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ABSTRAK  
 
 
 
Atam. (2005).“Evaluasi Kecukupan Kalori Atlet Pusat Pendidikkan dan Latihan 
Mahasiswa (PPLM) Atletik Universitas Negeri Semarang”.Skripsi Jurusan Ilmu 
Keolahragaan FIK UNNES.  

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu 
penyelenggaraan makanan menjadi suatu keharusan dilingkungan keluarga 
maupun diluar lingkungan keluarga, sehingga dalam rangka pelaksanaan 
pemusatan latihan yang ada pada Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa atletik 
Universitas Negeri Semarang perlu adanya evalusi. Permasalahan yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah kecukupan kalori atlet yang ada di 
PPLM Universitas Negeri Semarang sudah terpenuhi?.    

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecukupan kalori Atlet 
PPLM Atletik Universitas Negeri Semarang. Jenis Penelitian ini adalah deskriftif 
menggunakan metode survai. Sampel dalam penelitian ini adalah Atlet (Pusat 
Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM ) Atletik Universitas Negeri 
Semarang yang berjumlah 9 orang. 

Dari hasil penelitian melalui penimbangan makanan yang dilaksanakan pada 
7 hari pada katering diperoleh data bahwa 4 hari  makanan yang disediakan 
mengandung kurang dari 3500 kalori dan 3 hari makanan yang disediakan 
mengandung 3500 kalori, dengan rata-rata kalori yang diasup adalah 3072.41 dan 
data hasil recall selama 24 jam asupan makanan dari luar Pusat Pendidikan dan 
Latihan (PPLM) yang di lakukan selama 7 hari  diperoleh data rata-rata 601.95 
Kalori sehingga nilai akhir data yang diperoleh dari Katering dan dari recall 24 
jam adalah 3488 sedangkan dari hasil perhitungan energi individu diperoleh hasil 
2 responden kurang kecukupan kalorinya yaitu (72% dan 76 %) 2 responden yang 
sedang kecukupan kalorinya yaitu (89% dan 91%) dan yang kecukupan kalorinya 
baik yaitu ada 5 Responden, ini menunjukan bahwa sebagian besar asupan kalori 
atlet sudah baik tetapi masih ada yang kurang dan yang kurang ini diakibatkan 
oleh pemberian menu dari Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) 
disamaratakan, sementara kebutuhan mereka berbeda sehingga untuk 
mencukupinya harus menyusun menu dan memperhatikan kebutuhan kalori dari 
masing-masing atlet. 

Disarankan kepada pengelola Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa 
untuk dapat memperhatikan kecukupan kalori yang dikonsumsi atlet dimulai dari 
pola makan para atlet dengan menu yang bervariatif, memperhitungkan kebutuhan 
masing- masing atlet dengan kandungan zat gizi yang seimbang dan pendanaan 
untuk katering mohon untuk dipertimbangkan. Para atlet hendaknya lebih cermat 
dalam memilih makanan di luar sehingga makanan yang diasup oleh mereka dapat 
lebih mengandung kalori banyak untuk kebutuhan dan aktivitas sehari-harinya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

                                                                                              

1.1   Alasan Pemilihan Judul 

Gizi atau makanan diperlukan manusia untuk pemeliharaan tubuh 

termasuk pertumbuhan dan pergantian jaringan yang rusak akibat aktivitas kerja 

atau kegiatan fisik. Demikian dapat dimengerti bahwa anak yang sedang tumbuh 

memerlukan gizi relatif lebih besar di bandingkan orang dewasa, orang yang 

menderita sakit memerlukan gizi yang relatif  lebih besar dibandingkan orang 

yang sehat dan atlet memerlukan gizi yang lebih besar di bandingkan dengan 

orang biasa (Dirham,1987: 5).   

 Tidak ada perbedaan yang mencolok dalam hal makan antara atlet dan 

non atlet, akan tetapi mengingat bahwa sebagian atlet masih dalam usia 

pertumbuhan, kegiaatan fisik atlet rata–rata lebih besar di banding non atlet 

pengaruh makanan akan lebih langsung terlihat pada penampilan atau prestasi 

atlet maka di samping jumlahnya harus lebih besar, pengaturan makanan bagi atlet 

harus lebi cermat di banding makanan bagi non atlet. Pengertian cukup dalam hal 

makanan jangan semata–mata diartikan “tidak boleh kurang “ terutama bagi atlet. 

Pengertian cukup disini harus di artikan pula “jangan berlebihan” disamping boros 

kelebihan makanan pada atlet akan menjadikan beban yang dapat menurunkan 

prestasi, inilah sebabnya dalam setiap penyelengaraan makanan bagi atlet sedapat 

mungkin dikelola atau diawasi oleh seorang ahli gizi (Dirham, 1987:6).   
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Pengetahuan makin meningkat adakah menyadari bahwa makanan dan 

minuman diperlukan disamping menghilangkan rasa lapar dan haus juga demi 

tercapainya kesehatan yang optimal sehingga mampu melakukan kegiatan sehari–

hari dengan baik. Kesehatan yang optimal hanya mungkin apabila semua sistem 

yang ada didalam tubuh berfungsi dengan baik dan akan berfungsi dengan baik 

bila ditunjang dengan makanan  dan minuman yang baik (Dirham, 987:49).  

Dalam Visi Misi Indonesia telah ditetapkan bahwa perbaikan gizi 

olahragawan penyempurnaan, metode pelatihan dan penggunaan peralatan perlu 

memanfaatkan ilmu dan teknologi secara tepat. Untuk itu pengaturan makan bagi 

olahragawan dengan memanfaatkan ilmu gizi olahraga merupakan salah satu 

bentuk pelaksanaan dari Visi Misi Indonesi tersebut yang sangat penting dalam 

upaya meningkatkan prestasi olahraga bangsa. 

 Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh olahragawan untuk 

meraih prestasi adalah ketahanan fisik yang prima. Kondisi tersebut hanya dapat 

dicapai apabila didukung oleh komposisi atau stuktural tubuh yang 

menguntungkan, latihan yang intensif, teratur dan diet yang kuat. Kesepakatan 

internasional yang dicetuskan di lausane pada tahun 1992 menyatakan bahwa diet 

terbukti secara bermakna mempengaruhi prestasi atlet. 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu 

penyelenggaraan makanan menjadi suatu keharusan, baik dilingkungan keluarga 

maupun diluar lingkungan keluarga. Makanan adalah bahan selain obat yang 

mengandung unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi 

oleh tubuh, bila dimasukan kedalam tubuh. Makanan mempunyai peranan yang 
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sangat penting dalam hidup karena makanan mengandung zat-zat gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh. 

Berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh dapat digolongkan kedalam enam 

macam yaitu (1)karbohidrat, (2)protein, (3)lemak, (4)vitamin, (5)mineral, (6) air. 

Di dalam zat-zat makanan memenuhi fungsinya masing-masing. Fungsi zat-zat 

makanan secara umum adalah : 

a. Sebagai sumber energi atau tenaga. 

b. Menyokong pertumbuhan badan. 

c. Memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau habis  terpakai  

d. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan. 

e. Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. 

Makanan sehari-hari bagi olahragawan selama santai dan istirahat, diluar 

latihan dan pertandingan, sama dengan makanan non atlet ialah menu seimbang 

yang kualitatif dan kuantitatif. Artinya suatu hidangan yang mengandung semua 

zat yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, 

mineral dan cairan dalam jumlah yang cukup. Jumlah energi berkisar sekitar 

kurang lebih 2600 kalori. Perbandingan baik untuk menu seimbang dan cukup 

dianjurkan adalah: (1) Protein: 13-15 %, (2) Karbohidrat: 55-67 %,  (3) Lemak: 

20-30 % (Dirham, 1987:50). 

Dari berbagai macam cabang olahraga yang selalu mengarah ke prestasi 

salah satunya adalah olahraga Atletik. Peningkatan prestasi olahraga pada cabang 

Atletik dapat membawa nama baik bangsa. Awal sejarah Atletik di Indonesia 

tercatat pada permulaan tahun 1930-an, ketika pemerintah hindia belanda 
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memasukan Atletik sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah. Oleh 

kalangan belanda telah dibentuk sebuah organisasi yang akan menangani 

penyelenggaraan pertandingan-pertandingan Atletik dengan nama Nederlands 

Indische Athletiek Unie (NIAU). Di Medan pada tahun 1930-an juga telah berdiri 

sebuah organisasi bernama Sumatra Athletik Bond (SAB) yang 

menyelenggarakan perlombaan Atletik antar sekola. Mula, HBS dan perguruan 

swasta. 

Perkembangan Atletik di pulau Jawa ditandai dengan berdirinya organisasi 

Atletik seperti ISSV Hellas dan IAC di Jakarta, Pas di Surabaya dan ABA di 

Surakarta. Selama pendudukan Jepang kegiatan cabang Olahraga Atletik praktis 

terhenti sehingga terbentuknya Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) 

Pada awal tahun 1946 bagian Atletik dalam PORI segera menghidupkan kegiatan 

cabang olahraga menuju perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia yang 

baru merdeka (http:www.koni.or.id/koni-pb-pasi.htm#atletik). 

Usaha nyata  dibuktikan dengan terbentuknya persatuan Atletik Seluruh 

Indonesia (PASI) pada tanggal 3 September 1950 di Semarang. Kegiatan pertama 

tercatat pada akhir tahun 1950 juga dengan mengadakan perlombaan Atletik di 

Bandung. Perlombaan tersebut sekaligus dimaksudkan sebagai persiapan atlet-

atlet Indonesia menghadapi Asean Games I pada tahun 1951 di NEW DELHI. 

Organisasi Induk PASI telah diterima sebagai anggota Atletik International 

(IAAF)  

Keberadaan Pusat Pelatihan Mahasiswa (PPLM) Universitas Negeri 

Semarang cukup menarik untuk dikaji bila ditinjau dari keberadaan dan prestasi 
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yang dimiliki, dimana kita ketahui saat ini Jawa Tengah merupakan gudang dari 

para atlet berbakat. Hal ini terbukti dengan berbagai prestasi yang dimilki Jawa 

Tengah. Hal itu tidak terlepas dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) 

Jawa tengah yang berada dibawah Komite Olahraga Nasional Daerah (KONIDA) 

mempercayai Universitas Negeri Semarang untuk memupuk para Atlet yang 

berada di naungan Pusat  Pendidikan dan Latihan  Mahasiswa (PPLM) untuk 

dilombakan  pada setiap kejuaraan baik ditingkat cabang, daerah maupun 

Nasional.  

Pengurus Daerah (PENGDA) Jawa Tengah dalam rangka kejuaraan 

nasional yaitu PON ke XVI di Palembang telah memberikan kepercayaan pada 

Universutas Negeri Semarang untuk memberangkatkan atletnya untuk berlaga di 

tingkat Nasional dengan pengiriman Atlet sebanyak 5 orang dengan perolehan 

medali 1 perak 1 Perunggu, di purwokerto pertandingan antar PPLM  dengan 

mengirimkan 17 Atlet dengan perolehan medali 3 emas, 6 perak, di POM ASEAN 

perolehan medali 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu dan yang terakhir pada  

POMNAS jawa tengah berada di urutan 3 besar. 

Dari data  diatas tentunya ada bukti bahwa PPLM Atletik Universitas 

Negeri Semarang sudah berperan dalam menyumbangkan para Atletnya ketingkat 

yang lebih tinggi, tapi melihat dari kenyataan itu semua memang sudah 

sepantasnya Universitas Negeri Semarang menghasilkan Para Atlet yang baik, 

tapi disisi lain adakah kepedulian PPLM terhadap gizi Atlet hal ini sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan si Atlet sehingga dalam 

hal ini penulis ingin membuka sebuah wacana bagaimana kecukupan kalori Atlet 
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Atletik PPLM Universitas Negeri Semarang. Perlu  adanya evaluasi terhadap 

kecukupan kalori, ini dimaksud untuk kelancaran dari terselengaranya Pusat 

Pelatihan Mahasiswa yang lebih baik. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat 

makanan yang di hidangkan oleh PPLM maupun makan yang mereka konsumsi 

dari luar pada setiap harinya.  

 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah Kecukupan Kalori Atlet 

PPLM Atletik Universitas Negeri Semarang sudah terpenuhi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  kecukupan kalori Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa 

(PPLM) Universitas  Negeri Semarang. 

 

1.4 Penegasan Istilah  

      Sehubungan dengan judul yang dikemukakan, agar terhindar dari 

permasalahan yang tidak sesuai atau salah penafsiran perlu adanya penegasan 

istilah yang meliputi: 

1.4.1 Kecukupan Energi 

Kecukupan Energi adalah makanan yang seimbang dengan curahan 

expenditure-nya dengan susunan dan ukuran tubuh, tingkat kesegaran jasmani 



 

 7

dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara 

ekonomis dalam jangka waktu yang lama ( Khumaidi, 1994). 

1.4.2 Kalori adalah satuan dari Energi  

1.4.3 Atlet Atletik  

     Atlet Atletik adalah olahragawan terutama yang mengikuti perlombaan  

dilakukan di luar dan memerlukan kekuatan, ketangkasan dan kecepatan yang 

terdiri atas lari, jalan, lompat dan lempar.   

1.4.4 Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) 

Pusat Pendidikan dan Latihan (PPLM) adalah suatu organisasi yang 

menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan atlet kelompok                

mahasiswa.   

 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya pada disiplin ilmu yang dijadikan obyek 

penelitian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

bagaimana seorang atlet membutuhkan kalori untuk kegiatannya. 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi atlet PPLM akan memperoleh informasi tentang kecukupan kalori.  

b. Bagi para pimpinan dan pengelola PPLM Atletik Universitas Negeri 

Semarang memberi gambaran tentang kecukupan  kalori bagi setiap atlet. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Prestasi olahraga yang tinggi perlu terus menerus dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi. Salah satu faktor yang penting untuk mewujudkannya adalah 

melalui gizi seimbang yaitu energi yang dikeluarkan untuk olahraga harus 

seimbang atau sama dengan energi yang masuk dari makanan. Makanan untuk 

seorang harus mengandung zat gizi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk aktifitas 

sehari-hari dan olahraga. Makanan harus mengandung zat gizi penghasil energi 

yang jumlahnya tertentu. Selain itu makanan juga harus mampu mengganti zat 

gizi dalam tubuh yang berkurang akibat digunakan untuk aktifitas olahraga. 

Pengaturan makanan terhadap seorang atlet harus individual pemberian 

makanan harus memperhatikan jenis kelamin, umur, berat badan, serta jenis 

olahraga. Selain itu pemberian makanan juga harus memperhatikan periodisasi 

latihan, masa kompetisi dan masa pemulihan. Gerak yang terjadi pada olahraga 

karena adanya kontraksi otot. Otot dapat berkontraksi karena adanya pembebasan 

energi berupa ATP yang tersedia dalam sel otot. ATP dalam sel otot jumlahnya 

terbatas dan dapat dipakai sebagai sumber energi dalam waktu 1-2 detik. 

Kontraksi otot akan tetap berlangsung apabila ATP dapat berasal dari kreatin 

fosfat, glukosa, glikkogen dan asam laktat (Dadang A. P, 2000 : 45) 

Pengetahuan gizi olahraga bagi masyarakat secara umum serta atlet yang 

berprestasi sangat penting. Kita ketahui bahwa dalam masa pertumbuhan serta 

perkembangan, proses kehidupan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor salah 
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satunya masukan zat gizi. Disamping itu gizi juga berpengaruh dalam 

mempertahankan dan memperkuat daya tahan tubuh (Dadang A. P, 2000 : 45). 

 

2.1  Zat Nutrien  

2.1.1 Karbohidrat  

Karbohidrat adalah senyawa organik karbon, hydrogen dan oksigen yang 

terdiri atas satu molekul gula sederhana atau lebih yang merupakan bahan 

makanan penting dan sumber tenaga. Fungsi utamanya adalah menyediakan 

keperluan energi tubuh, selain itu karbohidrat juga mempunyai fungsi lain yaitu 

karbohidrat diperlukan bagi kelangsungan proses metabolisme lemak. Diketahui 

juga karbohidrat mengadakan suatu aksi penghematan terhadap protein.  

Orang- orang yang membatasi pemasukan kalori, akan terlalu banyak asam 

amino (unit pembangun melekul protein) bersama dengan lemak akan di bakar 

untuk menghasilkan energi. Akibatnya orang tersebut akan mengalami kehilangan 

banyak asam amino yang berfunsi membangun jaringan tubuh, akan tetapi bila 

kebutuhan tenaga bisa di cukupi oleh karbohidrat, maka tubuh hanya butuh 

menoksidasinya tanpa harus menggunakan protein yang sebenarnya mempunyai 

fungsi yang lebih penting sebagai zat pembangun denganm demikian akan 

menyelamatkan asam amino untuk fungsinya yang lain daripada sekedar 

penghasil energi. 

Diketahi juga kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk di glikogen 

sebagai energi siap pakai pada saat tubuh mengalami kekurangan. Fungsi yang 

lain karbohidrat mengatur peristaltik usus terutama usus besar. keseluruhan fungsi 

karbohidrat adalah sebagai berikut : 
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2.1.1.1 Karbohidrat Sebagai Sumber Energi Utama  

Sel-sel tubuh membutuhkan ketersediaan energi siap pakai yang konstan (selalu 

ada) terutama dalam bentuk glukosa serta hasil antaranya. Lemak juga merupakan 

sumber energi tetapi cadangan lemaknya tidak dapat segera digunakan sebagai 

sumber energi siap pakai 1 gram karbiohidrat menyediakan 4kalori dan diketahui 

hanya 10 gram glikosa beredar dalam darah atau 70- 100 miligram glikosa per 100 

ml darah. Kadar (level) glukosa ini harus di pertahankan.  

Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menurunkan kadar gula darah :  

1. Kurang gizi dalam waktu lama.  

2. Latihan fisik yang terlalu berat.  

3. Penyerapan (absorbsi ) glukosa yang buruk. 

4. Kerusakan hati.  

5. kegagalan fungsi ginjal  

6. defisiensi hormon (misalnya kelenjar tiroid hormon kelenjar adrenal). 

7. Kenaikan kadar hormon insulin. 

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang dapat Menaikan kadar gula darah : 

1. Kebanyakan intik karbohidrat.  

2. Diabetes Militus.  

3. Kelainan hati.  

4. Toxaenmia ( keracunan darah ).  

5. Rasa cemas, takut dan marah. 

Faktor-faktor yang Dapat Menjaga Kadar Gula Darah 

1. Adanya reaksi timbal balik perubahan glikogen  

2. Adanya perubahan karbohidrat–Lemak.  
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3. Ekskresi Glukosa yang berlebiha.  

4. Pembentukan serta penggunaan glikogen otot. 

5. Penggunaan glukosa oleh jaringan- jaringan    

 

2.1.1.2  Pangan Sebagai Sumber Karbohidrat  

Misalnya serealia, biji-bijian dan buah-buahan, umumnya menyumbang paling 

sedikit 50% atau separuh kebutuhan energi keseluruhan. Pangan tersebut 

merupakan makanan pokok karena umumnya dikonsumsi hampir seluruh anggota 

masyarakat serta harga relatif murah. 

Pati, gula mudah dicerna serta mudah di simpan (tidak membutuhkkan lemari 

es dalam penyimpananya). Tanaman merupakan pabrik karbohidrat yang utama, 

melalui proses fotosintesis air (H2O) dan karbondioksida (CO2) akan bereaksi 

dengan bantuan sinar matahari dan klorofil, menjadi gula dan melepaskan 

oksigen.    

2.1.1.3  Proses Fotosintesis  

Klorofil  
CO2+H20     Karbohidrat [Cn (H2O)n]=O2 

  Enzi tumbuhan  
 
Reaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Hidrasi CO2 berasal dari udara dan diserap oleh daun-daunan.  

2. Energi sinar matahari bereaksi dengan air dan Co2 dengan adanya clorofhil 

memungkinkan daun untuk membentuk gula dan melepaskan oksigen. 

3. Energi melalui proses ini disimpan dalam daun, batang, akar, biji dan buah. 

4. Energi akan dilepaskan melalui proses oksidasi makanan di dalam tubuh.   
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2.1.1.4  Klasifikasi Karbohodrat  

Monosakarida adalah gula yang paling sederhana susunan molekulnya. 

Dapat dikelompokan menurut jumlah atom karbon yang membentuk rantai : 

Triosa (3-karbon), Tetrosa (4- karbon), Pentosa (5 Karbon ), Hekosa ( 6-Karbon) 

dan Heptosa(7-karbon).  

 

2.1.1.5  Simpanan Karbohidrat Sebagai Glikogen 

Tidak seperti  halnya dengan simpanan lemak dalam jaringan adipose 

glikogen menyediakan energi siap pakai lebih kurang 355 gram glikogen 

disimpan dalam hati dan otot sehingga dalam tubuh orang dewasa tedapat 365 

gram karbohidrat (355 gram dlam bentuk glikogen dan 10 gram dalam bentuk 

glukosa) jumlah ini sanggup menyediakan energi untuk melakukan aktifias sedang 

selama 3 jam berarti ketersediaan energi dari menu sehari-hari amatlah 

diperlukan.   

 

2.1.1.6  Pengatur Paristaltik Usus dan Pemberi Muatan Pada Sisa Makanan  

Sellulosa (serat) merupakan polisakarida yang tidak dapat dicerna tetapi 

mempunyai fungsi  yang penting bagi kesehatan yaitu mengatur paristaltik usus 

memungkinkan terjadinya gerakan usus yang teratur dan mencegah terjadinya 

konstipasi (sulit buang air besar) karena serat memberi muatan/pemberat pada 

sisa-sisa makanan pada bagian usus besar. Hemisellulosa, agar-agar serta pectin 

juga memberi fungsi serupa yaitu memberi dan menyerap sejumlah air dalam 

kolon (bagian usus besar) (Suharjo, Clara M. Kusharto,1 999:19 – 27 ). 
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2.1.2  Protein  

2.1.2.1  Sifat–sifat Protein 

Susunan tubuh kita selain air sebagian besar juga terdiri dari protein. Otot 

(urat daging), kulit, ranbut, jantung, paru- paru, otak dan alat tubuh lainya bila di 

analisis terdiri dari protein. 

Dalam proses pencernaan, protein akan dipecah menjadi satuan-satuan 

dasar kimia kemudian diserap dan dibawa oleh aliran darah keseluruh tubuh, 

dimana sel-sel jaringan mempunyai kemampuan untuk mengambil asam amino 

yang diperlakukan untuk kebutuhan membangun dan memelihara kesehatan 

jaringan. 

Protein terbentuk dari unsur-unsur organik yang hampir sama dengan 

karbohidrat dan lemak yaitu terdiri dari unsur  karbon, hidrogen dan oksigen akan 

tetapi ditambah dengan unsur lain yaitu nitrogen. Beberapa protein juga 

mengandung unsur mineral yaitu fospor, sulfur dan zat besi. 

Molekul protein tersusun dari satuan-satuian dasar kimia yaitu asam 

amino. Dalam molekul protein, asam-asam amino ini saling berhubungan dengan 

suatu ikatan yang disebut ikatan peptida (-CONH-). Satuan melekul Protein dapat 

terdiri dari 12 samapi 18 macam asam amino dan dapat mencapai jumlah ratusan 

asam amino.  

Semua makhluk hidup memerlukan protein manusia dan binatang memerlukan 

protein yang berasal dari tanaman sedangkan tanaman sanggup membangun 

protein dari bahan bahan yang diperoleh dari tanah dan udara sekitar. Dalam 

membentuk protein jaringan dibutuhkan sejumlah asam-asam amino dan 

tergantung pada asam amino sesuai dengan jaringan yang akan di bentuk. Asam-
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asam amino ini di dapat dari makanan kemudian  diserap sesudah melalui darah 

dan sebagian disintesa dalam tubuh atau hasil katabolisme perombakan dari 

protein jaringan yang sudah aus/rusak.  

 

2.1.2.2  Keperluan Tubuh akan Protein  

Protein mempunyai fungsi yang unik bagi tubuh yaitu : 

1. Protein menyediakan bahan-bahan yang penting peranannya untuk 

pertumbuhan dan memelihara jaringan tubuh. 

2. Protein bekerja sebagai pengatur kelangsungan proses di dalam tubuh  

3. Memberikan tenaga jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat 

dan lemak.    

 

2.1.2.3 Pertumbuhan dan Pemeliharaan jaringan tubuh  

Protein sebagai zat pembangun, yaitu merupakan bahan pembangun 

jaringan baru. Dengan demikian protein amatlah penting bagi semua taraf 

kehidupan, mulai dari masa anak-anak, remaja sampai remaja yang sedang 

tumbuh, juga pada masa hamil dan menyusui pada wanita dewasa, orang yang 

sakit dan dalm taraf penyembuhan demikian juga orang dewasa dan lanjut usia. 

Berarti pembentukan jaringan baru selalu terjadi selama kita hidup.  

Tubuh yang menerima cukup makan bergizi akan mempunyai simpanan-

simpanan protein untuk digunakan dalam keadaan darurat tetapi bila keadaan 

tidak menerima menu seimbang/mencukupi kebutuhan tubuh berlanjut terus, 

maka gejala-gejala kurang protein akan timbul.      
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2.1.2.4 Protein Sebagai Pengatur   

Selain protein amat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, 

protein juga turut memelihara serta mengatur proses-proses yang mengatur dalam 

tubuh yaitu terdiri dari protein. Mineral dan vitamin yang bergabung dengan 

protein membentuk enzim yang berperan besar untuk kelangsungan proses 

perencanaan dalam tubuh selain itu protein juga mengatur tekanan osmosa, pada 

keseimbangan cairan dan pH (asam-basa darah). Protein membantu mengatur 

keluar masuknya cairan, nutrient (Zat Gizi) dan metabolit dari jaringan masuk 

kesaluran darah pada saat orang mngalami kekurangan plasma protein maka 

keseimbangan cairan akan terganggu dan akan berakumulasi disekitar jaringan 

sehingga terjadi pembengkakan (oedema)”Nuritional Oedema” adalah salah satu 

gejala klinis yang terlihat pada penderita hypoproteinemia (Rendah Plasma 

Protein).    

 

2.1.2.5  Protein Sebagai bahan Pembakar 

Karena komposisi Protein mengandung unsur karbon, maka protein dapat 

berfungsi sebagai bahan bakar sumber energi. Bila tubuh tidak menerima 

karbohidrat dan lemak  dalam jumlah yang cukup memenuhi kebutuhan tubuh, 

maka untuk menyediakan energi bagi kelangsungan aktifitas tubuh, protein akan 

dibakar sebagi sumber energi. Dalam keadaan ini, keperluan tubuh akan 

dipergunakan untuk membentuk jaringan.  

 Protein Mensuplai 4 Kalori per gram, tetapi secara ekonomi sumber energi 

yang berasal dari protein adalah mahal dibandingkan lemak dan karbohidrat, jadi 

sekalipun protein dapat digunakan oleh tubuh sebagi bahan bakar akan tetapi 
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tidaklah ekonomis jika kita makan protein secara berlebihan selama energi bisa 

didapat dari bahan makanan yang lebih murah yaitu yang mengandung 

karbohidrat dan lemak, sebab umumnya pangan yang kaya akan protein harganya 

mahal (Suharjo, Clara M.Kusharto,1999: 28-35 ). 

 

2.1.3 Lemak  

2.1.3.1 Sifat-sifat lemak  

Seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak merupakan sumber energi 

bagi tubuh bobot energi yang dihasilkan per gram lemak adalah 2 ¼ kali besar 

daripada karbohidrat dan protein 1gram karbohidrat dan protein hanya 

menghasilkan 4 kalori.  

 

2.1.3.2 Fungsi Lemak  

Peranan fisiologis lemak yang utama adalah : 

1. Menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh.  

2. Mempunyai fungsi pembentuk/stuktur tubuh.  

3. Pengatur proses yang berlansung dalam tubuh secara langsung dan tak 

langsung. 

a.  Penghasil Energi  

Sumber-sumber energi yang pekat 1 gram lemak memberikan 9 kalori 

2¼X energi yang berlebihan dalam tubuh akan disimpan dalam jaringan adipose 

sebagai energi potensial. Diketahui secara terperinci lemak adipose ini tersimpan 

dalam jaringan di bawah kulit/sub cutaneous tissues sebanyak 50%, sekeliling alat 
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tubuh dalam rongga perut sebanyak 45% dan dalam jaringan otot/intra muscular 

tisues sebanyak 5%  

Secara alamiah lemak yang tersimpan ini adalah dalam bentuk lemak 

netral atau trigliserida. Lemak cadangan ini tidak statis sifatnya tetap selalu 

diperbaharui dan perubahannya di Bantu oleh adanya enzim lipase dan koenzim 

dalam proses metabolisme dan utilisasi lemak dalam tubuh. 

Bilamana cadangan lemak ini terjadi berlebihan (melebihi 20% dari berat 

badan normal ), maka orang tersebut mempunyai tendensi mengalami kegemukan 

(obesitas) yang mengalami cenderung kegemukan.  

b. Pembangun/ Pembentuk Stuktur Tubuh 

Cadangan lemak yang normal terdapat di bawah kulit dan sekeliling organ 

tubuh, berfungsi sebagai bantalan pelindung dan menunjang letak organ tubuh. 

“Subcutanneous fat”) lemak di bawah kulit akan melindungi kehilangan panas 

tubuh melalui kulit (Suharjo,Clara, M Kusharto,199: 36-45). 

 

2.1.4 Vitamin  

2.1.4.1 Definisi Vitamin 

Vitamin adalah zat-zat organik komplek yang dibutuhkan dalam jumlah sangat 

kecil dari pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh oleh karena itu harus 

didatangkan dari makanan. Vitamin termasuk zat pengatur pertumbuhan dan 

pemeliharaan kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik didalam tubuh 

karena vitamin adalah zat organic, maka vitamin dapat dirusak karena 

penyimpanan dan pengolahan.  
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2.1.4.2 Fungsi Vitamin  

Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme 

energi,pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh, pada umumnya sebagai koenzim 

atau sebagian dari enzim. Sebagian besar koenzim terdapat dalam bentuk 

apoenzim yaitu vitamin yang terikat dalm protein. Hingga sekarang fungsi 

biokinia jenis vitamin belum diketahui dengan pasti.  

 

2.1.4.3 Vitamin Dalam Makanan 

Kontribusi suatu jenis makanan terhadap kandungan vitamin makanan sehari-

hari bergantung pada jumlah vitamin yang semula terdapat dalam makanan 

tersebut, jumlah yang rusak pada saat panen atau penyembelihan, penyimpanan, 

pemrosesan, dan pemasakan. Pada saat panen dan penyimpanan sejumlah vitamin 

akan hilang, bergantung pada suhu penyikapan terhadap udara dan matahari, serta 

lama penyimpanan. Semakin tinggi suhu, semakin lama tersingkap terhadap udara 

dan matahari, semakin lama disimpan akan semakin banyak vitamin yang hilang. 

Pada tahap pemrosesan dan pemasakan banyak vitamin hilang bila 

menggunakan suhu tinggi air perebus dibuang, permukaan makanan bersentuhan 

dengan udara dan menggunakan alkali. Vitamin yang terpengaruh dalam hal ini 

adalah yang rusak oleh panas, oksidasi, atau yang larut dalam air. Penghilangan 

vitamin dalam pemasakan dapat dicegah dengan cara : (1) Menggunakan suhu 

tidak terlalu tinggi; (2) Waktu memasak tidak terlalu lama; (3) Menggunakan air 

pemasak sedikit mungkin; (4) Memotong dengan pisau yang tajam, menjadikan 

potongan tidak terlalu halus; ( 5) panci masak ditutup; (6) tidak menggunakan 

alkali dalam pemasakan; (7) Sisa air rebus digunakan untuk masakan lain. 
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Vitamin larut lemak tidak banyak hilang pada proses pemasakan. Kehilangan 

terjadi proses oksidasi dan proses ketengikan (Sunita Almatsier, 2003:151-153).   

 

2.1.5 Air  

Air merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh. Air merupakan 

komponen utama dari semua stuktur sel dan dan merupakan media kelangsungan 

proses metabolisme dan reaksi kimia di dalam tubuh. Air yang tersedia bagi tubuh 

termasuk yang terdapat dalam makanan cair maupun padat yang dikonsumsi serta 

air yang terbentuk didalam sel bagian hasil proses oksidasi makanan. Air 

endogenus ini disebut “air metabolic “ atau “air Oksidasi’ Air metabolic ini 

jumlahnya kira kira 15 persen dari total air yang di peroleh dari konsumsi makan 

dan minuman sehari-hari. Newburg, 1990 dan Peters, 1933 dalam Suharjo, Clara, 

M Kusharto,199:89 mengemukakan angka-angka air oksidasi yang berasal dari 

protein, Karbohidrat dan lemak sebagai Berikut:  

Tabel 1 
Angka–angka Air dalam Oksidasi Protein 

 
AIR OKSIDASI BAHAN MAKANAN 

(100G) Newburgh Peters 
Protein 
Karbohidrat  
Lemak  
 

41 
60 
107 

40 
56 
104 

Newburg dan peter  dalam Suharjo, Clara, M.kusharto, (1999: 88). 

 Atas dasar tersebut diatas jumlah total air yang tesedia bagi tubuh dapat 

diperhitungkan bila komposisi makanan serta jumlah total  air yang tersedia bagi 

tubuh dapat diperhitungkan bila komposisi makanan serta jumlah air dan 
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minuman diketahui. Penentuan keseimbangan air yang tepat harus memperhatikan 

adanya air metabolisme.  

Pengaturan suhu badan tergantung antara sifat air dalam mengantarkan panas 

keseluruh bagian tubuh. Bila suhu lingkungan rendah maka radiasi dan kondisi 

penting sebagai cara mengeluarkan panas. Perubahan suhu badan yang drastis 

dapat dicegah oleh sifat-sifat lain dari air misalnya perlunya suhu untuk 

penguapan air. Kehilangan air yang berlebihan misalnya berkeringat, diare dan 

muntah-muntah, menimbulkan dehidrasi dan kehilangan elektrolit-elektrolit. 

(Suharjo, Clara M.Kusharto,1999: 88-89 ). 

   

2.1.6 Pemenuhan Kalori  

Seorang atlet yang kondisi fisiknya baik, dengan mudah dapat 

mengkonsumsi kalori antara 4000 sampai 5000  kalori sehari. Memang sulit untuk 

menentukan intake kalori atlet setiap hari oleh karena kebutuhan kalori bagi setiap 

orang dipengaruhi oleh banyak factor yang diantaranya, tinggi badan, berat badan 

kondisi fisik seseorang pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan di samping olahraga 

dan sebagainya  

a.  kebutuhan tenaga untuk masing–masing jenis cabang olahraga tidak sama; 

b. Jika intake kalori kurang dari jumlah yang diperlukan akan mengakibatkan 

terjadinya penuruinan berat badan. Akan tetapi jika intake kalori melebihi 

kebutuhan  

c. maka akan terjadi perubahan pada komposisi, dimana kelebihan kalori akan di 

ubah menjadi cadangan lemak tubuh, jika hal demikian terjadi maka akan 

mempengaruhi fitness atlet yang bersangkutan, karena cadangan lemak yang 
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berlebihan akan menyebabkan atlit menjadi lamban. Hal ini penting sekali 

diperhatikan terutama bagi atlet yang memerlukan reaksi cepat  

Kemampuan atlet untuk mempertahankan cukupnya tenaga tersebut 

langsung di pengaruhi  jumlah kalori yang di makannya. Intake kalori setiap hari 

pada dasarnya mempengaruhi kemampuan atlet tersebut mempertahankan 

kecukupan tenaga terutama cabang–cabang olahraga yang memakan waktu lama 

dan kemampuan atlet untuk di tentukan oleh : 

a. jumlah cadangan tenaga yang terdapat di dalam tubuhnya; 

b. efisiensi penggunaan tenaga dalam arti tesebut mampu mengurangi keluarnya  

tenaga gerak-gerak otot yang tidak di perlukan.  

  Latihan secara intensif akan memberikan pengalaman berharga bagi atlet 

dalam mengatur penggunaan tenaga. Karena itu di dalam membina kemampuan 

jasmaniah seorang atlet selain melakukan latihan juga harus melakukan pula :  

a. mengatur konsumsi kalori atlet tersebut sehinga dapat mencapai berat badan 

ideal yang sesuai untuknya.  

b. setelah berat badan ideal itu  tercapai maka perlu diatur konsumsi kalori setiap 

hari sehingga tidak terjadi penurunan atau pun penambahan berat badan 

c. dalam keadaan tidak melakukan latihan konsumsi kalori harus di atur agar 

atlet tidak menjadi gemuk akibat penambahan cadangan lemak dalam tubuh 

(Sjahmin Moehji 2003: 93). 

2.1.7 Komposisi Tubuh dan Kesegaran Jasmani  

Komposisi tubuh seseorang dapat di ukur melalui berbagi cara misalnya 

dengan mengukur berat jenis tubuh. Tubuh yang mempunya berat jenis yang tingi 
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berarti  masa ototnya banyak sedangkan kadar lemak relatif kecil. Jumlah 

cadangan lemak dibawah kulit dapat diukur menggunakan suatu alat yang di sebut 

Skinfold calipers. Bagi seorang atlet, Komposisi tubuh jauh lebih penting dari 

berat badan sendiri karena ketahanan jasmaniah atlet ditentukan oleh masa otot 

yang membentuk tubuhnya. Karena itu dalam pembinaan ketahanan jasmaniah 

seorang atlet baik dipusat-pusat latihan maupun diluar pusat latihan, haruslah 

terdapat perpaduan yang serasi antara pengaturan makanan meraka dengan latihan 

fisik yang diberikan. Pemberian makanan yang melebihi kebutuhan akan 

mengakibatkan bertambahnya cadangan lemak, sehingga tidak mencapai 

komposisi tubuh yang sesuai. Sebaliknya makanan yang kurang dari kebutuhan 

akan mengakibatkan tidak mungkin dikembang-kembangkannya otot-otot tubuh. 

Dipusat-pusat latihan, lebih-lebih jika pembinaan ketahanan fisik atlet itu 

dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat ada kecenderungan untuk 

memberikan suatu diet maksimal kepada atlet-atlet tersebut. Cara seperti ini 

tidaklah baik dan akibat yang timbul bukanlah menigkatnya ketahanan fisik atlet 

tersebut akan sebaliknya atlet itu akan menjadi lamban, diet dengan kalori 

maksimal yang diberikan akan mengakibatkan terbentuknya cadangan lemak yang 

lebih cepat dari perkembangan otot-otot tubuh. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi para pelatih atau pengurus 

pimpinan pusat latihan dalam membina ketahanan fisik para atlet antara lain 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengawasan berat badan atlet secara teratur dan terus menerus disetiap pusat 

latihan hendaknya disediakan timbangan yang baik dan pelatih perlu 

menetapkan jadwal dan cara penimbangan berat badan atlet-atlet tersebut. 
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Hendaknya atlet tidak melakukan penimbangan sendiri. Hasil penimbangan 

berat badan harus dicatat dalam kartu khusus untuk masing masing atlet. 

b.  Disamping berat badan, juga perlu diawasi perubahan komposisi tubuh untuk 

mengetahui perkembangan masa otot atlet-atlet itu. Akan sangat ideal jika 

disetiap pusat latihan jika tersedia alat untuk mengukur berat jenis tubuh atlet, 

akan tetapi minimal setiap pusat latihan harus memilki skinfold Calipers untuk 

mengukur tebalnya lapisan lemak dibawah ini. Jika lapisan lemak dibawah 

kulit memperlihatkan kenaikan yang melebihi dari yang semestinya maka 

perlu diambil tindakan pengurangan kadar kalori makan atlet tersebut.  

c.  Dalam makanan atlet sehari-hari hendaknya dilakukan pembatasan terhadap 

penggunaan bahan makanan yang kadar lemaknya tinggi. 

d.  Apabila terjadi pengurangan frekuensi latihan, maka haruslah pula dilakukan 

pengurangan terhadap makan terutama makanan-makanan yang mengandung 

sumber tenaga. Hal ini dilakukan untuk mencegah perubahan komposisi tubuh 

dengan jalan menghindarkan terbentuknya lapisan lemak dibawah kulit yang 

lebih banyak akibat kelebihan kalori. 

e.  Kepada setiap atlet bukan saja harus ditanamkan disiplin latihan akan tetapi 

juga perlu ditanamkan disiplin makan (Sjahmin Moehji, 2003:93). 

 

2.1.8 Kecukupan Energi  

Energi di perlukan antara lain metabolisme basal (Basal Metabolic Rate) 

dan aktivitas fisik. Metabolisme basal adalah keadaan metabolisme tubuh dalam 

keadaan istirahat sempurna fisik dan mental. Pada keadaan ini energi diperlukan 
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untuk mempertahankan fungsi–fungsi vital tubuh antara lain pencernaan, 

pernafasan, pengaturan suhu tubuh peredaran darah dan lain–lain. Energi yang 

dihasilkan tubuh digunakan untuk melakukan tiga kegiatan, yaitu kerja internal, 

kerja eksternal dan menutup pengaruh makanan.  

Kerja internal adalah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

hidup, misalnya mempertahankan tonus otot, sirkulasi darah, pengaturan 

pernafasan, denyut jantung, kerja ginjal dan lain-lain. Energi untuk kerja internal 

disebut energi metabolisme basal (EMB). Energi basal diukur pada tapi tidak 

tidur, fisik dan emosi dalam keadaan rileks, kurang lebih 12-18 jam sesudah 

makan. Energi basal ini dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh, kelenjar 

endokrin, kehamilan dan laktasi, status kesehatan, koreksi tidur, suhu tubuh, tonus 

otot, latihan olahraga dan faktor stress. Pada remaja diperkirakan kebutuhan EMB 

meningkat 12% (Auliana, dalam Agung Nugroho 2004: 18).  

 

Untuk menetapkan kecukupan energi secara faktorial pengeluaran energi 

tiap-tiap hari dari tipe individu tertentu dengan menambah sejumlah pengeluaran 

energi untuk tidur, bekerja dan rekreasi. Disamping itu observasi konsumsi 

makanan riil juga dilakukan. Dari taksiran pengeluaran energi dan observasi 

konsumsi makanan menghasilkan standar kecukupan.  

Kecukupan energi yang terkenal antara lain dikemukakan oleh voit tahun 

1998 yang menyatakan bahwa buruh-buruh di Jerman yang melakukan pekerjaan 

bisa memerlukan 3055 kalori/hari dari makanan yang dikonsumsi. Sedangkan 

kecukupan energi yang dikemukakan oleh atwater, lusk tahun 1918 
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mengungkapkan kecukupan energi rata-rata orang dewasa melakukan kerja 

sedang 8 jam/hari ditaksir sebesar 3000 kalori. 

Tahun 1955 The League of The Nation Health Organization, dan The 

National Research Council USA tahun 1943 mengajukan standar kecukupan 

energi untuk orang dewasa laki-laki yang bekerja ringan dan sedang masing–

masing sebesar 2400 kalori dan 3000 kalori. Berbagai standar diatas didasarkan 

pada data yang diperoleh dari penelitian-penelitian terhadap individu dan 

penduduk di Amerika Utara dan Eropa serta pada mulanya dimaksudkan untuk 

digunakan bagi orang-orang barat, namun kenyataannya banyak digunakan 

dinegara-negara lain dengan mengadakan penyesuaian dengan kondisi setempat 

(Suhardjo,Clara.M.Kusharto, 1999: 138). 

 

2.1.8.1 Cara Menghitung Kebutuhan Energi 

Kebutuhan energi dapat dihitung berdasarkan komponen-komponen 

penggunaan energi. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, terdapat 6 

langkah dalam menghitung kebutuhan energi untuk setiap atlet. 

a. Langkah 1 

Tentukan status gizi atlet dengan menggunakan IMT dan persentase lemak 

tubuh. Indeks massa tubuh merupakan pembagian berat badan dalam kg oleh 

tinggi badan dalam satuan meter dikwadratkan. Sedangkan presentase lemak 

tubuh yaitu perbandingan antara lemak tubuh dengan masa tubuh tanpa lemak. 

Pengukuran lemak tubuh dilakukan dengan menggunakan alat skinfold caliper 

pada daerah trisep dan subskapula. 
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b. Langkah 2 

Tentukan Basal Metabolic Rate (BMR) yang sesuai dengan jenis kelamin, umur 

dan berat badan. Caranya menentukan BMR dengan melihat tabel 2 atau tabel 3. 

Tambahkan BMR dengan specific dynamic action (SDA) yang besarnya 10% 

BMR, BMR + SDA (10% BMR) 

Tabel 2.  

BMR untuk laki-laki berdasarkan berat badan 

 

Jenis 
kelamin 

Berat 
badan 
(kg) 

10 – 18 
th 

Energi 
(kalori) 

18 – 30 th 

30 – 60 th 

Laki-laki 55 1625 1514 1499 
 60 1713 1589 1556 
 65 1801 1664 1613 
 70 1889 1739 1670 
 75 1977 1814 1727 
 80 2065 1889 1785 
 85 2154 1964 1842 
 90 2242 2039 1899 

       Sumber :  Dadang A. P Primana Perhitungan Energi Olahraga (2000) 
 

Tabel 3. 

BMR untuk perempuan berdasarkan berat badan 

 

Jenis 
kelamin 

Berat 
badan 
(kg) 

10 – 18 th Energi (kal) 
18 – 30 th 

30 – 60 th 

Perempuan 40 1224 1075 1167 
 45 1291 1149 1207 
 50 1357 1223 1248 
 55 1424 1296 1288 
 60 1491 1370 1329 
 65 1557 1444 1369 
 70 1624 1516 1410 
 75 1691 1592 1450 

       Sumber :  Dadang A. P Primana Perhitungan Energi Olahraga (2000). 
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c. Langkah 3 

Aktifitas fisik setiap hari ditentukan tingkatnya. Kemudian, hitung besarnya 

energi untuk aktifitas fisik tersebut (tanpa kegiatan olahraga). Pilihlah tingkat 

aktifitas fisik yang sesuai, baik untuk perhitungan aktifitas total maupun 

perhitungan aktifitas fisik yang terpisah dan jumlahkan. Gunakan tabel 3 untuk 

menentukan tingkat aktifitas total. 

Tabel 4 

Faktor aktifitas fisik (perkalian dengan BMR) 

 

Tingkat aktifitas Laki-laki Perempuan 
Istirahat di tempat tidur 1,2 1,2 
Kerja sangat ringan 1,4 1,4 
Kerja ringan 1,5 1,5 
Kerja ringan – sedang 1,7 1,6 
Kerja sedang 1,8 1,7 
Kerja berat 2,1 1,8 
Kerja berat sekali 2,3 2,0 

       Sumber :  Dadang A. P Primana Perhitungan Energi Olahraga (2000). 
 

d. Langkah 4 

Kalikan faktor aktifitas fisik dengan BMR yang telah ditambah SDA 

e. Langkah 5 

Tentukan penggunaan energi sesuai dengan latihan atau pertandingan olahraga 

dengan menggunakan tabel 5. Kalikan jumlah jam yang digunakan untuk latihan 

per minggu dengan besar energi yang dikeluarkan untuk aktifitas olahraga. Total 

energi yang didapatkan dari perhitungan energi dalam seminggu, kemudian dibagi 

dengan 7 untuk mendapatkan penggunaan energi yang dikeluarkan per hari. 
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Tambahkan besarnya penggunaan energi ini dengan besarnya energi yang 

didapatkan dari perhitungan langkah 5. 

Tabel 5. 

Kebutuhan energi berdasarkan aktifitas olahraga (kal/menit) 

Aktifitas Olahraga  Berat Badan (kg)  
 50 60 70 80 90 
Balap sepeda : - 9 km/jam 3 4 4 5 6 
                         - 15 km/jam 5 6 7 8 9 
                         - bertanding 8 10 12 13 15 
Bulutangkis 5 6 7 7 9 
Bola basket 7 8 10 11 12 
Bola voli 2 3 4 4 5 
Dayung 5 6 7 8 9 
Golf 4 5 6 7 8 
Hockey 4 5 6 7 8 
Jalan kaki : - 10 menit/km 5 6 7 8 9 
                   - 8   menit/km 6 7 8 10 11 
                   - 5   menit/km 10 12 15 17 19 
Lari           : - 5,5 menit/km 10 12 14 15 17 
                   - 5    menit/km 10 12 15 17 19 
                   - 4,5 menit/km 11 13 15 18 20 
                   - 4    menit/km 13 15 18 21 23 
Renang : - gaya bebas 8 10 11 12 14 
                - gaya punggung 9 10 12 13 15 
                - gaya dada 8 10 11 13 15 
Senam 3 4 5 5 6 
Senam aerobik : - pemula 5 6 7 8 9 
                            - terampil 7 8 9 10 12 
Tenis lapangan : - rekreasi 4 4 5 5 6 
                          - bertanding 9 10 12 14 15 
Tenis meja 3 4 5 5 6 
Tinju : - latihan 11 13 15 18 20 
           - bertanding 7 8 10 11 12 
Yudo 10 12 14 15 17 

       Sumber :  Dadang A. P Primana Perhitungan Energi Olahraga (2000). 
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f. Langkah 6 

Apabila atlet tersebut masih dalam usia pertumbuhan, maka tambahkan kebutuhan 

energi sesuai dengan tabel 6. 

 

Tabel 6. 

Kebutuhan energi untuk pertumbuhan (kalori/hari) 

Jenis kelamin anak Umur 
(Tahun) 

Tambahan energi 

   
Anak laki-laki 10 – 14 2 kalori/kg berat badan 
dan perempuan 15 1 kalori/kg berat badan 
 16 – 18 0,5 kalori/kg berat badan 

      Sumber : Dadang A. P Primana, Perhitungan Kebutuhan Energi Olahraga (2000). 
 
 Cara lain untuk menaksir kecukupan energi yang mudah dan praktis, yaitu 

dengan menghitung konsumsi kalori yang dapat mempertahankan berat badan 

tetap stabil dalam jangka waktu tertentu dan pada aktivitas yang tetap. Setelah di 

uraikan sebelumnya, kecukupan energi tubuh di peroleh dari makanan yang 

mengandung zat gizi dengan proporsi sebagai berikut :  

- Lemak 20% <30 %  

-Protein 10% - 15 % 

-Hidratarang  60% -70%  

 Pada umumnya seorang dewasa yang aktif memerlukan energi sekitar 

2500–3000 kalori sehari untuk dapat mempertahankan berat badan normal. Atlet 

“endurance” menggunakan 5000 kalori atau lebih sehari. 
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2.1.8.2 Kecukupan Hidratarang  

 Atlet yang melakukan latihan berat misalnya, kebutuhan hidratarangnya 

bisa mencapai 9–10gr/kg berat badan /hari ini kira–kira 70% dari kebutuhan 

energi seluruhnya setiap hari dan sebaiknya mengandung hidratarang kompleks. 

 

2.1.8.3 Kecukupan Protein  

Penelitian membuktikan bahwa kegiatan olahraga yang teratur 

meningkatkan kebutuhan protein atlet dari cabang olahraga yang mengkonsumsi 

protein antara 1,2–1,7gram protein/kg BB/hari (±100–212 dari yang di anjurkan) 

dan atlet “endurence”antara 1,2–1,4gram/kg BB/hari (±100 – 175 % dari yang di 

anjurkan) jumlah protein tersebut dapat diperoleh dari diit yang mengandung 12–

15% jumlah tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. Proporsi protein berubah 

sesuai dengan jumlah energi total perhari yang meningkat dan sebaiknya 

separuhnya berasal dari protein hewani komposisi protein terdiri dari protein 

hewani dan protein nabati dengan perbadingan 1:1. 

 

Tabel 7 
 

Proporsi protein untuk jumlah energi total sehari 
 

Jumlah energi / hari 
Kalori 

% Protein dari jumlah total 
energi perhari 

2500 
3000 – 4000 
4500 – 5000 

15% 
13 – 14 % 
10 – 12 % 

Sumber : Surjodibroto, dalam Depkes RI dan KONI Pedoman pengaturan makan atlet.(1993:22). 
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Walaupun protein merupakan zat pembangun jaringan tubuh namun tidak 

berarti makin tinggi konsumsi protein makin besar pembentukan otot. 

Pembentukan masa otot dan kekuatanya di tentuka oleh latihan yang terprogram 

dengan baik yang harus di tunjang oleh makanan yang cukup. Pada prakteknya 

atlet harus mengutamakan makanan lebih banyak hidratarang dari pada lebih 

banyak protein. 

 

2.1.8.4 Kecukupan Lemak  

Latihan olahraga meningkatkan kapasitas otot menggunakan lemak 

sebagai sumber energi. Peningkatan metabolisme lemak waktu melakukan 

kegiatan olahraga yang lama mempuyai efek “melindungi” pemakaian glikogen 

(“glycogen sparing effeck”) dan memperbaiki kapasitas ketahanan fisik 

(“endurence Capasity”). Walaupun  demikian konsumsi energi dari lemak 

dianjurkan tidak lebih dari 30% total energi perhari. Bagi mereka yang 

membutuhkan lebih banyak di hidratarang perlu menurunkan konsumsi lemak 

untuk mengimbanginya. 

 

2.1.8.5 Kecukupan Vitamin dan Mineral  

Kecukupan vitamin dan mineral bagi atlet yang melakukan olahraga berat 

akan meningkat seperti hal nya zat–zat gizi sumber energi dan protein. 

Pemenuhan kecukupan vitamin dan mineral dari bahan makanan sering sulit 

dilaksanakan oleh karena tidak mudah mengkonsumsi sayur dan buah–buahan 

dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhannya.  
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2.1.8.6 Kecukupan Air  

Asupan air bagi atlet harus mencukupi untuk dapat mempertahankan 

keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh banyak air di perlukan kurang lebih   

2.500 ml. Seperti yang di jelaskan di bawah ini: 

 Luaran air harian     Asupan air harian  

 - urine   1500 ml   - makanan  

 - tinja (feses)  100 ml    - minum  

 - kulit   600 ml    - metabolisme  

2.1.8.7 Kecukupan Gizi Untuk Atlet  

Oksigen, air energi dan zat gizi yang dibutuhkan Untuk proses kehidupa. 

Makanan untuk seorang atlet harus mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan 

untuk mengganti zat-zat gizi dalam tubuh yang berkurang akibat digunakannya 

zat gizi tersebut untuk aktivitas olahraga. Menu seorang atklet harus mengandung 

semua zat gizi yang diperlukan yaitubKarbohidrat,lemak, protein vitamin mineral 

dan air. Zat- zat gizi tersebut hanya makronutrien berupa karbohidrat lemakn dan 

protein saja yang dapat menhasilakn energi, sedangkan mikronutrien berupa 

vitamin, dan mineral tidak menghasilkan energi (Depkes RI dan Koni Pusat, 

1997:3). 

Aktivitas olahraga membutuhkan metabolisme optimal dan macronutrient 

tergantung dari adanya dan ketersediaannya mikronutrien. Makronutrient dan 

Mikrronutrient sangat dibutuhkan untuk menghasilkan energi sehingga atlet dapat 

tampil maksimal dalam setiap aktivitas olahraga. Nilai protein yang dihasilkan 

dari penguraian sempurna zat-zat gizi tersebut adalah 1 gram karbohidrat 
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menghasilkan 4 kalori 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, 1 gram protein 

menghasilkan 4 kalori. 

Menu atlet harus disusun berdasarkan jumlah kebutuhan energi dan 

komposisi  gizi penghasil energi yang seimbang menu makan harus mengandung 

karbohidrat sebanyak 60-70%, lemak 20-25 % dan protein sebanyak 10-15% dari 

total kebutuhan energi serang atlet. Menu yang disusun berdasarkan kebutuhan 

jumlah energi dan komposisi gizi penghasil energi seimbang , serta dibuat dari 

bahan makanan yang mengandung criteria 4 sehat lima sempurna umumnya sudah 

mengandung vitamin dan mineral sesuani dengan kebutuhan atlet (Depkes RI,dan 

KONI Pusat, 1997:3). 

    

2.1.9 Makanan Selama Latihan 

Tujuan dari pemusatan latihan adalah meningkatkan ketrampilan teknik, 

taktik dan meningkatkan kesegaran jasmani termasuk ketrampilan atlet bagi yang 

status gizinya sudah baik latihan dan pembinaan langsung bisa dilakukan, tetapi 

bila status gizinya kurang anemi dan sebagainya status gizi harus diperbaiki 

terlebih dahulu disamping latihan rutin. Sedangkan yang bergizi lebih, berat badan 

diturunkan terlebih dahulu tanpa mengganggu latihan rutin, kebutuhan kalori 

antara 3000–5000, volume makanan dipilih bahan makanan yang mengandung 

kalori tinggi tetapi volumenya kecil, lemak perlu ditambahkan untuk melezatkan 

makanan dan pelarut beberapa vitamin terutama B Kompleks. Disamping itu, 

mineral yang terdiri dari calsium dan ferum terutama untuk atlet wanita.    
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2.1.10 Menjelang Pertandingan 

Air adalah nutrient yang paling penting karena latihan latihan berat selalu 

disertai keringat yang banyak tubuh manusia terdiri dari kurang lebih 55% dari 

cairan dalam petandingan-pertandingan seorang atlet bisa kehilangan keringat 2–4 

liter perjam dalam keadaan biasa hanya 15cc perjam. Makan yang dianjurkan 3 

atau 4 jam sebelum pertandingan atlet makan menu ringan, dengan tujuan agar 

pada waktu pertandingan lambung sudah kosong. Menu hendaknya terdiri dari 

makanan yang telah terbiasa oleh atlet makanan mempunyai arti nasional untuk 

tiap orang. Dan menjelang pertandingan makanan yang paling penting menurut 

kepentingan kepercayaan atlet masing-masing, karena sangat penting artinya 

secara psikologis akan memberikan kepercayaan pada dirinya. 2jam sebelum 

pertandingan dianjurkan minum sebanyak 3 gelas (600cc).  

 

2.1.11 Saat Pertandingan   

Untuk mempertahankan status hidrasi dan keseimbangan maka selama 

pertandingan harus diselingi minum dengan interval 10 -15 menit minum cairan 

100 –200cc (1 gelas) penggunaan larutan yang lebih pekat atau tablet garam tidak 

dianjurkan karena bisa menimbulkan mual dan muntah. Pengosongan lambung 

ditentukan oleh volume dan konsentrasi cairan yang diberikan. Larutan dengan 

konsentrasi tinggi merupakan larutan yang hipertonis dengan efek osmotis yang 

menarik air masuk lambung menjadi isotonis (kosong). Akibat lain yang bisa 

terjadi dehidrasi tubuh yang bertambah karena sebagian cairan masuk 

lambung(Dirham, 1987:52 ). 
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2.1.12 Pengaturan Makanan di Pusat Latihan 

Masa olahragawan  berada dipusat latihan merupakan masa persiapan bagi 

olahragawan itu untuk ”take off” dalam arti mempersiapkan diri untuk menerima 

tambahan beban latihan yang dijalaninya sebagai persiapan menghadapi 

pertandingan. Karena penyelenggara makanan dipusat latihan mempunyai tiga 

tujuan yaitu: 

a. Memelihara agar tingkat gizi olahragawan se-optimal mungkin agar 

olahragawan selalu dalam keadaan bugar.  

b. Menjamin terpenuhinya kebutuhan kalori sesuai dengan kebutuhan olahraga  

c. Meningkatkan kinerja fsik olahragawan, oleh karena itu, makanan yang 

diberikan  kepada olahragawan dipusat latihan harus memenuhi persyaratan 

antara lain :   

d.  makanan harus dapat memeberikan semua zat gizi yang diperlukan dalam 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan berimbang susunan 

hidangan harus berpedoman pada prinsip Empat sehat. 

e.  Jumlah makanan yang dimakan oleh setiap olahragawan harus sesuai dengan 

olahraganya. Akan tetapi harus dijaga agar olahragawan tidak melebihi 

kebutuhanya sehingga menyebabkan berat badan olahragawan naik melebihi 

berat seharusnya. Atlet yang makan terlalu banyak akan menyebabkan gemuk 

dan menyebabkan atlet menjadi lamban. 

f. Makanan harus bebas dari zat-zat yang dapat mengganggu kesehatan 

olahragawan. Makanan tidak boleh mengandung zat yang menyebabkan 

alergi, tidak boleh terlalu pedas dan sebagainya pemeliharaan hygiene dan 
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sanitasi makanan harus mendapat perhatian sehingga tidak menjadi 

pencemaran ataupun makanan basi.  

g. Penyajian makanan harus dilakukan pada waktu yang sesuai sehingga jarak 

dengan waktu mulai berlatih tidak terlalu dekat tetapi juga tak terlalu 

jauh.(Sjahmien Moehji, 2003:102).   

 

2.1.13 Cara Menyusun Kecukupan Kalori 

 Atlet membutuhkan sejumlah kalori untuk melakukan aktivitasnya 

penyelenggaran makanan bagi atlet menjadi sangat penting karena memerlukan 

suatu penyusunan hidangan yang sehat, seimbang dan tepat, agar kebutuhan kalori 

atlet dapat terpenuhi untuk mencapai prestasi puncak. 

Contoh penyusunan 4000 kalori : 

1.Beras /penukarnya   : 550gr (±81/2 gelas nasi ) 

2 Daging /Penukarnya  : 300gr (±6 Potong sedang) 

3. Kacang penukarnya  : 75 gr  (± 71 /³ sendok makan  

4. sayur-sayuran   : 300 gr (±3 gelas )  

5. Buah-buahan  : 400 gr (±4 potong sedang pepaya) 

6. Susu    : 400 cc/40gr (±51/2 gelas / 8 sendok makan) 

7 Minyak    : 55 gr (±51/2 sendok makan  

8. Gula pasir    :45 gr (± 41 /2 sendok makan) 

 Meskipun jumlah kebutuhan di perhitungkan untuk kurun waktu satu hari 

(24 jam) namun untuk pemberiannya jangan hanya 3 atau bahkan sekali maka 

pemberian harus terbagi dalam minimal 3 kali makan, sehingga jumlah tiap kali 

tidak terlalu besar. Meskipun jumlah kebutuhan diperhitungkan untuk kurun waku 
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satu hari (24 jam), Pemberian harus terabagi dalam minimal 3 kali makan, jadual 

makan yang di ajurkan adalah (1) Jajanan (Snack) pagi :06.00,(2) Makan pagi: 

09.00, (3) Jajanan siang: 11.00, (4)Makan siang: 13.00 (5) Jajanan sore: 15.30, 

(6)Makan malam: 19.00, (7)Susu : 21.00 (Dirham,1987:8). 

 

2.1.14 Efek Tidak Terpenuhinya Kalori  

Kekurangan energi atau tidak terpenuhinya kalori terjadi bila konsumsi 

kalori dalam makanan kurang dari kalori yang dikeluarkan. Tubuh bahkan 

mengalami keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan kurang dari berat 

badan seharusnya (ideal) bila terjadi pada bayi dan anak-anak akan menghambat 

pertumbuhan dan pada orang dewasa menyebabkan penurunan berat badan dan 

kerusakan jaringan tubuh (Sunita Almatsier, 2003 :150). 

 

2.1.15  Peranan Gizi terhadap Prestasi Olahraga  

 Semua atlet menginginkan untuk meningkatkan performa mereka, dan 

banyak atlet yang menang serius untuk meningkatkan kariernya dalam olahraga, 

meluangkan banyak waktu untuk berlatih.Sehingga prestasi olahraga yang tinggi 

perlu terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Salah satu faktor yang 

penting untuk mewujudkannya adalah melalui gizi seimbang yaitu energi yang 

dikeluarkan untuk olahraga harus seimbang atau sama dengan energi yang masuk 

dari makanan.  

 Makanan untuk seorang atlet harus mengandung zat gizi sesuai dengan yang 

dibutuhkan untuk aktifitas sehari-hari dan olahraga. Makanan harus mengandung 

zat  gizi penghasil energi yang jumlahnya tertentu. Disamping itu harus jadi 

pengganti sel-sel yang rusak ( Suharjo, Clara M.Kusharto,1999 :99) 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

 Untuk memperoleh hasil penelitian sesuai yang diharapkan, penggunaan 

dalam metode penelitian harus tepat sasaran dan mengarah pada tujuan penelitian 

serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kendati banyak metode yang 

dapat digunakan  dalam penelitian, permasalahan bukan terletak pada baik dan 

buruknya metode melainkan kepada ketepatan penggunaan metode yang sesuai 

dengan obyek penelitian atau tujuan penelitian. 

 

3.1 Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 

108). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2002: 55). dari 2 

pendapat di atas dapat ditarik pengertian bahwa populasi adalah keseluruhan yang 

lengkap dari elemen–elemen yang akan diteliti. Populasi Pada penelitian ini 

adalah Atlet PPLM Atletik Universitas Negeri Semarang. Sebanyak 9 orang Atlet. 

 

3.2  Sampel  

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002:109). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karaktristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2002: 56). Dari 2 pendapat tersebut 

dapat ditarik pengertian  bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang 
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dapat di ambil dengan cara–cara tertentu. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini yaitu dengan mengambil seluruh populasi yang ada pada Atlet PPLM Atletik 

Universitas Negeri Semarang sejumlah 9 orang. 

 

3.3 Variabel  

 Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Poin to be noticed) yang menunjukkan variasi (Suharsimi 

Arikunto, 2002:96). jadi variabel adalah obyek yang di amati, dianalisis dan 

disimpulkan dalam suatu pengamatan penelitian. Adapun variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  kecukupan kalori Atlet. 

 

3.4 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat 

konsumsi kalori Atlet PPLM Atletik Universitas Negeri Semarang, jenis 

penelitian ini adalah deskriptif berdasarkan survei 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang 

sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Data dalam penelitian ini terdiri atas 

data primer dan sekunder.  

 

3.5.1 Data primer dalam penelitian ini terdiri atas :  

1. Kuesioner atau angket  
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  Kuisioner adalah sejumlah pertanyan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang diketahui oleh responden tersebut, kuisioner dalam penelitian ini 

disediakan dalam bentuk form recall 24 jam yang merupakan instrumen utama 

untuk mengetahui tingkat konsumsi kalori dan kuisioner pendukung yang 

bertujuan untuk mengetahui sumberdaya dan penyelenggaraan makanan di PPLM 

Atletik Universitas Negeri Semarang. Yang diberikan kepada pengurus dan atlet. 

 

2. Pengukuran Antrophometri 

  Pengukuran antrhopometri yaitu pengukuran dengan cara melakukan 

penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan terhadap sampel 

penelitian. Pengukura antrhopometri ini ditujukan untuk menghitung BMR (Basal 

Metabolik Rate) Untuk mengetahui kecukupan kalori yang dianjurkan. 

 

3.5.2 Data Sekunder  

1. Observasi  

Dalam konsep penelitian observasi atau yang disebut juga pengamatan adalah 

suatu prosedur yang berencana yang antara lain meliputi mencatat dan melihat 

jumlah taraf data aktifitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang di 

teliti (Soekidjo Notoatmodjo, 2002: 93) dalam penelitian ini dilakukan observasi 

langsung di ruang dapur serta gambaran umum PPLM dengan berdasarkan pada 

lembar observasi tentang penyelenggaraan makanan di PPLM yang sebelumnya 

telah ditetapkan oleh peneliti.   



 41

2. Dokumentasi  

Didalam metode dokumentasi penelti menyelidiki benda–benda tertulis berupa 

buku-buku dokumen dan data atlet dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti 

mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan inti penelitian diantaranya 

adalah dokumen yang berisi tentang data prestasi, data Berat badan dan tinggi 

badan sebelumnya.   

 

3.6  Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah dan prosedur sebagai berikut :  

1. Pra Penelitian  

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti mengadakan pengarahan kepada 

sampel penelitian.  

 

2. Penelitian  

Penelitian dilaksanakan selama 7 hari yaitu pada tanggal 8,9,10,11,12,13 

dan 14 agustus 2005 dengan prosedur penelitian sebagai berikut : penelitian ini 

untuk mencari kecukupan kalori atlet PPLM dilaksanakan setiap kali waktu 

makan (pagi, Siang dan Malam) dengan menggunakan instrumen timbangan dan 

form recall 24 jam selama 7 hari (tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13,dan 14 agustus 2005) 

penimbangan berat badan dan tinggi badan dilaksanakan pada hari  Senin 8 

Agustus dan  tanggal 14 Agustus 2005 ; Observasi untuk mengetahui sumberdaya 

Atlet dan pengurus PPLM dilakukan sekali. 
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3. Pasca Peneliian  

Setelah penelitian selesai, peneliti di perbolehkan oleh pengurus untuk 

melengkapi data-data pendukung yang masih di butuhkan.  

 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian 

instrumen dalam penelitian ini meliputi :   

1 Form recall 24 jam selama 7 hari  

2 Timbangan injak ( bathroom scale ) dengan tingkat ketelitian 0,5 Kg. 

3 Alat timbangan makanan dengan ketelitian 0,1 Kg 

4 Form data berat badan dan umur responden  

5 Kuisioner tentang sumber daya dan proses penyelenggaraan makanan bagi atlet 

dan pengurus.     

 

3.8 Faktor- faktor yang mempengaruhi Penelitian 

Keterbatasan dalam melaksanakan penelitian sangat mempengaruhi hasil 

penelitian, Oleh karena itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian tersebut antara lain :  

1. Ketelitian dan kejujuran responden dalam mengisi recall 24 jam  

2. Ketelitian dan ketepatan dalam menimbang makanan dan berat badan 
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3.9 Analisis Data 

Data mentah yang telah di kumpulkan oleh peneliti kemudian di analisi dalam 

rangka untuk memberikan arti yang berguna dalam memecahkan masalah dalam 

penelitian 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Editing 

Sebelum data diolah data tersebut perlu di edit terlebih dahulu. Data atau 

keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan atau 

pun pada interview quide perlu di baca sekali lagi dan diperbaiki jika dirasakan 

masih ada kesalahan dan keraguan data.   

2. Coding  

 Data yang dikumpulkan dapat berupa angka, kalimat pendek atau panjang. 

Untuk memudahkan analisa, maka jawaban-jawaban tersebut perlu diberi kode. 

Mengkode jawaban adalah menaruh angka pada tiap jawaban.    

 

3.Entry 

Data yang telah dikode tersebut kemudian dimasukan dalam program 

komputer untuk selanjutnya akan diolah.  

 

3.10 Jenis dan Cara Pengumpulan Data  

 Untuk mengetahui Asupan kalori yang di peroleh yaitu dengan 2 cara 

diantaranya : 



 44

1) Menghitung Jumlah kalori yang di sediakan oleh PPLM ( Katering ) 

2) Metode Reccal 24 jam yaitu atlet diminta untuk menceritakan makanan dan 

minuman yang mereka konsumsi selama 24 jam selain dari katering. 

 

a. Untuk menghitung kecukupan kalori dari setiap individu : 

    Berat Badan Individu 

    AKG – Energi Individu = 

    Berat Badan Standar 

 

 

b. Untuk mengetahui berapa Persen kalori yang mereka konsumsi : 

 

 

 

 

dengan klasifikasi = Baik  : 100% AKG 

           Sedang : 80 – 99 AKG  

           Kurang  : 70 – 80 % 

           Defisit   : <70%   (I Dewa N.S, Bahyar B, Ibnu F, 2002:144) 

 

3.11 Analisis Data Deskriptif  

Setelah mendapatkan data yang diinginkan maka selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan 

menata secara sistematis catatan hasil penelitian sehinga dapat di buat kesimpulan. 

Untuk mencari kalori setiap makanan yang diasup oleh atlet dan standarisasi  

asupan kalori yang di butuhkan oleh atlet. Untuk memperoleh kesimpulan hasil 

akhir jumlah kecukupan kalori dihitung menggunakan rumus :  

X  AKG Energi Individu Atlet 

   Asupan Energi sehari 
% AKG induvidu = 
     AKG Individu       

 
X 100 % 
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a.  Untuk mengetahui nilai rata-rata kecukupan kalori di hitung menggunakan 

Rumus sebagai berikut : 

 ∑ X 
X =  
    N 

(Sudjana, 1996:67) 
 

x = nilai rata-rata (mean) 

∑ = Jumlah nilai seluruh kelompok  

N = Jumlah populasi  
 

 

b) Untuk mengetaui nilai yang sering muncul (Modus) menggunakan rumus:  

              b 1  
Mo = b + p (                     ) 
           b 1     +  b 2        (Sudjana,1996:77)  
 

Dengan: b = batas bawah kelas modal,  kelas interval dengan frekuensi Terbanyak 

p = panjang kelas modal  

b1= frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval    

b2= frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval  

       dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modal. 

 

b.Untuk mengetahui nilai tengah (Median) menggunakan rumus  : 

      ½ n - F  
Me = b + p (                     ) 
           f  

(Sudjana,1996:79)  
Dengan b = batas bawah kelas median  kelas dimana median akan terletak. 

  p = panjang kelas median 

  n = ukuran sample atau banyak data. 

  F = jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari   tanda kelas                 

              Me = Median  

   F = frekuensi 
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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian  

Pusat Pelatihan Mahasiswa (PPLM) adalah  suatu organisasi yang berada 

di Universitas Negeri Semarang yang khusus membidangi olahraga Atletik. 

PPLM memupuk mahasiswa berprestasi di bidang olahraga khususnya olahraga 

atletik  untuk bisa diikutkan dalam setiap pertandingan, baik tingkat daerah, 

Nasional maupun Internasional.  

Gambaran atlet PPLM yang meliputi karakteristik responden, 

penyelengaraan  makanan dan Kecukupan kalori atlet pada setiap harinya. 

 

4.1.1 Karakteristik Atlet  

Karakteristik atlet PPLM yang digunakan sebagai sample dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. 

Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin 

 
No Jenis Kelamin Frekuensi % 
1 Laki-laki 6 66.7 
2 Perempuan  3 33.3 
 Jumlah 9 100 

Sumber : Data Yang diteliti PPLM Unnes  

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian 

ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki (66.7%) dan perempuan 3 

orang (33.3%).   
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Tabel 9. 

Distribusi Responden menurut Umur 

 
No Umur (Tahun) Frekuensi % 
1 20 1 11.1 
2 21 2 22.2 
3 22 3 33.3 
4 23 3 33.3 
 Jumlah 9 100 

Sumber : data PPLM yang di teliti  

Distribusi responden menurut umur berdasarkan tabel di atas 4 responden 

memiliki umur 22 tahun, 3 responden memiliki umur 23 tahun dan 1 responden 21 

tahun    

Tabel 10. 

Distribusi Responden menurut Nomor Cabang Atletik 

 
No Nomor Cabang Atletik Frekuensi % 
1 Lari 5 55.5 
2 Lempar 4 44.5 
 Jumlah 9 100 

Sumber: data PPLM yang diteliti 

Berdasarkan tabel 7, sebanyak 5 responden (55.5%) membidangi cabang 

atletik lari dan 4 orang (45.5%) membidangi cabang atletik lempar.  
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Tabel 11. 

Data IMT (Bodi Mass Indek) Masing–Masing Atlet  

No.Urut 
Responden 

Berat Badan 
(BB) 

Tinggi Badan 
(TB) 

IMT Kategori Rata-rata  

01 50Kg 168Cm 17.71 Kurus  
02 68 Kg 174 Cm 22.46 Normal  
03 61 Kg 172 Cm 20.61 Normal  
04 89 Kg 180 Cm 27.46 Gemuk  
05 48 Kg 157 Cm 19.47 Normal  
06 49 Kg 160 Cm 19.14 Normal  
07 50 Kg 159 Cm 19.77 Normal  
08 78 Kg 177 Cm 24.89 Normal 
09 57.5 Kg 170 Cm 19.89 Normal 

 
 
 
 

19.29 

Sumber : Data pengukuran Tinggi Badan (TB) Berat Badan (BB) PPLM Unnes  2005 

 

Dari tablel diatas dapat diketahui Indek Masa Tubuh atlet PPLM Atletik  

Universitas Negeri Semarang dengan Klasifikasi sebagai berikut :  

 

Tabel. 12. 

Kategori Ambang batas IMT untuk Indonesia 

Kondisi  Kategori IMT 

Kekurangan Berat Badan Tingkat Berat  <17,0     Kurus  

Kekurangan Berat Badan Tingkat Ringan  17,0-18,5 

Normal   >18,5-25,0 

Kelebihan Berat Badan Tingkat Ringan  >25,0-27,0  

Gemuk  Kekurangan Berat Badan Tingkat Berat .>27,0 
Sumber : Pedoman Praktis Pemantauan Status Gizi Orang Dewasa, Jakarta.hlm Dalam I Dewa 

 Nyoman Supariyasa dkk..  
 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipastikan bahwa status gizi yang 

diperoleh dari Indek Masa Tubuh masing-masing atlet mempunyai Indek Masa 
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Tubuh rata-rata 19.29 dan dilihat dari table 9 angkat tersebut merupakan IMT 

Normal tetapi kalo dilihat dari masing masing individu diketahui kategori 

kekurangan berat badan ringan yaitu ada 1 Responden, Kategori Normal terdapat 

7 Respondendan Kategori Kelebihan berat badan adalah 1 responden.  

 

4.1.2 Penyelenggaraaan Makanan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus PPLM diketahui bahwa  

penyelenggaraan makanan untuk atlet PPLM dilakukan secara kolektif., yaitu oleh 

katering dengan menu yang sama dalam setiap harinya baik untuk cabang atletik 

lari maupun cabang atletik lempar. Dalam setiap porsi dihargai sebesar Rp.5000,-  

sementara dalam satu hari ada 3 kali  penyediaan makanan yaitu pagi, siang dan 

sore  sehingga kalau di kalikan 3 kali, maka dalam satu hari untuk setiap atlet 

adalah Rp.15000,-. Untuk Pengaturan menu dilakukan dari inisiatif katering tanpa 

memperhatikan kebutuhan masing- masing atlet karena dalam penyediaannya 

dismaratakan hanya dibedakan antara atlet pria dan wanita saja. 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam waktu satu minggu 

diperoleh gambaran menu yang disajikan untuk atlet yang diantaranya menu 

makan berbeda tetapi jenis dan bahan sama dalam setiap harinya. Seperti yang 

disebutkan oleh pihak katering bahwa untuk menyusun menu menginginkan 

kerjasama dari atlet yaitu dengan meminta menu apa yang atlet inginkan tetapi itu 

dilakukan tidak berlangsung lama karena para atlet menyerahkan sepenuhnya 

kepada pihak katering, adapun jenis yang disajikan dalam satu minggu selama 

penelitian dalah sebagai berikut. 
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Tabel 13. 

Variasi Menu Makan Atlet Dalam 1 Minggu 

 
No Hari Waktu Jenis Makanan 

Pagi Nasi, ayam, sayur, buah  
Siang  Nasi, ikan, tempe, buah  1 Senin  
Sore  Nasi, telor, tahu, sayur, buah  
Pagi  Nasi, ayam, sayur, buah  
Siang  Nasi, tempe, cumi, sayur, buah  2 Selasa  
Sore   Nasi, ikan, tahu, sayur, buah  
Pagi  Nasi, daging, sayur, tempe, buah  
Siang Nasi, ikan, tahu, sayur, buah  3 Rabu 
Sore Nasi, ayam, tempe, sayur, buah  
Pagi  Nasi, telor, sayur, tempe, buah  
Siang  Nasi, ikan, sayur, buah  4 Kamis  
Malam  Nasi, telor, sayur, buah  
Pagi  Nasi, sayur, ikan, tahu, buah  
Siang  Nasi, sayur sop, ayam, buah  5 Jumat  
Malam  Nasi, sayur, tempe, telor, buah  
Pagi  Nasi, sate, sayur, bubur   
Siang  Nasi, telor, tahu, sayur, kolak  6 Sabtu  
Malam  Nasi, sayur, ayam, buah  
Pagi  Nasi, sop, telor, buah  
Siang  Nasi, tempe, sop, buah  7 Minggu  
Malam  Nasi, sayur, ikan, buah 

Sumber : Materi Pengamatan pada konsumsi makan dari Katering (2005) 

  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran menu atlet dalam seminggu 

sudah memenuhi komposisi makan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk 

dan bahan pelengkap yaitu buah, tetapi melihat dari ini semua bahwa penyediaan 

makanan sudah memenuhi empat sehat lima sempurna namun bahan yang 

disediakan sama atau belum bervariatif.  Penyediaan kalori pada makanan yang 

disajikan oleh pihak Pusat Pendidikan dan Latihan (PPLM) per hari selama 

seminggu adalah sebagai berikut:  
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Tabel 14 

Penyediaan Kalori dalam Makanan per Hari oleh PPLM 

Hari Jumlah Kalori Rata-rata  
I 3211.04 
II 2442.65 
III 2749.93 
IV 3313.19 
V 2646.65 
VI 4651.38 
VII 2492.01 

3072.41 

Sumber : dari penimbngan makanan dari PPLM Unnes 

 

Berdasarkan kecukupan kalori atlet untuk atlet atletik yang dianjurkan 

maka kecukupan kalori yang disediakan oleh PPLM adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 15 

Distribusi Kecukupan Kalori dari PPLM dengan Standarisasi  

No Cakupan Kalori Frekuensi  % 
1 < 3000 4 57,14 
2 3000-5000 3 42,86 
3 > 5000 0 0 
 Jumlah 7 100 

Sumber : dari penimbngan makanan dari PPLM Unnes 

 

 Penyediaan makan dari PPLM dalam satu minggu diketahui bahwa 4 hari 

makanan yang disediakan mengandung kurang dari 3000 kalori dan 3 hari 

makanan yang disediakan mengandung 3000-5000 kalori.  
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Tabel 16 

Jumlah kalori yang diasup oleh Atlet di Luar PPLM 

N
O  

RESPONDEN  KONSUMSI KALORI RATA-
RATA PER HARI  

RATA- 
RATA  

1 R-01 340.12 
2 R-02 294.35 
3 R-03 703.53 
4 R-04 838.38 

5 R-05 764.27 
6 R-06 757.25 
7 R-07 358.21 
8 R-08 340.14 
9 R-09 518.45 

 
 
 
 

601.59 

Sumber : dari Data Recall 24 jam Selama 7 hari Penelitian  
 

Dari data di atas dapat di ketahui asupan kalori dari luar PPLM rata-rata  

sebanyak 601.59 ini menujukan bahwa atlet memperoleh banyak kalori dari 

katering. 

 

4.1.3 Kecukupan Kalori Atlet  

Berdasarkan hasil recall 24 jam yang dilakukan oleh para atlet diperoleh 

data yang diantaranya adalah bahwa makana yang diperoleh dari luar yaitu 

sebagai makanan tambahan karena makanan yang utama di sediakan oleh Pusat 

Pendidikan dan Latihan (PPLM) sehingga hasilnya dapat dilihat bahwa kontribusi 

terbesar yaitu makanan dari Pusat Pendidikan dan Latihan (PPLM ) dengan 

gambaran konsumsi kalori rata-rata per hari dari makanan yang di asup di Pusat 

Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan makanan dari luar Pusat 

Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) masing-masing atlet adalah sebagai 

beriku : 
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Tabel. 17 

Asupan Konsumsi Kalori Rata-rata Per Hari oleh Atlet dan Prestasi  

 

No.R  
Konsumsi 

Kalori Rata-
rata Per Hari  

Kebutuhan 
kalori atlet  

Angka 
Kecukup
an Kalori 

(%) 

Kategori 

 
Prestasi 

R-01 3273.97 3648.79 89 Sedang I,I,I 
R-02 3228.18 3224.5 91 Sedang  III,II 
R-03 3655.70 3074.4 118 Baik  III,III 
R-04 3772.28 5197.16 72 Kurang  - 
R-05 3697.69 2261.43 163 Baik  I,III,II 
R-06 3691.07 2052.05 179 Baik  III,III, 
R-07 3292.04 2446.75 124 Baik  II,III,II 
R-08 3273.37 3273.37 76 Kurang  II,II,II 
R-09 3514.57 3283.80 107 Baik  III,I,III 

Sumber : dari hasil penelitian PPLM Unnes 

 Konsumsi kalori pada masing-masing atlet setiap hari antara 3288.19 

kalori sampai dengan 3772.29 Kalori. Berdasarkan data di atas, dapat 

kelompokkan sebagai berikut:  

 

Tabel 18 

Distribusi Data Konsumsi Kalori Per Hari Pada Atlet   

 
No Konsumsi Kalori  Jumlah % Mean Median  Modus  
1 3228.19 – 3363.2 5 55.6 
2 3364.19 – 3499.2 0 0 
3 3500.19 – 3635.2 1 11.1 
4 3636.19 – 3771.2  3 33.3 
 Jumlah  9 100 

3488.8 3514.57 3273.98 

Sumber : dari Peneelitian PPLM Unnes 

 
Berdasarkan Tabel 18, dapat dilihat bahwa sebanyak 5 responden (45.6 %) 

memiliki konsumsi kalori antara 3228.19 sampai dengan 3363.2 kalori. Konsumsi 
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kalori tersering adalah sebanyak 3295.7 kalori per hari dan nilai tengah sebesar 

3514.57 

Angka kecukupan kalori untuk tiap atlet menunjukkan bahwa dari  9 atlet 

menujukan klasifikasi kebutuhan kalori kurang 2 atlet, klasifikasi sedang 2 atlet 

dan klasifikasi baik 5 atlet. Dari data di atas diketahui bahwa sebagian besar 

kecukupan kalori atlet baik tetap masiih ada yang kurang, kekurangan ini 

diakibatkan oleh tidak seimbangnya kebutuhan kalori dengan asupan kalori pada 

atlet. 

 

4.2  Pembahasan 

4.2.1 Penyelenggaraan Makanan  

Proses penyelenggaraan makanan di PPLM meliputi kegiatan perencanaan 

menu, pembelian bahan makanan dan prose produksi, distribusi makanan, hygiene 

dan sanitasi penyelenggaraan makanan, pengawasan terhadap penyelenggaraan 

makanan. 

 

1) Perencanaan Menu 

 Sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan makanan haruslah disusun 

suatu menu makanan. Perencanaan menu makanan di PPLM Universitas Negeri 

Semarang belum didasarkan pada tenaga ahli gizi, sehingga perencanaan menu 

disesuaikan pada permintaan atlet. Menu yang disediakan terdiri atas menu untuk 

makan pagi, makan siang dan makan malam, dengan variasi yang berbeda-beda, 

sedangkan makanan selingan jarang disediakan.  
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Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa variasi menu yang 

dihidangkan di PPLM Unnes merupakan manu yang bervariasi dengan jenis 

makanan yang berbeda tetapi macam dan bahan makanan sama setip hari. 

Kombinasi makanan yang digunakan dalam susunan menu di PPLM Unnes telah 

mengarah pada pola menu seimbang yang terdiri atas tiga fungsi utama zat gizi, 

yaitu sumber energi, sumber zat pembangun dan sumber zat pengatur.  

2) Pembelian Bahan Makanan dan Proses Produksi  

Sebelum proses produksi makanan, terlebih dahulu merencanakan 

pembelian bahan makanan. Pembelian bahan makanan di PPLM oleh Katering 

dilakukan sekali dalam sehari dengan pembayaran secara tunai. Dalam pembelian 

bahan makanan, katering terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pemilihan 

terhadap kualitas bahan makanan tersebut sehingga bahan makanan yang dipilih 

secara tidak hancur / rusak, segar ,bersih dan tidak berbau (kecuali bau khas 

makanan tersebut ). 

Sebelum bahan-bahan  makanan yang telah dibeli tersebut diolah, terlebih 

dahulu dipersiapkan bahan makanan dan bumbu yang akan dimasak serta alat-alat 

yang dibutuhkan sesuai dengan menu makanan yang harus disediakan pada setiap 

kali waktu makan. Bahan-bahan makanan tersebut diolah sesuai dengan sifat 

bahan makanan tersebut sehingga diperoleh makanan yang enak, masih segar, 

tidak mentah dan tidak terlalu matang.  

Di PPLM Universitas Negeri Semarang jadwal yang tersedia dari  katering 

terdapat 3 kali waktu masak yaitu jam 04.00 WIB Untuk makan pagi, jam 09 

untuk makan siang dan jam 15.00 WIB untuk makan malam.    
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3) Distribusi Makanan 

Pendistribusian makanan di PPLM Universitas Negeri Semarang di 

lakukan pula setelah masakan tersebut matang. Makanan dikemas dalam tempat 

makanan khusus yang telah disediakan dan bersifat individual dengan nasi, lauk 

dan sayur di buat sama.  

 PPLM Atletik Universitas Negeri Semarang mempunya jadwal 

makan yaitu jam 06.30 WIB untuk makan pagi, jam 12 .00 WIB untuk makan 

siang, jam 19.00 untuk makan malam.    

4) Higiene dan sanitasi Penyelenggaraan Makan 

Berdasarkan hasil observasi, dapat dilihat bahwa hygiene dan sanitasi 

penyelenggaraan makanan di PPLM Atletik Universitas Negeri Semarang bersih 

dan hygiene hal ini dilihat dari keadaan dapur sebagai tempat berlangsungnya 

proses pengolahan makanan yang luas sehingga penataan dan tata alur  proses 

penyelenggaraan makanan efektif dan efisien. Tetapi mengingat bahwa makanan 

yang disajikan tidak ditempat pengolahan sehingga makanan yang dihidangkan 

ada yang sedikit dingin ini dikarenakan dalam menghidangkan tidak langsung 

dimakan oleh karena makan para atlet individu (tidak bersamaan) Tergantung dari 

kesibukan masing-masing atlet..   

5)  Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Makanan  

Pengawasan terhadap penyelenggaraan makanan di PPLM jarang 

dilakukan oleh pengelola.informasi tentang adanya sesuatu yang berkembang 

untuk makanan hanya diperoleh dari atlet saja.     
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4.2.2 Evaluasi Kecukupan Kalori Atlet dengan Penyelenggaraan  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama 7 hari diperoleh kalori rata-rata 

yang diberikan Penyelenggara makanan sebesar 3072.41 ini merupakan 

sumbangan dari penyelenggara makanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari 

pihak katering belum bisa memberikan sumbangan rata-rata 3500 kalori perhari 

untuk atlet Pusat Pendidikan dan Latihan (PPLM) Atletik Universitas Negeri 

Semarang. Disamping itu tidak ada perbedaan pemberian terhadap atlet padahal 

dari hasil perhitungan kebutuhan kalori pada masing masing atlet berbeda. 

 Perencanaan menu yang diberikan masih menoton sehingga ada muncul 

kebosanan terhadap atlet, ini ditunjukan dengan adanya hasil yaitu menu makan 

berubah dalam setiap hari tetapi bahan yang di berikan sama. Dari penyelenggara 

belum pahamnya dalam pengaturan menu sehingga makanan yang dihidangkan 

masih menggunakan inisiatif sendiri, kerjasama perencanaan menu yang 

diharapkan penyelenggara belum berjalan padahal kalau dilihat dari kebutuhan 

atlet setiap atlet pasti berbeda kebutuhan energinya, sehingga atlet yang berbadan 

besar mendapatkan asupan kalori sama dengan yang berbadan kecil.dan dilihat 

dari aktivitasnya juga berbeda dari stiap atlet dan pengaruh yang diperoleh dari 

atlet akibat tidak seimbangnya asupaan energi dengan kebutuhan jelas 

menghambat proses kerja didalam tubuh. Komunikasi yang akurat dengan 

pengelola adalah salah satu kinerja untuk kebaikan para atlet.  
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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Kecukupan Kalori Atlet PPLM Atletik 

Universitas Negeri Semarang maka dapat di ketahui bahwa kecukupan kalori atlet 

PPLM atletik Universitas Negeri Semarang sebagian besar baik tetapi masih ada yang 

kurang kekurangan diakibatkan kebutuhan masing-masing atlet berbeda tetapi 

penyediaan asupan kalori disamaratakan, Oleh karena itu masih perlu adanya 

perbaikan  pengaturan menu makan yang bervariatif, disamping itu untuk memenuhi 

kecukupan kalori perlu adanya perhitungan kebutuhan Kalori sehingga antara 

kebutuhan dengan kecukupan bisa seimbang. 

 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan yang 

berkaitan dengan konsumsi kalori. 

 

1) Bagi Pengelola 

a. Di harapkan agar menyusun dan menyediakan menu makan yang variatif dengan 

kandungan gizi seimbang. 

b.Pengawasan tentang kecukupan kalori harus diadakan sesering munkin  

c. Berikan makanan selingan selain makanan utama  
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d.Memperhitungkan kebutuhan energi masing-masing atlet. 

e. Perlu ditinjau kembali dana untuk penyediaan makan di katering. 

 

2) Bagi para Atlet  

a.  Bisa memilih bahan makanan yang banyak mengandung kalori. 

b. Ikut serta menyusun menu makanan yang di inginkan agar tidak mengalami 

kebosanan 

 

3) Untuk penelitian-penelitian selanjutnya  

Diharapkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat menggali secara 

lebih rinci terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi kalori yang 

mengarah terhadap perkembangan prestasi.  
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