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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pencak Silat sebagai peninggalan budaya luhur merupakan bentuk 

khas beladiri bangsa Indonesia. Pencak Silat pada hakikatnya merupakan 

usaha budidaya kepribadian bangsa Indonesia yang di dalamnya selain 

mengandung unsur beladiri, terdapat juga unsur-unsur olahraga, seni, 

spiritual, terpatri dalam kesatuan yang padu. Dalam perkembangannya hingga 

sekarang, Pencak Silat telah menyebar ke seluruh persada nusantara dan di 

negara-negara lain di dunia, Perguruan Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci 

merupakan salah satu aliran Pencak Silat yang ikut membawa keharuman 

nama bangsa (Akhmadi, 2011). 

Terdapat empat aspek dalam olahraga pencak silat seperti aspek 

lingkungan, aspek penunjang, aspek biologis, dan aspek psikologis. Seperti 

aspek biologi yang merupakan salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan 

dan sangat dibutuhkan untuk tercapainya prestasi atlet. Selain faktor diatas, 

kondisi fisik juga merupakan salah satu faktor penunjang dalam setiap 

pencapaian prestasi atlet pencak silat. Kondisi fisik yang berbeda-beda pada 

atlet akan mendukung keberhasilan dalam pertandingan seperti serangan dan 

pertahanan (Syaifullah,2012). 

Beberapa aspek yang sangat penting diperhatikan untuk tercapainya 

gelar juara pada atlet. Hal ini tergantung akan status gizi, pola asupan makan 

atlet, asupan protein atlet, sistem latihan yang dilakukan, dan adanya faktor 

cedera yang dialami oleh atlet pada saat pra, saat, atau pasca bertanding. 

Asupan atlet beladiri tidak sama dengan atlet marathon, lompat tinggi, dan 
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sejenisnya. Atlet beladiri lebih membutuhkan banyak energi dan protein dalam 

kesehariannya. Protein sebagai salah satu zat terpenting dalam tubuh yang 

salah satu fungsinya adalah sebagai penghasil energi dan pembangun 

jaringan-jaringan tubuh. Protein juga berfungsi untuk meningkatkan performa 

aerobik (daya tahan) otot lengan dan kaki dengan meningkatkan massa otot 

tubuh (Wiarto, 2015).  

Protein merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari asam-asam 

amino yang diikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein memiliki 

peranan penting bagi tubuh terutama bagi atlet. Mengingat kebutuhan protein 

pada atlet sangat diperlukan karena atlet membutuhkan protein tambahan 

untuk pemulihan dari kerusakan otot dan atlet memiliki otot tubuh lebih tinggi. 

Atlet adalah seseorang yang menggeluti dan aktif melakukan latihan untuk 

meraih prestasi. Di samping itu, atlet membutuhkan asupan makanan yang 

harus sesuai untuk dapat menunjang status gizi,  efektifitas latihan, dan 

prestasi. Daya tahan otot kaki merupakan komponen fisik yang sangat 

diperlukan dalam upaya peningkatan prestasi atlet beladiri. Namun, 

permasalahan yang dihadapi, rata-rata atlet kurang memperhatikan konsumsi 

makanan sehingga sering lemas dan cedera selama latihan. Penelitian kali ini 

sebagai salah satu strategi yang bisa digunakan untuk melihat status gizi dan 

asupan protein dengan mengetahui hubungan dengan daya tahan otot kaki 

pada atlet tapak suci UMS. 

Protein merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari asam amino 

yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Peran protein bagi atlet  

adalah untuk pemulihan akibat kerusakan otot. Atlet membutuhkan asupan 

makan yang harus sesuai untuk menunjang status gizi, efektifitas latihan, dan 
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prestasi  Asam amino dalam protein terdiri dari asam amino esensial dan non 

esensial. Asam amino esensial memiliki peranan dalam menghasilkan energi 

di dalam tubuh. Protein yang membantu dalam proses terbentuknya energi 

dan meningkatnya massa otot adalah karnitin. Karnitin disintesis dari asam 

amino esensial yaitu lisin dan metionin. Di dalam mitokondria, karnitin 

berperan untuk menghasilkan energi dan memiliki peran dalam peningkatan 

daya tahan otot (Syafizar, 2009). 

Selain protein ada pula faktor yang berpengaruh dalam prestasi atlet, 

yaitu daya tahan otot kaki. Daya tahan otot kaki merupakan komponen fisik 

yang sangat diperlukan dalam upaya peningkatan prestasi atlet beladiri. 

Protein berfungsi untuk meningkatkan performa daya tahan otot lengan dan 

kaki sangat berperan penting untuk atlet khususnya cabang beladiri tapak 

suci. Namun, permasalahan yang dihadapi, rata-rata atlet kurang 

memperhatikan konsumsi makanan sehingga sering lemas dan cedera 

selama latihan. Penelitian kali ini sebagai salah satu strategi yang digunakan 

untuk melihat status gizi dan asupan protein dengan mengetahui hubungan 

dengan daya tahan otot kaki pada atlet tapak suci Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui distribusi status gizi 

dan asupan protein terhadap daya tahan otot kaki pada atlet pencak silat 

kelas tanding Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah status gizi dan tingkat kecukupan protein dapat mempengaruhi 

peningkatan daya tahan otot kaki pada atlet pencak silat kelas tanding 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada saat sesudah latihan? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh status gizi dan tingkat kecukupan protein 

terhadap peningkatan daya tahan otot kaki pada atlet pencak silat kelas 

tanding Universitas Muhammadiyah Surakarta pada saat sesudah latihan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui status gizi atlet pencak silat kelas tanding. 

b. Mengetahui tingkat kecukupan protein atlet pencak silat kelas tanding. 

c. Mengetahui pengaruh status gizi dengan daya tahan otot kaki atlet 

pencak silat kelas tanding. 

d. Mengetahui pengaruh tingkat kecukupan protein dengan daya tahan 

otot kaki atlet kelas tanding. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menerapkan teori yang 

diperoleh dan mengetahui bagaimana status gizi para atlet pencak silat 

kelas tanding baik yang status gizi baik dan atau kurang baik dapat pula 

membantu dalam meningkatkan status gizi untuk meningkatkan prestasi 
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atlet, serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam 

bidang gizi olahraga. 

2. Bagi Atlet 

Dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada atlet 

mengenai pengaruh status gizi dan tingkat kecukupan protein terhadap 

daya tahan otot kaki. 

3. Bagi Institusi  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Bagi Unit Kegiatan 

Mahasiswa yang juga berperan sebagai fasilitator atlet dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai acuan dalam penyampaian informasi tentang gizi 

bagi atlet dalam persiapan kejuaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


