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ABSTRAK 

 

Asupan makan merupakan faktor mendasar untuk menunjang prestasi atlet 

sebagai sumber energi dalam berolahraga. Dalam membantu pemenuhan zat gizi 

dalam sehari, dibutuhkan konsumsi suplemen gizi. Selain itu, body image juga 

berperan menunjang performa atlet. Pada atlet renang, massa otot berperan penting. 

Massa otot berperan pada tiap gerakan mendorong dan menarik. Salah satu 

indikator untuk mengukur performa olahraga adalah dengan mengukur waktu 

tempuh dan daya tahan atau yang disebut dengan VO2max. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk melihat hubungan antara body image, intensitas latihan, asupan zat 

gizi makro, dan suplemen dengan massa otot dan performa atlet renang. 

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan desain cross-sectional. 

Responden merupakan atlet renang usia 13-18 tahun sedang dalam kondisi sehat 

dan tidak konsumsi obat-obatan, dan telah berlatih secara rutin minimal 6 bulan. 

Penelitian dilaksanakan di kolam renang UPN Veteran Surabaya. Sampel pada 

penelitian ini berjumlah 50 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

recall 2x24 jam, SQ-FFQ, pengukuran denyut nadi maksimal (DNM), dan 

kuesioner MBSRQ-AS. Analisis data menggunakan uji korelasi spearman.  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara asupan energi 

(p=0,016), protein (p<0,000), dan intensitas latihan (p=0,001) dengan massa otot. 

Terdapat hubungan antara asupan energi (p=0,034), karbohidrat (p=0,034), dan 

intensitas latihan (p<0,000) dengan VO2max. Terdapat hubungan antara body image 

(p=0,042), asupan energi (p=0,036), karbohidrat (p=0,008), lemak (p=0,007), dan 

intensitas latihan (p=0,003) dengan waktu tempuh. Terdapat hubungan antara 

VO2max (p<0,000) dengan waktu tempuh.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hasil hubungan yang beragam 

terhadap masing-masing variabel, dengan asupan energi dan intensitas latihan yang 

memiliki hubungan signifikan diketiga variabel dependen. Atlet perlu asupan gizi 

yang mencukupi untuk mencapai performa terbaiknya. 
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