan dapat disediakan oleh keluarga dan daya beli 

memadai, tetapi karena kekurangan pengetahuan ini bisa menyebabkan keluarga 

tidak menyediakan makanan beraneka ragam setiap hari bagi keluarganya. Pada 

gilirannya asupan gizi tidak sesuai kebutuhan. 

 

3. Penilaian Gizi Remaja 



Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang berlangsung cepat 

dalam hal pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial. Masa ini merupakan masa 

peralihan anak-anak menuju remaja yang ditandai dengan banyaknya perubahan, 

diantaranya pertambahan massa otot jaringan lemak tubuh, dan perubahan hormon. 

Masa remaja dibagi berdasarkan kondisi perkembangan fisik psikologi, dan sosial 

(Susetyowati, 2016). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. 

Penilaian gizi pada remaja dapat dilakukan dengan pemeriksaan Antropometri. 

Pemeriksaan antopometri dilakukan dengan cara mengukur tinggi badan, berat 

badan, lingkar lengan atas, tebal lemak tubuh (triceps, biceps, subscapula dan 

suprailiaca). Pengukuran antropometri bertujuan untuk mengetahui status gizi 

berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya, misalnya berat badan dan tinggi 

badan menurut umur ( BB & TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/ TB). 

Lingkar lengan atas menurut umur (LILA/U), lingkar lengan atas menurut tinggi 

badan (LILA/TB) (Irianto, 2007). 

a. Berat badan menurut umur (BB/U) 

Berat Badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa 

tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak, 

misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan atau 

menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Berat badan adalah parameter 

antropometri yang sangat labil. Dalam keadaan normal, dimana keadaan kesehatan 

baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, maka 

berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya dalam keadaan 



yang abnormal, terdapat 2 kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu dapat 

berkembangan cepat atau lebih lambat dari keadaan normal. Berdasarkan 

karakteristik berat badan ini, maka indeks berat badan menurut umur digunakan 

sebagai salah satu cara pengukuran status gizi. Mengingat karakteristik berat badan 

yang labil, maka indeks BB/U lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini 

(Supariasa, dkk, 2016). Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antopometri Penilaian 

Status Gizi Anak, indeks BB/U digunakan untuk kategori umur 0-60 bulan. 

b. Tinggi badan menurut umur (TB/U) 

Tinggi  Badan  merupakan  antropometri  yang  menggambarkan  

keadaanpertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring 

dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, 

relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. 

Pegaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang 

relatif lama. Berdasarkan karakteristiknya, maka indeks ini menggambarkan status 

gizi masa lalu. Beaton dan Bengoa (1973) menyatakan bahawa indeks TB/U di 

samping memberikan gambaran status gizi masa lampau, juga lebih erat kaitannya 

dengan status sosial-ekonomi. (Supariasa, dkk, 2016). Menurut keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang 

Standar Antopometri Penilaian Status Gizi Anak, indeks TB/U digunakan untuk 

kategori umur 0-60 bulan. 

 

c. Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) 



Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam 

keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan 

tinggi badan dengan kecepatan tertentu Jelliffe pada tahun 1966 telah 

memperkenalkan indeks ini untuk mengidentifikasi status gizi. Indeks BB/TB 

merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat kini ( sekarang). 

Indeks BB/TB adalah merupakan indeks yang independen tehadap umur 

(Supariasa, dkk, 2016). Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antopometri Penilaian 

Status Gizi Anak, indeks BB/TB digunakan untuk kategori umur 0-60 bulan. 

d. Indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) 

Berat badan berada dibawah batas minimum dinyatakan sebagai under 

weight,dan berat badan berada diatas minimum dinyatakan sebagai over weight  

atau kegemukan.Laporan FAO/WHO/UNU tahun 1985 menyatakan bahwa batasan 

berat badan normal orang dewasa ditentukan berdasarkan nilai Body Mass Index ( 

BMI ).Di Indonesia istilah BMI diterjemahkan menjadi Indeks Massa Tubuh ( IMT 

).IMT merupakan alat ukur yang sederhana untuk memantau status gizi orang 

dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan berat 

badan,maka mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat 

mencapai usia harapan hidup lebih panjang (Supariase, 2016).Menurut keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1995/MENKES/XII/2010 tentang 

Standar antropomentri Penilaian Status Gizi Anak,Indeks IMT/U digunakan untuk 

kategori umur 5-18 Tahun.Adapun perhitungan status gizi menurut IMT/U adalah 

sebagai berikut : 



Langkah Pertama yaitu  

Rumus IMT: 

IMT = Berat Badan ( Kg)/Tinggi Badan (m2) 

 

Setelah diketahui IMT kemudian hitung nilai z-score dengan cara :  

 

Keterangan :  

Nilai Individu subyek adalah hasil perhitungan IMT  

Nilai Individu Rujukan adalah nilai median yang dilihat ditabel standar 

antropometri WHO 2005. 

Nilai simpang baku rujukan adalah selisih antara nilai median dengan standar 

+ 1 SD atau – 1 SD,jadi apabila nilai individu subyek lebih besar dari pada nilai 

median maka niali simpang baku rujukan diperoleh dengan mengurangi + 1 SD 

dengan median.Apabila nilai simpang baku rujukan diperoleh dengan mengurangi 

– 1 SD dengan median. 

Adapun kategori dan ambang batas status gizi usia 5-18 tahun berdasarkan 

indeks yang telah peneliti modifikasi untuk mencegah terjadinya cell kosong dalam 

pengolahan data yaitu :  

Tabel 1 

Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Usia 5-18 Tahun Berdasarkan Indeks 

Klasifikasi  Ambang Batas ( Z-Score) 

Z−𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝐵𝑎𝑘𝑢𝑅𝑢𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝐵𝑎𝑘𝑢𝑅𝑢𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛
 



Sangat Kurus  <-3 SD  

Kurus -3 SDsampai dengan <-2 SD 

Normal  -2 SD sampai dengan 2 SD 

Gemuk  >2 SD 

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang standar antropometri ,2011 

4. Penilaian Gizi Dewasa 

Usia dewasa merupakan usia produktif yang membutuhkan zat gizi optimal 

untuk kehidupan dan aktivitas .Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor : 41 Tahun 2014 usia dewasa dikelompokkan berdasarkan 

kebutuhan gizinya,yaitu kelompok usia 19 tahun-29 tahun,kelompok usia 30-49 

tahun,kelompok usia50-64 tahun.Mengacu pada Permenkes RI Nomor 41 Tahun 

2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang,usia dewasa(lebih dari 18 Tahun) adalah 

mengukur Indeks Massa Tubuh ( IMT ) dengan membandingkan berat badan 

dengan tinggi badan.Adapun rumus Indeks Massa Tubuh ( IMT) adalah sebagai 

berikut :  

IMT = Berat Badan ( Kg)/Tinggi Badan (m2) 

Adapun Kategori ambang batas IMT untuk Indonesia yang telah peneliti 

modifikasi untuk mencegah terjadinya cell kosong dalam pegolahan data adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2 

Kategori Ambang batas IMT untuk Indonesia 

Klasifikasi  IMT 

Sangat kurus <17,0 



Kurus 17,0-<18,5 

Normal  18,5-25,0 

Gemuk >25,0->27,0 

Obesitas >27,0 

Sumber : Kemenkes RI 2014 

D. Konsumsi 

1. Pengertian Konsumsi  

Konsumsi adalah jenis dan jumlah asupan yang dimakan oleh seseorang 

dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.Konsumsi yang dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis, maupun sosial. 

Konsumsi diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan zat gizi 

yang pada dasarnya zat tersebut dapat berfungsi untuk menyediakan tenaga bagi 

tubuh, mengatur proses dalam tubuh dan pertumbuhan, serta memperbaiki jaringan 

tubuh. Konsumsi juga dapat memberikan pengaruh terhadap kelancran aktiivitas 

maupun penambahan glukosa ke otak. Konsumsi yang cukup tentu saja 

memberikan dampak positif bagi individu. Jika,konsumsi kurang,maka akan 

member dampak negative bagi diri individu(Persagi,2009). 

Zat gizi merupakan ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan 

fungsinya, yaitu: menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta 

mengatur proses-proses kehidupan. Sehingga pengertian status gizi adalah keadaan 

tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Almatsier, 

2010). Setiap individu memiliki kebutuhan zat gizi yang berbeda-beda, tergantung 

dari umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Karena itu maka diciptakan 



suatu ukuran minimal yang dibutuhkan untuk setiap individu, yaitu Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). 

Nilai AKG ini berfungsi agar tubuh dapat mempertahankan fungsi normalnya 

pada suatu keadaan tertentu (Sediaoetama, 2006). Menurut Supariasa, Bakri, dan 

Fajar (2002) klasifikasi tingkat konsumsi asupan energi berdasarkan AKG dibagi 

menjadi 5 yaitu defisit (<70% AKG), kurang (70-80% AKG), cukup (80-

100%AKG), baik (100-110% AKG), dan lebih (>110% AKG). (KEMENKES RI, 

2013).  

2. Faktor yang mempengaruhi konsumsi  

Konsumsi makanan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

ketersediaan pangan, misalnya keadaan geografi suatu wilayah, iklim, dan 

kesuburan tanah yang dapat mempengaruhi jenis dan jumlah produksi pangan, adat 

kebiasaan, yang meliputi sosial ekonomi,tingkat pengetahuan dan pendidikan 

masyarakat serta jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi konsumsi pangan. 

a. Tingkat pengetahuan  

Tingkat pengetahuan seseorang yang mempengaruhi konsumsi sehari-hari. 

Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik mengenai apa yang akan 

dikonsumsi maka seseorang akan mengonsumsi sesuai dengan kecukupan 

berdasarkan kebutuhan.(Balawati,2014) 

b. Sosial ekonomi  

Sosial ekonomi sangat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang dimana 

sosial ekonomi dapat membuat konsumsi seseorang menjadi lebih baik maupun 

kurang baik akibat dari kondisi sosial ekonomi yang dialami seseoorang 

tersebut.kecenderungan sosial ekonomi yang tinggi akan sangat mempengaruhi 



tingkat ketersedeiaan pangan khususnya dirumah tangga begitupun sebaliknya. 

(Balawati,2014) 

c. Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan seseorang juga memiliki pengaruh yang besar, semakin 

tinggi pendidikan seseorang yang dimiliki kemungkinan semakin baik konsumsi 

yang diterapkan. Karena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, 

mengetahui pola konsumsi yang baik dari hal yang dipelajari 

tersebut.(Balawati,2014) 

3. Pengukuran Konsumsi  

Merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penentuan status gizi 

perorangan atau kelompok.Salah satu metode pengukuran konsumsi berdasarkan 

jenis data yang diperoleh yaitu metode kuantitatif. 

Metode secara kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui jumlah makanan 

yang dikonsumsi sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizi dengan menggunakan 

Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM). 

E. Tingkat Konsumsi Energi  

Konsumsi merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu 

”Consumption”. Konsumsi artinya pemenuhan akan makanan dan minuman. 

Konsumsi mempunyai pengertian yang lebihluas yaitu seluruh pembelian barang 

dan jasa akhir yang sudah siap dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi 

kebutuhan.   

Tingkat konsumsi adalah jumlah perbandingan kandungan zat gizi yang 

dikonsumsi seseorang atau kelompok orang dengan membandingkan AKG. 



Konsumsi ini merupakan informasi tentang jenis dan jumlah pangan yang 

dikonsumsi seseorang pada waktu tertentu (Hardinsyah & Briawan, 1990). 

 Manusia yang kurang makanan akan lemah baik daya kegiatan, pekerjaan fisik 

atau daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya 

yang dapat menghasilkan energi. Seseorang tidak dapat menghasilkan energi yang 

melebihi dari apa yang diperoleh dari makanan kecuali jika meminjam atau 

menggunakan cadangan energi dalam tubuh, namun kebiasaan meminjam ini akan 

dapat mengakibatkan keadaan yang gawat, yaitu kekurangan gizi khususnya energi. 

Energi diperlukan untuk kelangsungan proses-proses didalam tubuh seperti 

proses peredaran darah dan sirkulasi darah, denyut jantung, pernafasan, pencernaan 

dan lain sebagainya untuk bergerak atau melakukan pekerjaan fisik. Energi dalam 

tubuh dapat timbul karena adanya pembakaran karbohidrat, protein, dan lemak, 

karena itu agar energi tercukupi perlu pemasukan makanan yang cukup dengan 

mengkonsumsi makanan yang cukup dan seimbang.  

Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah banyaknya asupan makanan dari 

seseorang yang seimbang dengan pengeluarannya sesuai dengan susunan 

danukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan 

mampumenjalankan tugas-tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu 

lama. 

1. Energi  

Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup guna menunjang 

proses pertumbuhan dan melakukan aktivitas harian. Energi adalah zat yang 



diperlukan untuk makhluk hidup demi mempertahankan hidup,menunjang 

pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik (Cakrawati & Mustika, n.d.) 

Proses perubahan energi makanan kedalam tubuh akan diproses dalam bentuk 

panas, bila penggunaan energi meningkat maka panas ekstra yang dihasilkan sering 

berlebihan untuk pemeliharaan tubuh sehingga dikeluarkan dalam bentuk keringat. 

Energi dibutuhkan tubuh untuk memelihara fungsi dasar tubuh yang disebut 

metabolisme basal sebesar 60-70% dari kebutuhan energi total. 

Konsumsi energi berasal dari makanan yang diperlukan oleh tubuh yang akan 

menutupi pengeluaran energi seseorang bila kandungan energi tersebut mempunyai 

ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkat aktivitas yang sesuai dengan kesehatan 

jangka panjang dan yang memungkinkan pemeliharaan aktivitas fisik yang 

dibutuhkan secara social dan ekonomi. Banyaknya energi dari makanan dapat 

ditentukan dengan dua cara yaitu a) cara langsung menggunakan alat Bomb 

Calorimeter dan b) tidak langsung dengan menghitung kadar karbohidrat, lemak, 

dan protein yang ada dalam makanan (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 

2011). 

Kebutuhan energi orang yang sehat dapat diartikan sebagai tingkat asupan 

energi yang dapat dimetabolisasi dari makanan yang akan menyeimbangkan 

keluaran energi, ditambah dengan kebutuhan tambahan untukpertumbuhan, 

kehamilan dan menyusui yaitu energi makanan yang diperlukan untuk memelihara 

keadaan yang telah baik (Arisman, 2009). 

Bila mengkonsumsi energi dalam tubuh harus sesuai dengan aktivitas manusia 

setiap orang agar tidak mengakibatkan kekurangan maupun kelebihan dalam 



mengkonsumsi energi. Apabila kekurangan energi terjadi bila konsumsi energi 

melalui makanan kurang dari energi yang dikeluarkan, sehingga tubuh akan 

mengalami keseimbangan energi. Akibatnya berat badan kurang dari berat badan 

seharusnya. Sedangkan apabila kelebihan energi terjadi apabila konsumsi energi 

melalui makanan melebihi energi yang dikeluarkan. Akibatnya kelebihan energi ini 

akan diubah menjadi lemak tubuh, maka berat badan lebih ataukegemukan. 

Kegemukan bisa diakibatkan oleh kebanyakan mengkonsumsi makanan yang 

mengandung karbohidrat, protein, lemak dan kurang bergerak. 

Makanan yang telah dikonsumsi tidak seluruhnya dapat dicerna dan diserap 

dengan sempurna. Oleh karena itu penting sekali diketahui besaran ketercernaan 

makanan tersebut. Pada keadaan normal, serapan protein,karbohidrat dan lemak 

berturut-turut sebesar 92%, 96% dan 95% (Arisman, 2009). Energi dalam makanan 

bergantung pada kandungan protein, lemak,dan karbohidrat. Jumlah energi dalam 

makanan atau zat gizi dapat ditentukandengan jalan membakar makanan dalam 

bom calorimeter (Almatsier, 2002) 

Untuk mencapai kebugaran fisik optimal,selain dengan melakukan 

pelatihan fisik rutin, perlu juga asupan energi yang cukupsesuai kebutuhan tubuh 

kita, terutama energi yang diperoleh dari makanan yangdikonsumsi sehari-hari 

karena sangat penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Selama melakukan 

aktivitas fisik,otot membutuhkan energi di luar metabolismenya untuk 

bergerak,sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan tambahan energi untuk 

mengantarkan zat- zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh dan untuk mengeluarkan 

sisa–sisa metabolisme dari dalam tubuh.Banyaknya energi yang dibutuhkan 



tergantung pada berapa banyak otot yang bergerak, berapa lama dan berapa berat 

pekerjaan dilakukan (Almatsier, 2001). 

 

F. Proses Metabolisme Energi Saat Berolahraga  

Inti dari semua proses metabolisme energi di dalam tubuh adalah untuk 

menresintesis molekul ATP dimana prosesnya akan dapat berjalan secara aerobik 

maupun anearobik. Proses hidrolisis ATP yang akan menghasilkan energi ini dapat 

dituliskan melalui persamaan reaksi kimia sederhana sebagai berikut: Di dalam 

jaringan otot, hidrolisis 1 mol ATP akan menghasilkan energi sebesar 31 kJ (7.3 

kkal) serta akan menghasilkan produk lain berupa ADP (adenosine diphospate) dan 

Pi (inorganik fosfat). Pada saat berolahraga, terdapat 3 jalur metabolisme energi 

yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP yaitu hidrolisis 

phosphocreatine (PCr), glikolisis anaerobik glukosa serta pembakaran simpanan 

karbohidrat, lemak dan juga protein. Pada kegiatan olahraga dengan aktivitas 

aerobik yang dominan, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran 

simpanan karbohdrat, lemak dan sebagian kecil (±5%) dari pemecahan simpanan 

protein yang terdapat di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP (adenosine 

triphospate). Proses metabolisme ketiga sumber energi ini akan berjalan dengan 

kehadiran oksigen (O ) yang 2 diperoleh melalui proses pernafasan. Sedangkan 

pada aktivitas yang bersifat anaerobik, energi yang akan digunakan oleh tubuh 

untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan energi secara cepat ini akan 

diperoleh melalui hidrolisis phosphocreatine (PCr) serta melalui glikolisis glukosa 

secara anaerobik. Proses metabolisme energi secara anaerobik ini dapat berjalan 

tanpa kehadiran oksigen (O ). 2 3.Metabolisme Energi Saat Berolahraga + ATP + 

H O ---> ADP + H + Pi -31 kJ per 1 mol ATP 2 Photo by Giovanni JL 03 Sports 

Science Brief Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan 

ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi 

secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang 

membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme 

energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat namun hanya untuk 

waktu yang terbatas yaitu hanya sekitar ±90 detik. Walaupun prosesnya dapat 



berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya 

menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

metabolisme energi secara aerobik (2 ATP vs 36 ATP per 1 molekul glukosa). 

Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang 

bersih karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut hanya akan 

menghasilkan produk samping berupa karbondioksida (CO ) dan air (H O). Hal ini 

berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang juga 2 2 akan 

menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang apabila terakumulasi dapat 

menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang 

menyebabkan mengapa gerakangerakan bertenaga saat berolahraga tidak dapat 

dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan harus diselingi dengan 

interval istirahat. 

 


