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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Olahraga futsal termasuk dalam jenis permainan sepakbola yang melakukan 

aktivitas dengan menggunakan kaki dan kepala serta anggota tubuh lainnya 

kecuali tangan yang hanya boleh digunakan oleh penjaga gawang. Dalam 

perkembangannya futsal telah menjadi olahraga yang populer dan digemari 

masyarakat (Ismail et al., 2018). 

Kebutuhan akan asupan makanan menjadi penting untuk diperhatikan, hal 

tersebut tentunya berpengaruh pada penampilan di lapangan. Atlet futsal 

membutuhkan asupan makanan yang bergizi. Atlet futsal membutuhkan lebih 

banyak karbohidrat dan protein dibandingkan dengan zat gizi lainnya. Hal ini 

bertujuan untuk menambah kemampuan dan daya konsentrasi demi 

menunjang penampilan di lapangan (American College of Sports Medicine, 

2016). Atlet futsal sebelum latihan atau pertandingan disarankan 

mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, sereal, 

pisang, dan lain-lain. Karbohidrat yang cukup akan mempengaruhi 

konsentrasi dan ketahanan tubuh sehingga berdampak baik pada kinerja di 

lapangan (American College of Sports Medicine, 2016). 

Bagi atlet, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak karbohidrat 

sangat dibutuhkan pada rentang waktu satu sampai empat jam sebelum 

latihan dan bertanding. Hal tersebut dimaksudkan agar tubuh dapat mencerna 

makanan dengan optimal sehingga atlet mampu melakukan aktivitas dengan 

maksimal. Kebutuhan akan asupan makanan pada atlet memang lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang biasa karena aktifitas mereka yang berat, namun 

kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi makanan sehari-

hari seperti asupan karbohidrat dan protein yang tinggi (Wijaya & Riyadi, 

2015). Setelah latihan atau pertandingan, atlet futsal disarankan 

mengkonsumsi makanan yang mengandung protein guna mengembalikan 

kondisi tubuh. Selain asupan makanan terdapat asupan pendamping yaitu 

asupan cairan. Asupan cairan dibutuhkan pada saat sebelum dan setelah 

berolahraga. Kebutuhan cairan bagi atlet merupakan kebutuhan paling besar. 
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Primana (2012) menyarankan bagi atlet untuk mengkonsumsi air yang 

mengandung karbohidrat (gula), elektrolit, mineral, dan vitamin. 

Permasalahan yang umumnya dihadapi atlet di sekitar mereka adalah 

kurangnya makanan sehat yang tersedia. Pengetahuan gizi yang baik 

diperlukan untuk menentukan bahan makanan yang akan dipilih. Menurut 

Dunn et al., (2008) seiring bertambahnya pengetahuan atlet, kualitas nutrisi 

dari pilihan makanan meningkat. Alasan mendasar yang belum diketahui atlet 

tentang asupan gizi makanan yang dikonsumsinya, yaitu (1) atlet tidak 

mendapatkan pendidikan gizi (2) atlet tidak menganggap gizi adalah aspek 

penting dari kinerja atau penampilan (3) atlet berpikir bahwa kebutuhan gizi 

mereka cukup (Furber et al., 2017). 

Atlet futsal akan diberikan pengetahuan gizi yang baik untuk dapat memilih 

jenis dan jumlah makanan terhadap asupan makanan yang dikonsumsi 

sehingga persepsi akan asupan makanan bagi atlet futsal memiliki pandangan 

yang sama bahwa kenyang saja tidak cukup tetapi juga sehat dan bergizi. Hal 

tersebut memungkinkan atlet dapat memberikan penampilan yang baik di 

lapangan. 

1.2 TINJAUAN PUSTAKA 

1.2.1. Pengetahuan Gizi terkait Asupan Makanan 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh tubuh 

setiap harinya dalam jumlah tertentu sebagai sumber energi dan zat gizi. 

Kekurangan atau kelebihan makanan dalam jangka waktu lama akan 

berakibat buruk terhadap kesehatan. Kekurangan pangan yang berarti 

kekurangan zat gizi akan menyebabkan metabolisme dalam tubuh tidak 

berjalan lancar, lemas karena kekurangan energi, daya tahan tubuh menurun, 

mudah sakit, dan tubuh menjadi kurus (Gardjito, 2014). 

Kebutuhan akan asupan makanan dan zat-zat gizi yang terkandung di 

dalamnya bergantung pada berbagai faktor, yaitu jenis kelamin, umur, tinggi 

badan, berat badan, dan aktivitas fisik. Pola makan dan pola hidup sehat 



3 

 

 

 

saling terkait erat. Gaya hidup masyarakat yang tidak sehat seperti merokok, 

makan makanan yang tidak sehat, kurangnya kegiatan fisik (olahraga) 

mengakibatkan datangnya penyakit (Gardjito, 2014) 

Dampak nyata bagi penduduk di perkotaan terhadap arus globalisasi adalah 

gaya hidup dalam mengkonsumsi makanan, termasuk gaya hidup memilih 

jenis pangan dan tempat makan. Beberapa faktor yang memicu terjadinya 

perubahan gaya hidup dalam mengkonsumsi makanan adalah kesibukan kerja 

yang tinggi, perbaikan/peningkatan pendapatan, dan promosi produk pangan 

popular, utamanya fast food. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan 

peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi.  

Kebutuhan gizi di Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkembang 

sangat pesat. Angka Kecukupan Gizi (AKG) berperan dalam penilaian dan 

perencanaan konsumsi pangan pada acuan label gizi. Pangan sebagai sumber 

energi dari karbohidrat, protein dan lemak. Sumber energi yang kaya akan 

karbohidrat antara lain beras, jagung, serealia dan buah dengan kadar air 

rendah (pisang dan kurma). Sumber energi yang kaya akan protein 

diantaranya daging, ikan, telur dan susu. Sedangkan sumber energi yang kaya 

akan lemak antara lain gajih, santan dan cokelat ( Riyadi et al., 2013). 

Data konsumsi energi dari karbohidrat, protein dan lemak yang telah 

didapatkan akan dibandingkan dengan AKG yang sesuai untuk mendapatkan 

angka tingkat kecukupan energi. Klasifikasi % AKG terbagi menjadi tiga 

yaitu :  

a. Lebih : >110% 

b. Baik : 80 – 110% 

c. Kurang : <80% 

(WNPG, 2004) 
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1.2.2. Atlet Futsal 

Atlet adalah mereka yang tinggal dan hidup di lingkungan yang memiliki 

jiwa untuk berkompetisi. Untuk menjadi atlet yang professional, mereka 

harus terlatih dengan suasana kompetisi seperti latihan ataupun pertandingan. 

Tidak hanya kemampuan fisik dan olah bola yang baik saja tetapi juga harus 

diimbangi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan pola tidur yang 

teratur. Keduanya tersebut memiliki porsi yang sama demi menunjang kinerja 

pada saat berlatih dan bertanding. 

Atlet futsal memiliki waktu untuk berlatih sebanyak dua sampe tiga kali 

pertemuan dalam seminggu. Dengan hal tersebut, mereka dapat menjaga 

kondisi tubuh dengan baik agar sewaktu - waktu ada pertandingan selalu siap 

dimainkan. Latihan itu penting bukan yang penting latihan sehingga dapat 

membentuk tim futsal yang solid dibutuhkan kerja keras dan kerja sama yang 

baik antar pemain. Proses latihan tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat 

melainkan membutuhkan kerutinitasan dan konsistensi secara keseluruhan.  

Atlet membutuhkan asupan gizi rata-rata 30-60 g/jam bahkan sampai 90 g/ 

jam apabila intensitas latihan memiliki bobot yang lebih berat. Hal tersebut 

berguna untuk menunjang otot dan juga otak agar tubuh serta konsentrasi 

terjaga selama latihan sehingga mendapatkan penampilan yang lebih baik 

(American College, 2016). Makanan dan cairan yang dikonsumsi sebelum 

melakukan latihan sebaiknya memiliki intensitas waktu 1-4 jam dikarenakan 

untuk menjaga kenyamanan dan memastikan atlet tidak terganggu 

pencernaannya pada saat latihan maupun pertandingan berlangsung. 

Demi menunjang teknik dan penampilan yang maksimal dibutuhkan asupan 

makanan yang bergizi. Tanpa mengkonsumsi makanan yang bergizi, seorang 

atlet tidak mampu bekerja dan memberikan penampilan yang maksimal di 

lapangan. American college of sports medicine (2016) menambahkan bahwa 

atlet perlu mengkonsumsi energi yang cukup dalam waktu dan jumlah asupan 

selama periode latihan atau pertandingan dengan intensitas tinggi atau lama 

untuk menjaga kesehatan dan memaksimalkan hasil latihan atau 

pertandingan. 
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1.2.3. Persepsi 

Persepsi adalah proses yang digunakan seseorang/individu untuk menanggapi 

suatu kejadian yang datang dari lingkungan sekitar seperi pengalaman orang 

lain atau dari dalam diri si individu itu sendiri seperti motivasi dan 

pembelajaran. Simamora (2002) mengatakan bahwa persepsi menghasilkan 

gambaran yang bersifat pribadi dan unik karena manusia memiliki 

pengalaman, keinginan, hasrat dan kebutuhan yang berbeda. 

Ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu pengalaman, kebutuhan dan 

pertahanan diri. Pengalaman adalah kejadian yang dialami seseorang pada 

waktu tertentu dan memberikan perhatian lebih dibandingkan dengan orang 

lain yang tidak mengalami kejadian tersebut. Kebutuhan adalah seseorang 

yang menginginkan suatu objek sehingga perhatian akan tertuju pada objek 

tersebut. Pertahanan diri adalah orang akan melihat apa yang ingin dilihat dan 

melewatkan apa yang tidak ingin dilihat (Simamora, 2002). 

Persepsi atlet futsal yang tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan gizi 

yang cukup akan beranggapan bahwa „yang penting mengenyangkan‟ tanpa 

mengetahui nutrisi yang terkandung didalamnya. Peran pelatih sangat penting 

tidak hanya memberikan pelatihan tentang pola permainan futsal tetapi juga 

memberikan pengetahuan dan pengalamannya tentang asupan makanan yang 

bernutrisi baik bagi atlet. 

1.2.4. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah suatu parameter yang ditetapkan oleh 

WHO sebagai perbandingan berat badan dengan kuadrat tinggi badan. Cara 

menentukan IMT dengan mengukur berat badan dan tinggi badan secara 

terpisah kemudian nilai berat dan tinggi tersebut dibagikan untuk 

mendapatkan nilai IMT dalam satuan kg/m
2
 (Situmorang, 2015). Metode 

yang murah, mudah dan sederhana untuk menilai status gizi pada individu 

merupakan keuntungan menggunakan IMT. 

Nilai Indeks Massa Tubuh (IMT) berhubungan dengan kesehatan dan 

penyakit. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat IMT berkorelasi 
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dengan lemak tubuh dan berakibat pada kesehatan di masa depan. Oleh sebab 

itu, IMT adalah ukuran yang tepat untuk mendeteksi obesitas dan risiko 

kesehatannya. 

Rumus untuk menghitung IMT yaitu : 

                Berat Badan (kg) 

IMT = (Tinggi Badan x Tinggi Badan)
2
 

Tabel 1. IMT (Indeks Massa Tubuh) 

IMT untuk Laki-laki IMT untuk Perempuan 

Nilai 

IMT 

Kategori Nilai IMT Kategori 

< 17  Kurus  < 18 Kurus 

17 – 23 Normal 18 – 25 Normal 

23 – 27 Kegemukan 25 – 27 Kegemukan 

> 27 Obesitas > 27 Obesitas 

(Dickson, 2014) 

1.2.5. Metode 24 hour Diet Recall 

Metode 24 hour diet recall adalah suatu metode berupa wawancara 

terstruktur dengan menanyakan atau mengingat kembali (recall) semua 

makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama 24 jam terakhir. 

Jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi diestimasikan dengan URT 

(Ukuran Rumah Tangga) misalnya gelas, piring dan sendok. 

Pengukuran diet recall yang hanya dilakukan satu kali (1x24 jam) kurang 

dapat menggambarkan kebiasaan konsumsi individu (Sebayang, 2012). Oleh 

sebab itu, diet recall seharusnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak pada 

hari yang berurutan. Berikut kelebihan dan kekurangan dari metode 24 hour 

diet recall menurut (Supariasa et al., 2002) yang ditunjukkan pada tabel 2. 
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Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan dari Metode 24 hour diet recall 

Kelebihan 24 hour diet recall Kekurangan 24 hour diet recall 

1. Mudah untuk dilaksanakan 

sehingga tidak menyulitkan 

responden 

1. Ketepatan sangat tergantung 

daya ingat responden (tidak 

cocok dilakukan pada anak 

usia <7 tahun dan >70 tahun) 

2. Biaya relatif murah, karena 

tidak diperlukan alat-alat 

khusus 

2. Responden harus diberi 

motivasi dan penjelasan 

tentang tujuan penelitian 

3. Pelaksanaannya cepat, 

sehingga mencakup banyak 

responden  

3. Tidak dilakukan pada masa 

panen, hari libur, dan hari 

besar keagamaan 

4. Dapat diaplikasikan kepada 

responden yang buta huruf 

 

5. Dapat memberikan gambaran 

nyata tentang makanan yang 

dikonsumsi individu sehingga 

dapat dihitung pemasukkan 

gizi dalam sehari 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui persepsi dan pengetahuan gizi dari Atlet Futsal 

“Psikologi UNNES”. 

2. Mengetahui korelasi antara persepsi dan pengetahuan gizi dengan 

asupan gizi dari Atlet Futsal “Psikologi UNNES”. 


