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ABSTRAK 

Atlet beladiri membutuhkan performa fisik yang baik saat bertanding untuk 
mencapai predikat juara. Oleh karena itu energi dan zat gizi makro yang adekuat 
selama periode latihan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan berat badan 
serta mendapatkan performa fisik yang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis hubungan antara tingkat kecukupan energi dan zat gizi makro 
serta indeks massa tubuh (IMT) dengan performa atlet unit kegiatan mahasiswa 
(UKM) divisi beladiri Universtas Airalngga.   

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 
studi cross sectional. Sampel penelitian adalah mahasiswa yang mengikuti UKM 
Beladiri di Universitas Airlangga yang memenuhi kriteria inklusi yaitu sudah 
pernah memenangkan minimal satu pertandingan beladiri. Pengambilan data 
tingkat kecukupan energi dan zat gizi makro diukur dengan kuesioner food recall 
2x24 jam, IMT dengan microtoice dan timbangan digital, strength diukur dengan 
30s push-up test, speed dengan 30m sprint-test dan power dengan vertical jump 
test. Hubungan antar variabel dianalisis menggunakan uji regresi linier dengan 
α=0,005. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kecukupan energi, karbohidrat dan 
protein atlet sebagian besar masih inadekuat namun tingkat kecukupan lemak 
sudah adekuat. Terdapat korelasi positif antara tingkat kecukupan protein dengan 
performa fisik speed (p=0,035) dan power (0,045) atlet. Terdapat korelasi positif 
antara IMT dengan performa fisik power (0,014) atlet. Tidak terdapat hubungan 
antara tingkat kecukupan energi, karbohidrat dan lemak dengan performa fisik 
strength, speed dan power atlet, serta tidak terdapat hubungan antara asupan 
lemak dan IMT dengan performa fisik baik strength dan speed atlet beladiri.  

Atlet harus memiliki tingkat kecukupan energi dan zat gizi makro yang 
adekuat untuk menunjang zat gizi atlet selama latihan terutama zat gizi protein 
karena protein merupakan komponen terbesar dalam otot. Selain itu IMT harus 
diperhatikan menentukan kategori tanding sehingga atlet dapat memberikan 
performa fisik yang maksimal.  
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