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ABSTRACT  

Background : Exercise can improve achievement and prestige of a nation. To enhance 
sports performance, good physical health is necessary for the athlete. Many factors affect the 
physical things that athletes such as nutrition knowledge of athletes, nutrient intake and 
nutritional status of athletes. Athletes should have the opportunity to learn about food, 
nutrition and health, forming healthy eating behavior. Thus, efforts to obtain high-quality 
athletes in the sport can be achieved.  

Objective : This study aimed to verify the level of nutrition knowledge of athletes, nutrient 
intake and nutritional status of athletes at the Center for Student Practice Education Sudiang 
Makassar.  

Method : This study is descriptive. Sample size as many as 20 people. Nutritional status 
measured by anthropometry and nutrient intake is calculated by Nutrisurvey.  

Results : The results showed that nutrition knowledge of athletes who either were 55%, 35% 
considered adequate and 10% pertained less. Nutrient intake, energy intake is 60% good, 
50% good protein intake, fat intake is 55% good and 60% intake of good carbs. While for 
nutritional status, athletes who have normal nutritional status as much as 90%, and nutritional 
status of obese and lean 5% respectively.  

Conclusion : Based on this research can be suggested, the need for nutrition counseling for 
athletes performed on a regular basis about the importance of nutrition knowledge of athletes 
so that they can improve the intake of nutrients that can impact the improvement of the 
nutritional status of athletes.  
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PENDAHULUAN 
 

Olahraga merupakan aktivitas untuk 
meningkatkan stamina tubuh yang mempunyai 
dampak positif terhadap derajat kesehatan, oleh 
karena itu olahraga dianjurkan untuk 
dilaksanakan secara teratur sesuai dengan 
kondisi seseorang. Kebutuhan gizi para atlet 
mempunyai kekhususan karena tergantung 
cabang olahraga yang dilakukan. Oleh karena 
itu, untuk mendapatkan atlet yang berprestasi 
faktor gizi sangat perlu diperhatikan sejak 
pembinaan ditempat pelatihan sampai pada saat 
pertandingan (Latief, 2000). 

Zat gizi yang tepat merupakan dasar 
utama bagi penampilan prima seorang atlet 

pada saat bertanding. Selain itu, zat gizi ini 
dibutuhkan pula pada kerja biologik tubuh untuk 
penyediaan energi pada saat seorang atlet 
melakukan berbagai aktivitas fisik, misalnya 
pada saat latihan (training), bertanding dan saat 
pemulihan baik setelah latihan maupun setelah 
bertanding (Suniar, 2002). 

Masalah yang sering timbul dalam 
menyediakan makanan bagi atlet adalah menu 
makanan yang membosankan, atlet malas 
makan karena letih dan atlet suka makan 
jajanan, sehingga kecukupan gizi kemungkinan 
tidak terpenuhi. Apriantono (2007), pada 
program pemusatan latihan nasional 
menyatakan bahwa banyak laporan tentang atlet 
yang kurang disiplin soal makan. Bila makanan 
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dianggap kurang memenuhi selera, mereka 
langsung mengkonsumsi makanan diluar 
penginapan yang belum tentu bergizi cukup buat 
atlet. 

Zat gizi yang baik bersama latihan yang 
teratur, kemampuan alami, keterampilan, dan 
motivasi merupakan faktor-faktor utama yang 
akan mempengaruhi penampilan atlet. Tidak ada 
makanan  seperti suplemen khusus atau 
minuman penambah tenaga yang bisa membuat 
seseorang menjadi mahabintang dalam olahraga 
(Hartono, 2006). 

Keadaan gizi optimal atlet tidak dapat 
terbentuk dalam waktu singkat tetapi secara 
perlahan-lahan melalui suatu kebiasaan makan 
yang baik. Atlet harus mempunyai kesempatan 
belajar tentang makanan, gizi dan kesehatan 
serta mengaplikasikannya sehingga terbentuk 
perilaku makan yang sehat. Dengan demikian 
upaya mendapatkan atlet berkualitas tinggi 
dalam olahraga, investasi dalam bidang gizi 
menjadi sangat penting (Husaini,1995). 

METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 

menggunakan metode observasional atau 
pengamatan, yang dilaksanakan di Pusat 
Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar Sudiang 
Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Juli – Agustus 2009. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh atlet Sepak Bola yang terdaftar di PPLP 
Sudiang Kota Makassar. Sampel dalam 
penelitian ini adalah semua atlet sepak bola 
yang aktif   berlatih di PPLP Sudiang Kota 
Makassar sebanyak 20 orang. 

Data pengetahuan gizi diperoleh melalui 
wawancara dengan responden. Data Asupan zat 

gizi diperoleh melalui food recall 24 jam 
dilakukan 2 (dua) kali. Data status gizi diperoleh 
dengan melakukan pengukuran antropometri. 

Pengolahan data asupan zat gizi 
dilakukan dengan teknik komputerisasi dengan 
program Nutrisurvey. Data pengetahuan gizi 
atlet dilakukan secara manual menggunakan 
kalkulator dengan menggunakan distribusi 
frekuensi. Data status gizi dilakukan dengan 
menggunakan rumus IMT (Indeks Massa Tubuh) 
yang selanjutnya di analisis secara manual 
dengan menggunakan kalkulator kemudian 
dibandingkan dengan standar IMT.  

HASIL PENELITIAN
 
Pengetahuan Gizi Atlet 

Tabel 1. 
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Gizi 

Altet Sepak Bola di PPLP Sudiang Kota 
Makassar Tahun 2009 

 
Tingkat 

Pengetahuan n % 

Baik 
Cukup 
Kurang 

11 
7 
2 

55 
35 
10 

Jumlah 20 100 

 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

gambaran bahwa tingkat pengetahuan gizi atlet 
yang baik sebanyak 11 orang (55%), sebanyak 7 
orang (35%) pengetahuan gizinya cukup dan 2 
orang (10%) pengetahuan gizinya kurang. 

 

 

Asupan Energi  
 

Tabel 2 
Distribusi Asupan Energi Atlet Sepak Bola di 
PPLP Sudiang Kota Makassar Tahun 2009 

 

Kriteria n % 

Baik 
Kurang 

12 
8 

60 
40 

Jumlah 20 100 

 
Kebutuhan energi pada atlet sepak bola 

sekitar 4500 kalori, atlet yang masih dalam masa 
pertumbuhan (anak dan remaja) memerlukan 
penambahan energi untuk pertumbuhan tulang 
dan jaringan tubuh. Hasil Food recall 24 jam 
selama 2 hari diperoleh tingkat rata-rata asupan 
energi pada sampel sebanyak 12 orang (60%) 
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yang memiliki asupan energi baik, 8 orang (40%) 
dengan asupan energi kurang dan tidak ada 
atlet (0%) yang memiliki asupan energi lebih. 

Asupan Protein 
Tabel 3 

Distribusi Asupan Protein Atlet Sepak Bola  
di PPLP Sudiang Kota Makassar Tahun 2009 

 

Kriteria n % 

Baik 

Kurang 

10 

10 

50 

50 

Jumlah 20 100 

 
Atlet remaja memerlukan protein yang 

lebih banyak untuk pembentukan jaringan dan 
pertumbuhan dibanding seorang atlet dewasa 
yang tidak bertumbuh lagi. Hasil Food recall 24 
jam selama 2 hari diperoleh tingkat rata-rata 
asupan protein pada sampel  sebanyak 10 orang 
(50%) yang memiliki asupan protein baik, 10 
orang (50%) yang memiliki asupan protein 
kurang dan tidak ada (0%) atlet yang memiliki 
asupan protein lebih. 

Asupan Lemak 
Tabel 4 

Distribusi Asupan Lemak Atlet Sepak Bola  
di PPLP Sudiang Kota Makassar Tahun 2009 

 

Kriteria n % 

Lebih 
Baik 

Kurang 

6 
11 
3 

30 
55 
15 

Jumlah 20 100 

 
Latihan olahraga meningkatkan kapasitas 

otot dalam menggunakan lemak sebagai sumber 
energi. Walaupun demikian, konsumsi energi 
dari lemak dianjurkan tidak lebih dari 30% total 
energi perhari. Hasil Food recall 24 jam selama 

2 hari diperoleh tingkat rata-rata asupan lemak 
pada sampel sebanyak 6 orang (30%) memiliki 
asupan lemak lebih, 11 orang (55%) memiliki 
asupan lemak baik dan sebanyak 3 orang (15%) 
memiliki asupan lemak kurang. 

Asupan Karbohidrat 
Karbohidrat merupakan sumber utama 

energi bagi penduduk diseluruh dunia. Konsumsi 
energi total dianjurkan 55-75 % berasal dari 
karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 
10% dari gula sederhana. Hasil Food recall 24 
jam selama 2 hari diperoleh tingkat rata-rata 
asupan karbohidrat pada sampel  sebanyak 12 
orang (60%) memiliki asupan karbohidrat yang 
baik, 8 orang (40%) dengan asupan karbohidrat 
kurang sedangkan atlet yang memiliki asupan 
karbohidrat lebih tidak ada (0%). 
 
Status Gizi 

Tabel 6 
Distribusi Status Gizi Berdasarkan Indeks Massa 
Tubuh Menurut umur Atlet Sepak Bola di PPLP 

Sudiang Kota Makassar Tahun 2009 
 

Kategori Status Gizi n % 

Gemuk 
Normal 
Kurus 

1 
18 
1 

5 
90 
5 

Jumlah 20 100 
 

Status gizi yang baik diperlukan untuk 
mempertahankan derajat kebugaran dan 
kesehatan, membantu pertumbuhan serta 
menunjang pembinaan prestasi atlet. Dari data 
antropometri yang didapat, berdasarkan 
perhitungan Z-Score dengan indikator IMT 
remaja menurut standar baku WHO-2005 
diperoleh gambaran bahwa atlet yang berstatus 
gizi normal sebanyak 18 orang (90%), yang 
berstatus gizi gemuk 1 orang (5%) dan yang 
berstatus gizi kurus 1 orang (5%) sedangkan 
atlet yang memiliki status gizi gemuk sekali dan 
kurus sekali tidak ada (0%). 

PEMBAHASAN 
 
Pengetahuan gizi adalah kemampuan 

seseorang memahami konsep dan prinsip serta 
informasi yang berhubungan dengan gizi, 
makanan dan hubungannya dengan kesehatan. 
Peningkatan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan, saling berinteraksi membentuk 
pola perilaku yang khas. Pengetahuan gizi 
khususnya untuk atlet mempunyai peranan 
penting dalam pemilihan makanan dan minuman 
yang tepat. Hal tersebut bertujuan untuk 
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menunjang peningkatan ketahanan fisik dan 
diharapkan pada waktunya atlet dapat 
menunjang prestasinya yang terbaik (Suniar, 
2002). 

Dalam masa pertumbuhan serta 
perkembangan, proses kehidupan seseorang 
dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 
asupan zat gizi. Makanan untuk seorang 
olahragawan harus mengandung semua zat gizi 
yang dibutuhkan untuk mengganti zat-zat gizi 
dalam tubuh yang berkurang akibat 
digunakannya zat gizi tersebut untuk aktivitas 
olahraga (Anonim A, 2002). 

Energi diperlukan untuk mempertahankan 
fungsi tubuh agar dapat berfungsi dengan baik, 
peredaran darah, persyarafan darah, 
pernafasan, gerak otot sehingga atlet dapat 
berlatih dan bertanding dengan baik. Besarnya 
kebutuhan energi tergantung pada kegiatan atau 
aktivitas fisik yang dilakukan (Suniar, 2002). 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 
dengan menggunakan metode recall 24 jam 
selama 2 hari, pada umumnya asupan energi 
atlet tergolong baik sebanyak 12 orang (60%), 
yang tergolong kurang sebanyak 8 orang (40%) 
dan tidak ada atlet yang asupan energinya lebih. 
Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian oleh 
(Asikin, 2008) terhadap siswa Makassar Football 
School (MFS) yaitu sebanyak 10 siswa (83,3 %) 
yang memiliki asupan energi kurang dan 2 siswa 
(16,7 %) yang asupan energinya cukup. 

Tingkat asupan energi yang baik 
disebabkan oleh konsumsi makanan sumber zat 
tenaga atau energi yang telah sesuai dengan 
kebutuhan hariannya, tingkat asupan yang 
kurang disebabkan karena konsumsi makanan 
sumber zat tenaga tidak mencukupi kebutuhan 
hariannya, ini terbukti dari hasil pengamatan 
dengan menggunakan formulir recall 24 jam. 
Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa 
atlet terkadang tidak sarapan pagi atau tidak 
mengkonsumsi makanan yang telah disiapkan 
oleh pihak asrama sehingga tidak mencukupi 
kebutuhan hariannya. Sementara pihak asrama 
atau penyelenggara makanan telah menentukan 
frekuensi makan atlet sebanyak 3 kali sehari.  

Protein merupakan zat gizi yang 
mempunyai fungsi utama sebagai zat 
pembangun, membentuk jaringan pada masa 
pertumbuhan atau pada masa pembentukan 
jaringan otot, membentuk sel darah, hormon, 
enzim antibodi dan juga berfungsi sebagai 
pengganti jaringan yang rusak. Protein akan 
digunakan sebagai sumber energi bila di dalam 

makanan tidak terdapat karbohidrat dan lemak 
(Suniar, 2002). 

Hasil analisa asupan protein atlet 
menunjukkan bahwa jumlah atlet yang asupan 
proteinnya baik sama dengan jumlah atlet yang 
asupan proteinnya kurang masing-masing 10 
orang (50%). Sementara itu, penelitian yang 
dilakukan oleh Asikin (2008) dari 12 siswa MFS 
yang diteliti, menunjukkan bahwa semua siswa 
memiliki asupan protein yang kurang. Apabila  
hal ini berlangsung terus menerus akan 
berdampak kurang baik, daya tahan tubuh 
menurun, rentan terhadap penyakit, daya 
kreativitas dan daya fisik menurun dan 
sebagainya (Almatsier, 2003). 

Komposisi antara bahan sumber protein 
hewani dan nabati dalam setiap kali makan 
dapat menghasilkan komposisi asam amino 
yang mempunyai kualitas cukup tinggi, sehingga 
fungsi protein sebagai cadangan energi, 
pemeliharaan jaringan tubuh dan sebagai 
kombinasi antibodi berjalan dengan maksimal 
(Sediaoetama, 2000). 

Tingkat asupan lemak pada atlet pada 
umumnya baik sebanyak 11 orang (55%), yang 
tergolong lebih sebanyak 6 orang (30%) dan 
sebanyak 3 orang (15%) yang asupannya 
tergolong kurang. Asupan lemak yang lebih 
disebabkan oleh bahan makanan sumber lemak 
yang dikonsumsi tergolong lebih karena atlet 
sering mengkonsumsi makanan goreng-
gorengan (2 kali dalam sehari).  

Lemak merupakan penghasil energi 
pertama setelah karbohidrat, maka makanan 
dengan kadar lemak yang tinggi mengandung 
energi yang lebih. Lemak akan berperan sebagai 
sumber energi untuk cabang olahraga yang 
mempunyai intensitas dan dalam waktu yang 
lama (Suniar, 2002). 

Karbohidrat merupakan sumber utama 
energi, sebagian karbohidrat di dalam tubuh 
berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa 
untuk kebutuhan energi, sebagian disimpan 
glikogen dalam hati dan jaringan otot dan 
sebagian diubah menjadi lemak sebagai 
cadangan energi di dalam jaringan lemak 
(Almatsier, 2003). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
asupan karbohidrat atlet pada umumnya baik 
yaitu sebanyak 12 orang (60%), sedangkan 
tergolong kurang sebanyak 8 orang (40%). 
Menurut Moehji (2002), apabila hal ini 
berlangsung terus menerus maka akan 
berpengaruh terhadap jumlah cadangan energi 
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yang tersedia bagi tubuh setiap hari karena 80 – 
90 % kebutuhan energi berasal dari karbohidrat. 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai 
akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-
zat gizi. Status gizi dibedakan antara status gizi 
buruk, kurang, baik dan lebih (Almatsier, 2003). 
Status gizi yang baik diperlukan untuk 
mempertahankan derajat kebugaran dan 
kesehatan, membantu pertumbuhan serta 
menunjang pembinaan prestasi altet (Irianto, 
2007). 

Dalam penentuan status gizi anak remaja 
dilakukan secara antropometri menggunakan 
perhitungan Indeks Massa Tubuh menurut Umur 
(IMT/U) remaja, berdasarkan standar baku 
WHO- 

2005. Penggunaan indikator IMT/U 
merupakan salah satu cara mengetahui status 
gizi pada saat ini. 

Riyadi (2004) menyatakan bahwa berat 
badan merupakan salah satu parameter yang 
memberikan gambaran massa tubuh. Massa 
tubuh sangat sensitive  terhadap perubahan-

perubahan yang mendadak, misalnya karena 
terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu 
makan atau menurunnya jumlah makanan yang 
dikonsumsi. 

Dari hasil penelitian terhadap 20 atlet 
menunjukkan bahwa atlet yang memiliki status 
gizi baik atau normal sebanyak 18 orang (90%), 
masing-masing 1 orang (5%) yang berstatus gizi 
lebih atau gemuk dan status gizi kurang atau 
kurus, sedangkan tidak ada atlet (0%) yang 
termasuk kategori status gizi gemuk sekali dan 
kurus sekali. 

Asikin (2008), dalam penelitiannya 
terhadap pemberian konseling gizi pada siswa 
MFS (Makassar Football School), menunjukkan 
bahwa adanya perubahan status gizi setelah 
diberikan konseling atau pendidikan gizi sebesar 
58,3 %. Perubahan ini menandakan bahwa 
adanya manfaat dari konseling atau 
pengetahuan gizi yang dapat memperbaiki 
asupan zat gizi dan berdampak pula pada 
peningkatan status gizi. 

KESIMPULAN 
 

1. Tingkat pengetahuan gizi atlet di PPLP 
Sudiang tergolong baik sebanyak 55%, 35% 
yang tergolong cukup dan 10% yang 
tergolong kurang. 

2. Asupan zat gizi atlet di PPLP Sudiang 
menunjukkan bahwa 60% dengan asupan 
energi baik dan 40% asupan energi kurang, 
asupan protein 50% tergolong baik dan 50% 

tergolong kurang, asupan lemak 30% 
tergolong lebih, 55% tergolong baik dan 15% 
tergolong kurang, sedangkan asupan 
karbohidrat 60% tergolong baik dan 40% 
tergolong kurang. 

3. Status gizi atlet di PPLP Sudiang 
berdasarkan IMT, maka status gizi normal 
sebesar 90%, gemuk 5% dan kurus 5%. 
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