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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencapaian prestasi di dunia olahraga merupakan salah satu faktor yang

menentukan kehormatan bangsa Indonesia di forum internasional. Akan tetapi,

sejak tahun 1998 Indonesia mengalami penurunan prestasi dalam bidang olahraga

baik di ajang SEA Games, Asian Games maupun Olympic Games (KONI, 2014).

Pencapaian prestasi dalam pertandingan didukung dengan latihan yang tepat,

fasilitas olahraga, kemampuan, sikap, mental, lingkungan, kecukupan istirahat dan

kecukupan konsumsi zat gizi sehari-hari (Depkes, 1992). Kecukupan konsumsi zat

gizi atlet, baik kualitas maupun kuantitas mampu menunjang prestasi seorang

olahragawan (Irianto, 2007). Oleh karena itu penting dilakukan penataan gizi atlet

karena jika tata gizi diabaikan dapat menghambat latihan yang dapat

mempengaruhi penampilan atlet menjadi tidak maksimal (Giriwijoyo, 2012).

Penataan gizi untuk atlet berhubungan dengan pola makan atlet. Penataan

gizi meliputi penataan makan pada saat sebelum pertandingan, saat pertandingan

dan setelah pertandingan (Irianto, 2007). Sebelum pertandingan yang dimaksud

adalah selama masa latihan sampai sesaat sebelum pertandingan dimulai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferreira (2012) pada 77 atlet renang perempuan

dari beberapa klub renang di Rio de Janeiro, Brazil menyebutkan bahwa 34 atlet

diantaranya positif mengalami Disordered Eating (DE) pada minimal satu dari

beberapa test yang diberikan. Enam atlet positif pada eating attitude test, 17 atlet
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positif pada bulimic investigatory test dan atlet lainnya positif pada body shape

questionnaire.

Dampak dari DE adalah seseorang akan sangat membatasi makan dengan

berbagai macam cara. Contoh dari DE adalah berpuasa ketat dalam waktu yang

panjang, melewatkan aktu makan besar, merangsang diri sendir untuk muntah,

menghindari beberapa jenis makanan tertentu dengan sangat ketat, dan

menggunakan obat pencahar (NEDC, 2014).

Kejadian DE tidak sebanding dengan komposisi tubuh remaja. Hasil

penelitian Ferreira (2012) menyebutkan bahwa pada remaja usia 11-14 tahun, fat

mass (%) remaja positif DE sebesar 27,5% dan remaja DE negative 23,4% (p =

0,023). Pada remaja usia 15-19 tahun, remaja positif DE sebesar 30,2% dan

remaja DE negative sebesar 24,1% (p=0,006). dari hasil penelitian tersebut dapat

dilihat bahwa massa lemak tubuh remaja yang mengalami DE justru lebih besar

daripada remaja yang tidak mengalami DE.

Persen lemak tubuh merupakan indikator status gizi yang lebih baik

digunakan pada atlet daripada Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT merupakan hasil

perhitungan berat badan dibandingkan dengan tinggi badan (BB/TB2). Berat

badan terdiri dari jaringan lemak dan jaringan bebas lemak yang meliputi otot,

tulang, dan cairan (Irianto, 2007). Komposisi tubuh seorang atlet berbeda dengan

komposisi tubuh non atlet dengan usia yang sama, misalnya pada atlet binaraga

dimana komposisi tubuh lebih banyak pada otot daripada lemak (Antonio, 2008)

sehingga IMT tidak dapat diterapkan pada atlet. Seorang atlet pada umumnya

mempunyai lemak tubuh yang lebih sedikit. Menurut Maughan (2000), seorang

atlet renang mempunyai persen lemak tubuh dalam kisaran 8-15% pada laki-laki
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dan kisaran 15-22% pada perempuan. Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa

persen lemak tubuh perenang lebih sedikit 4-6% dibandingkan dengan atlet lari

dengan usia dan daya tahan yang sama (Novak et al, 1977 dalam Maughan 2000).

Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang ikut dipertandingkan

dalam ajang internasional. Berdasarkan berat ringannya aktivitas, renang termasuk

dalam olahraga berat sedangkan berdasarkan sistem metabolisme, renang

termasuk dalam olahraga aerobik (Kemenkes RI, 2013). Secara umum, seorang

atlet renang yang sudah ahli memiliki tubuh tinggi dan ramping dengan tungkai

yang panjang, bahu lebar, dan relative mempunyai massa otot yang besar terutama

di bagian tubuh tengah dan atas. Perenang juga relatif mempunyai tubuh bagian

atas yang panjang. Hal itu dikarenakan bentuk tubuh yang panjang sangat berguna

ketika memulai pertandingan, turning, dan finishing (Troup,1994 dalam

Anderson, 2006). Cabang olahraga renang mempunyai beberapa nomor

pertandingan diantaranya Freestyle, Breasstroke, Backstroke dan Butterfly

(KONI, 2014). Setiap sesi latihan, seorang atlet bisa menghabiskan lebih dari 3

jam dan menempuh jarak sampai 10.000 meter sehingga membutuhkan asupan

energi yang cukup (Maughan, 2000). Kebutuhan energy atlet renang berkisar

antara 4000-5000 kalori/hari untuk laki-laki dan 3400-4000 kalori/hari untuk

perempuan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kebutuhan gizi seorang

atlet lebih besar daripada orang yang bukan atlet dengan usia yang sama.

Tingginya kebutuhan zat gizi bukan menjadi faktor tunggal yang harus

dipenuhi. Untuk mencapai performa yang maksimal, seorang atlet renang harus

latihan dengan keras. Performa atlet renang salah satunya dapat dilihat dengan

Kecepatan kritis renang. Kecepatan kritis merupakan salah satu indikator yang
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bisa digunakan untuk menilai kebutuhan fisiologis dan teknik berenang pada

kondisi aerob (Anderson, 2006). Penelitian terbaru pada atlet renang di Indonesia

hanya terbatas pada pengaruh latihan interval dengan kecepatan renang gaya

bebas 50 meter (Baidowi, 2014) dan variasi ukuran konstitusi tubuh atlet renang

berdasarkan gaya berenang (Putra, 2014). Sampai saat ini, belum ada penelitian

terbaru yang mengaitkan hubungan pola konsumsi, persen lemak tubuh dan

performa atlet renang.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Sajoto (1995), prestasi atlet dipengaruhi oleh beberapa faktor,

yaitu faktor internal yang meliputi kondisi biologis dan psikologis serta faktor

eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar mereka. Sedangkan menurut

Kurniawan (2010) faktor yang mempengaruhi prestasi maksimal atlet anggar

dipengaruhi oleh faktor atlet, faktor pelatih, sarana dan prasarana serta faktor

organisasi.

Gizi termasuk dalam faktor biologis yang berpengaruh dalam menunjang

prestasi atlet. Pengaturan gizi yang baik dan sesuai merupakan salah satu aspek

pengaturan gizi pada atlet. Pengaturan gizi termasuk perencanaan makan atlet

yang harus diselaraskan dengan perencanaan program latihan. Pengaturan gizi

meliputi empat hal yaitu: 1) perbaikan status gizi, 2) pemeliharaan status gizi, 3)

pengaturan gizi pertandingan, dan 4) pemulihan status gizi (Irianto, 2007).

Penataan gizi yang tidak diperhatikan dengan baik pada salah satu dari keempat

hal tersebut dapat mempengaruhi penampilan sehingga seorang atlet tidak bisa

tampil maksimal dan tidak sesuai kompetensinya (Giriwijoyo, 2012).
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Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada enam orang atlet

renang indah perempuan menunjukkan hasil bahwa rata-rata konsumsi energi

sebesar 1305 Kkal/hari. Angka tersebut masih jauh dari kebutuhan minimal

energy atlet renang yaitu sebesar 3400-4000 Kkal/hari (Maughan, 2000).

Pengakuan atlet tentang makanan yang dikonsumsi menunjukkan bahwa lima dari

enam atlet mempunyai kebiasaan makan yang bebas. Kebiasaan makan bebas

disini artinya atlet memakan makanan apapun asalkan bukan makanan yang tidak

disukainya. 50% atlet mempunyai kebiasaan makan makanan cepat saji.

Kandungan lemak jenuh berlebihan, kurang serat, kurang vitamin dan terlalu

banyak sodium membuat makanan cepat saji tidak memiliki komposisi gizi

seimbang.

Tabel 1.1 Kandungan Gizi Beberapa Makanan Cepat Saji

Jenis Fast Food Kandungan gizi
Jumlah kalori % kalori dari lemak

Big Mac (Mc Donald) 565 55
Single Burger (Wendys) 470 50
Whoper Keju (Burger King) 740 55
Original Recipe (KFC) 640 50
Sumber : Clark, 1996 dalam Irianto, 2007:144. Panduan Gizi Lengkap Keluarga
dan Olahragawan.

Kandungan lemak yang cukup banyak apabila dikonsumsi terus menerus dan pola

makan yang tidak dikontrol dapat meningkatkan berat badan dan dapat

meningkatkan lemak tubuh.

Menurut Giriwijoyo dan Sidik (2012) lemak tubuh pada wanita lebih besar

daripada laki-laki dikarenakan wanita memiliki estrogen yang berperan dalam

penimbunan lemak dan pria memiliki testosterone untuk perkembangan otot.

Banyaknya massa lemak tubuh akan mempengaruhi kinerja seseorang. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki yang mempunyai lemak tubuh lebih
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sedikit mempunyai Aerobic power yang lebih baik daripada anak laki-laki yang

mempunyai lemak tubuh lebih banyak dengan usia yang sama (Pařízková, 1977

dalam Pařízková, 2014 ).

Timbunan lemak di dalam tubuh dapat dibakar dengan melakukan

aktivitas yang diperuntukkan untuk mengurangi massa lemak seperti olahraga

berat. Hasil penelitian longitudinal selama delapan tahun pada anak laki-laki

berusia 10,8 tahun, 17,8 tahun dan 20 tahun menunjukkan bahwa body fat lebih

rendah pada kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang melakukan olahraga lebih

berat dari kelompok control (Pařízková, 1977 dalam Pařízková, 2014). Penelitian

lain pada pesenam remaja perempuan berusia 11 sampai 15 tahun menunjukkan

bahwa Body fat secara signifikan selalu bertambah pada penurunan intensitas

latihan, meskipun secara signifikan mengurangi asupan makanan namun berat

badan dan IMT tidak mengalami perubahan secara signifikan (Pařízková, 1977

dalam Pařízková, 2014).

Salah satu club renang yang mempunyai jadwal latihan yang teratur adalah

Sidoarjo Aquatik Club (SAC). Latihan teratur tersebut dikarenakan para atletnya

disiapkan untuk berprestasi dalam kompetisi baik tingkat regional maupun

nasional. Sidoarjo Aquatik Club merupakan salah satu Club renang di kabupaten

Sidoarjo yang berlokasikan di wilayah Sidoarjo kota dan tempat latihannya di

Kolam Renang GOR Sidoarjo. Anggota aktif club terdiri dari 70 orang dan dibagi

menjadi beberapa kelas dengan rentang usia atlet 10-19 tahun dan bersekolah

seperti anak-anak pada usia yang sama yang bukan atlet renang. Dalam satu kali

latihan, atlet renang berlatih selama + 2 jam dengan jarak yang bervariasi,

tergantung di kelas mana atlet tersebut ditempatkan. Atlet dalam club ini tidak
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diasramakan sehinggal pola makan atlet sangat tergantung dari lingkungan

sekitarnya di luar jadwal latihan atlet.

Atlet renang mempunyai tantangan berbeda daripada olahraga lain yang

dilakukan di darat seperti lari dan bersepeda. Tantangan tersebut menurut McLeon

(2010) adalah: 1) seorang atlet renang harus selalu menjaga sikap tubuh yang

melibatkan seluruh anggota gerak, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak

bawah. Seluruh komponen tersebut harus dikoordinasikan dengan baik agar setiap

bagian tubuh dapat bergerak dengan baik dan benar serta memaksimalkan gerakan

tubuh di dalam air. 2) atlet renang harus bisa membentuk pondasi tubuh yang

kokoh agar selalu stabil ketika bergerak di dalam air. Selama proses pembentukan

tubuh, diperlukan latihan-latihan pembentukan otot-otot bagian atas dan bagian

bawah yang maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan latihan

khusus dan teratur baik latihan di dalam air untuk melatih kecepatan renang

maupun latihan di darat untuk memaksimalkan komponen tubuh sesuai dengan

kebutuhannya.

Perbedaan gaya berenang yang ditekuni akan mempengaruhi latihan-

latihan yang dilakukan. Hal itu didasarkan pada penggunaan otot-otot yang

berbeda pada setiap gaya berenang. Perbedaan gaya berenang juga berpengaruh

pada bentuk tubuh serta kecepatan renang. Penelitian oleh Putra (2014)

menyebutkan bahwa terdapat perbedaan bentuk batang tubuh atlet renang

berdasarkan jenis kelamin dan gaya berenang. Penelitian yang dilakukan oleh

Gatta (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kecepatan renang

dari empat gaya berenang yang berbeda. Adapun perbedaan catatan waktu

tersebut adalah :
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Tabel 1.2 Perbedaan Rata-rata Catatan Waktu Renang 100m berdasarkan
Gaya Berenang

Gaya Berenang Catatan waktu terbaik
Laki-laki (n=6) Perempuan (n=4) Total (n=10)

Gaya bebas 53.6 + 3.2 61.5 + 1.1 56.7 + 4.8
Gaya punggung 62.2 + 3.5 66.4 + 2.2 63.9 + 3.7
Gaya dada 73.0 + 4.9 79.2 + 3.2 75.5 + 5.2
Gaya kupu-kupu 59.0 + 3.3 66.8 + 2.8 62.1 + 5.0
Sumber : Gatta et al, Planimetric frontal area in the four swimming strokes:
implication for drag, energetic and speed.

Dalam membentuk komposisi tubuh yang ideal serta membentuk tubuh

yang sesuai dengan gaya berenang, diperlukan latihan yang membutuhkan

aktivitas yang tinggi. Tingginya aktivitas fisik pada saat latihan yang cukup lama

apabila tidak diimbangi dengan pola makan yang baik serta asupan zat gizi yang

cukup akan menyebabkan defisit energi. Pada saat latihan berat dan kompetisi,

cadangan energi dipasok dari glikogen otot, namun pada olahraga daya tahan,

penggunaan glikogen juga menuntut dari glikogen hati akibat penggunaan glukosa

darah oleh sel-sel otot. Apabila latihan terus dilanjutkan, kontribusi energi dari

glukosa darah dan lemak meningkat tetapi penggunaan glikogen otot terus

berlangsung sehingga glikogen otot terus berkurang. Bila glikogen otot habis,

maka penampilan (Performance) memburuk (Giriwijoyo dan Sidik, 2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana

hubungan antara pola konsumsi, tebal lemak bawah kulit dengan performa atlet

renang di Sidoarjo Aquatik Club (SAC).
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas,

rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan antara pola

konsumsi, persen lemak tubuh dan performa atlet renang.”

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

a. Tujuan Umum

Menganalisis hubungan antara pola konsumsi dan persen lemak tubuh dengan

performa atlet renang di Sidoarjo Aquatik Club (SAC).

b. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik atlet renang di Sidoarjo Aquatik Club

(SAC).

2. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan gizi atlet renang di Sidoarjo Aquatik

Club (SAC).

3. Mengidentifikasi kebiasaan makan atlet renang di Sidoarjo Aquatik Club

(SAC).

4. Mengidentifikasi pola konsumsi atlet renang di Sidoarjo Aquatik Club

(SAC).

5. Menghitung tingkat konsumsi Energi, zat gizi makro dan air atlet renang

di Sidoarjo Aquatik Club (SAC).

6. Mengidentifikasi frekuensi dan durasi latihan atlet renang di Sidoarjo

Aquatik Club (SAC).
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7. Menghitung persen lemak tubuh atlet renang di Sidoarjo Aquatik Club

(SAC).

8. Menghitung kecepatan renang atlet renang di Sidoarjo Aquatik Club

(SAC).

9. Menganalisis hubungan antara pola konsumsi dan lemak tubuh dengan

performa atlet renang.

1.4.2 Manfaat

a. Bagi Peneliti

1. Mengetahui keragaman pola konsumsi, persen lemak tubuh dan performa

atlet renang.

2. Mengaplikasikan teori tentang pola konsumsi dan lemak tubuh yang

didapat dalam masa perkuliahan dalam sebuah penelitian.

b. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang

gizi olahraga guna mengembangkan penelitian di bidang gizi olahraga yang masih

sangat minim.

c. Bagi Club

1. Dapat dijadikan sebagai acuan pemantauan kondisi para atlet untuk

menunjang proses pelatihan kedepannya.
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2. Sebagai bahan masukan untuk melakukan perencanaan pembinaan

khususnya pada bagian gizi bagi para atlet untuk meningkatkan

prestasinya.

d. Bagi Atlet

1. Selama penelitian

a. Responden mengetahui berat badan, tinggi badan, BMI dan kecepatan

renangnya.

b. Responden mengetahui persen lemak tubuhnya.

2. Setelah peneiitian

a. Responden mendapatkan informasi tentang besar konsumsinya dan

kesesuaiannya dengan kebutuhan zat gizi

b. Responden mendapatkan masukan untuk mengatur konsumsinya agar

dapat sesuai dengan kebutuhan gizinya.

c. Responden mendapatkan souvenir setelah proses penelitian selesai
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