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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah 
memberikan rahmat-Nya sehingga Buku Ajar “Peran Tepung 
Daun Kelor, Glutamin dan Glukosa Unhidrat Pada Performa Atlet 
Judo” yang merupakan hasil penelitian civitas akademika Fakultas 
Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dapat diselesaikan 
dengan sebaik-baiknya. 

Buku ajar ini akan memberikan infromasi terkait peran 
formulasi tepung daun kelor, glutamin, dan glukosa unhidrat 
pada performa atlet judo. Diharapkan dengan adanya buku ajar ini 
mampu memberikan manfaat kepada pembaca terutama mengenai 
cara peningkatan performa atlet judo dengan melakukan treatment 
pemberikan formulasi suplemen tepung daun kelor, glutamin, dan 
glukosa unhidrat. 

Penyusun menyakini bahwa dalam penyusunan buku ajar 
“Peran Tepung Daun Kelor, Glutamin dan Glukosa Unhidrat Pada 
Performa Atlet Judo” masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 
itu penyusun mengharapkan kritik dan sran yang membangun 
guna penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas tersusunnya 
buku ajar ini. 

Malang, Oktober 2021
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BAB I
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP GIZI PADA 

ATLET

A. DEFINISI ILMU GIZI

Gizi berasal dari bahasa arab yaitu ghidza, yang memiliki arti 
“makanan”. Pengertian gizi terbagi menjadi dua yaitu secara klasik 
dan masa sekarang. Gizi secara klasik adalah gizi hanya dihubung-
kan dengan kesehatan tubuh seperti, menyediakan energi, mem-
bangun, memelihara jaringan tubuh, dan mengatur proses-proses 
kehidupan dalam tubuh. Gizi masa sekarang adalah selain dikait-
kan untuk kesehatan, gizi juga dikaitkan dengan potensi ekonomi 
seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, ke-
mampuan belajar, dan produktivitas kerja.  

Gizi dan ilmu gizi baru mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 
1952-1955. Menurut WHO ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari 
proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil 
makanan dan mengolah zat-zat padat dan cair dari makanan 
yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan dan 
berfungsinya organ tubuh untuk menghasilkan energi.

B. DEFINISI OLAHRAGA

Sport atau olahraga berasal dari bahasa latin pada abad pertengah-
an “disportare” yang memiliki arti bersenang-senang, berfoya-foya. 
Kemudian dalam kata Perancis kuno “desport” juga memiliki arti 
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yang sama, sehingga sport bukan berasal dari bahasa inggris. Sport 
tidak sama dengan permainan atau game, permainan lebih luas 
dibanding dengan sport. Istilah olahraga sudah tidak asing lagi bagi 
masyarakat Indonesia. Olahraga dianggap sesuatu yang penting 
dalam kehidupan.

Olahraga adalah permainan manusia. Terdapat beberapa 
definisi olahraga, yang pertama adalah definisi olahraga menurut 
KONI, olahraga adalah kebutuhan manusia yang bersumber 
atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan salah 
satu aspek dan unsur yang berpengaruh dalam pembangunan. 
Sedangkan menurut KEPRES No. 131 tahun 1962 olahraga adalah 
segala kegiatan/usaha untuk mendorong, membangkitkan, 
mengembangkan dan membina kekuatan-kekuatan jasmani 
maupun rohaniah pada setiap manusia. Menurut Direktorat 
Jendral PLSPO olahraga adalah suatu bentuk pendidikan individu 
dan masyarakat yang memanfaatkan kapasitas fisik manusia yang 
dilakukan secara sadar, sistematis dan terarah menuju kualitas 
hidup yang lebih tinggi. Menurut UNESCO sport adalah setiap 
aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan 
melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri sendiri. Dan 
menurut Dewan Eropa pada tahun 1980 merumuskan bahwa 
olahraga merupakan aktivitas spontan, bebas, dan dilaksanakan 
selama waktu luang. Selanjutnya, Kusmaedi (2002:1) menyatakan 
bahwa kata olahraga berasal dari beberapa hal yaitu : (1) Disport 
yaitu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, (2) Field Sport 
yaitu kegiatan yang dilakukan para bangsawan yang terdiri dari 
menembak dan berburu, (3) Desporter yaitu membuang kata lelah, 
(4) Sport yaitu oemuas atau hobi, (5) Olahraga yaitu gerak badan 
untuk menguatkan badan. Dari beberapa definisi olahraga dapat 
disimpulkan bahwa olahraga merupakan kegiatan aktivitas jasmani 
yang mengandung sifat permainan yang berisikan perjuangan 
dengan diri sendiri, orang lain, dan alam yang mempunyai tujuan 
tertentu. 

Terdapat beberapa ciri-ciri dalam olahraga yaitu :
1. Olahraga Sebagai Sub-Sistem Bermain

Kegiatan olahraga didasarkan pada faktor kebebasan dan 
kesenjangan atas dasar kesadaran pelakunya untuk berbuat, 
lawan dari aktivitas yang bersifat paksaan atau desakan. 

2. Gambaran Struktural Spesifik Olahraga
Olahraga memiliki perbedaan dengan bermain terutama pada 
gambaran struktural dan faktor-faktor yang berpengaruh yang 



3

membentuk kerangka spesifik olahraga dengan bentuk-bentuk 
yang khas. 

3. Fokus pada Gerak dalam Pelaksanaan Olahraga
Orientasi fisik kegiatan olahraga merupakan ciri utama 
dalam konteks ini seperti aspek gerak, daya tahan, kecepatan, 
kekuatan dan keterampilan yang merupakan unsur inheren 
dari kegiatan olahraga. 

4. Realitas Olahraga
Seseorang dalam berolahraga tidak terpaku pada peran yang 
telah ditetapkan, tetapi merupakan bagian dari dunia nyata 
atau konkrit. 

5. Penampilan dan Prestasi dalam Olahraga
Prestasi dalam olahraga diarahkan untuk menguasai, 
memelihara dan mengoptimalkan keterampilan gerak. 

6. Dimensi Sosial
Keterampilan olahraga berlangsung dalam suasana sosial, 
meskipun pada kenyataannya seseorang akan mendapat 
kebebasan untuk memilih atau menentukan kegiatan apa yang 
akan dilakukan tanpa dipengaruhi orang lain. 
 Menurut Ayat 4 Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahrgaaan Nasional Olahraga adalah 
segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta 
mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga 
memiliki beberapa ruang lingkup yang meliputi (a) Olahraga 
pendidikan adalah aktivitas olahraga yang memiliki tujuan untuk 
membantu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan ; (b) 
Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan ketika waktu 
senggang sehingga seseorang akan memperoleh kepuasan secara 
emosional ; (c) Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilakukan 
dan dikelola secara profesional dengan tujun untuk memperoleh 
prestasi yang optimal pada cabang olahraga. 

C. DEFINISI ATLET

Orang yang sedang melakukan kegiatan olahraga disebut dengan 
pelaku olahraga. Pelaku olahraga terbagi menjadi dua, yaitu pelaku 
olahraga profesional dan pelaku olahraga non-profesional. Pelaku 
olahraga profesional biasanya lebih dikenal sebagai atlet. Atlet be-
rasal dari bahasa Yunani yaitu athlos yang memiliki arti “kontes”. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atlet adalah olah-
ragawan yang terlatih kekuatan, ketangkasan, dan kecepatannya 
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untuk diikutsertakan dalam pertandingan. Definisi atlet juga dapat 
dijabarkan sebagai seseorang yang sedang melakukan satu cbang 
olahraya yang sudah terlatih secara profesional yang diperuntuk-
kan untuk meraih juara mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga 
internasional (Nurhuda & Jannah, 2018). 

Seorang atlet tentunya memilki tujuan yang berbeda-beda 
untuk menekuni dan berprestasi di dunia olahraga seperti, untuk 
membuat orang tua bangga, diri sendiri bangga, dan tentunya 
dapat membuat tubuh seseorang sehat. 

D. DEFINISI GIZI PADA ATLET

Untuk mendukung olahraga, gizi merupakan salah satu faktor 
yang terpenting. Asupan gizi yang seimbang dan lengkap dengan 
porsi yang sesuai akan membuat olahraga yang dilakukan nantin-
ya akan menjadi lebih baik dan fungsi tubuh akan menjadi lebih 
maksimal. Para atlet tentunya harus memperhatikan pemenuhan 
asupan gizinya terutama pada keseimbangan antara asupan dan 
pengeluaran energi, baik pada fase sebelum, saat, dan sesudah lati-
han atau bertanding. 

Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan 
antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat 
untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak serta prestasi 
olahraga. Ilmu gizi olahraga ini adalah terapan gizi kepada atlet 
agar meampu mencapai prestasi yang optimal. Gizi olahraga 
adalah studi multi disiplin yang menggabungkan fisiologi latihan 
fisik, biokimia, fisiologi terapan dan biologi molekuler. Tujuan 
mempelajari ilmu gizi olahraga adalah untuk memahami hubungan 
nutrisi, gaya hidup dan kinerja fisik. Atlet harus mempunyai 
gizi yang sesuai untuk memperoleh kesehatan yang optimal dan 
kemampuan fisik sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan 
dalam latihan fisik yang keras dan mampu mempertahankan 
penampilan yang baik selama pertandingan.

Pengaturan gizi olahraga untuk atlet tidak jauh beda dengan 
pengaturan gizi bagi seseorang yang bukan atlet. Fokus utama pada 
pengaturan gizi untuk keduanya adalah untuk keseimbangan energi 
yang diperoleh melalui makanan dan minuman dengan energi yang 
dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan metabolisme, 
kerja tubuh dan penyediaan energi pada waktu istirahat, latihan dan 
sewaktu pertandingan. Atlet yang mendapatkan gizi yang cukup 
dan performa yang meningkat maka seorang atlet akan memperoleh 
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prestasi terbaiknya. Apabila gizi yang diberikan tidak sesuai 
dengan komposisi tubuh maka akan terjadi ketidakseimbangan 
cairan, kejadian cedera, serta pemenuhan kebutuhan yang belum 
sesuai rekomendasi akan berpengaruh pada performa atlet. 

Pada umumnya seorang atlet hanya berfokus pada 
penggunaan suplemen untuk meningkatkan performa kemudian 
mengesampingkan pentingnya gizi seimbang dan pengaturan gizi 
olahraga. Padahal untuk pemenuhan gizi atlet harus mengacu pada 
Sport Nutrition Pyramid (Piramida Gizi Olahraga). Fokus utama 
yaitu gizi seimbang dan selanjutnya penggunaan suplemen bila 
diperlukan. Piramida ini digunakan oleh para ahli serta tenaga gizi 
olahraga. 

Asupan gizi yang oprimal merupakan hal yang mendasar 
untuk menunjanng penampilan atlet remaja saat latihan dan 
bertanding. Pola makan yang sehat dapat berkontribusi terhadap 
kekuatan, fleksibilitas dan daya tahan. Proporsi makanan yang 
sehat dan imbang untu atlet terdiri atas 60-65% karbohidrat, 20% 
lemak dan 15-20% protein dari total kebutuhan energi perhari. 
Rincian kebutuhan gizi atlet remaja berikut :
1. Energi

Energi yang dibutuhkan seorang atlet digunakan untuk 
menunjang pertumbuhan dan aktivitas fisik. Kebutuhan 
energi untuk atlet inibergantung pada jenis olahraga dan 
durasinya. Remaja laki-laki membutuhkan lebih banyak 
energi dibanding dengan perempuan. Laki-laki usia 16 tahun 
membutuhkan energi sebanyak 3.470 Kkal/hari dan pada usia 
16-19 tahun membutuhkan energi sebanyak 2.900. Sedangkan 
pada perempuan usia 12 membutuhkan 2.550 Kkal dan akan 
menurun pada usia 18 tahun menjadi 2.200 Kkal. Menurut 
Brown (2005), aktivitas fisik yang tinggi tetapi tidak diimbangi 
dengan asupan energi yang cukup akan berpengaruh pada 
kehilangan berat badan. Untuk memenuhi asupan energi yang 
cukup maka anjuran angka kecukupan gizi sekitar 60% berasal 
dari sumber karbohidrat. 

2. Protein
Protein diperlukan sebagaian besar dalam proses metabolik 
terutama pertumbuhan, perkembangan, dan perawatan jaringan 
tubuh. Secara umum kebutuhan protein yaitu 0,8 sampai 
1,0 gram/Kg BB/hari namun, pada atlet yang memerlukan 
kekuatan dan kecepatan maka ia perlu mengkonsumsi 1,2 – 
1,4 gram/Kg BB/hari. Menurut Damayanti (2008), konsumsi 
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protein pada atlet sering melebihi kebutuhan yang dianjurkan. 
Hal ini disebabkan karen atlet memiliki pandangan bahwa 
mengkonsumsi banyak protein dapat meningkatkan massa 
otot, padahal nyatanya dibutuhkan energi bersamaan dengan 
protein untuk meningkatkan massa otot. 

3. Lemak
Lemak adalah sumber energi yang penting bagi atlet karena 
lemak merupakan sumber energi utama saat atlet dalam keadaan 
istirahat atau sedang menjalankan aktivitas yang intensitasnya 
rendah sampai sedang. Selain itu lemak juga berfungsi sebagai 
pelumas persendian, membantu pertumbuhan, mencegah 
terjadinya peradangan kulit dan memberi cita rasa pada 
makanan. Latihan olahraga dapat meningkatkan kapasitas 
otot dalam menggunakan lemak sebagai sumber energi. 
Peningkatan metabolisme lemak pada waktu melakukan 
olahraga yang lama memiliki efek melindungi pemakaian 
glikogen dan memperbaiki kapasitas ketahanan fisik. 

4. Kalsium 
Kebutuhan kalsium pada masa remaja relatif tinggi karena 
akselerasi muscular, skeletal/kerangka dan perkembangan 
endokrin. AKG kalsium untuk remaja perempuan adalah 600-
700 mg/hari dan 500-700 mg untuk remaja laki-laki. Apabila 
asupan kalsium tidak mencukupi maka puncak massa tulang 
akan berkurang sehingga akan memperbesar resiko terjadinya 
oseteoporosis saat dewasa, namun apabila konsumsi terlalu 
banyak maka dapat menyebabkan batu ginjal dan konstipasi. 

5. Besi
Kebutuhan zat besi pada remaja akan meningkat karena 
ekspansi volume darah dan peningkatan konsetrasi hemoglobin 
(Hb). AKG besi untuk remaja perempuan adalah 19-26 mg/
hari, sedangkan pada laki-laki 13-23 mg/hari.

6. Seng (Zink)
Seng diperlukan untuk pertumbuhan dan pematangan seksual 
terutama saat oubertas kebutuhan dan retensinya meningkat 
sebanting dengan peningkatan massa tubuh. AKG untuk 
remaja laki-laki adlah 15 mg/hari dan pada remaja perempuan 
adalah 12 mg/hari. 

7. Vitamin 
Vitamin selama remaja juga meningkat karena pertumbuhan 
dan perkembangan cepat terjadi. Karena kebutuhan energi 
meningkat maka kebutuhan vitamin juga meningkat. 
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Kecukupan vitamin dari bahan makanan alami sering 
sulit dipenuhi pada atlet karena umumnya tidak mudah 
mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang 
dapat memenuhi kebutuhannya. 

E. MANFAAT ILMU GIZI PADA ATLET

Manfaat yang dapat diperoleh oleh atlet apabila mendapatkan pen-
dampingan gizi yang dilakukan oleh tenaga gizi secara langsung 
adalah : 
1. Dengan mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan 

kebutuhan gizinya maka prestasi atlet dapat ditingkatkan dan 
atlet juga dapat meningkatkan performanya. 

2. Atlet mengetahui perhitungan kebutuhan gizi dan komposisi 
di dalam tubuhnya, sehingga dapat dilakukan pengaturan 
konsumsi makanan sesuai dengan kebutuhannya.

3. Mendapatkan panduan pola akan yang tetap dan tetap sesuai 
dengan berbagai macam fase latihan yang dijalankan.

4. Mengetahui berbagai macam permaslaahan yang berkaitan 
dengan performa seperti kelelahan, jadwal latihan yang padat, 
permasalahan lambung, status hidrasi, recovery secara maksimal 
dan lain-lain.

5. Mengetahui berbagai mitos dan fakta yang berkaitan dengan 
permasalahan gizi berdasarkan landasan ilmiah sehingga 
semuanya akan dilakukan pada jalur yang tepat dan benar. 

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup gizi olahraga tidak jauh beda dengan gizi pada ma-
nusia yang ditujukan untuk seseorang yang bukan atlet, namun gizi 
untuk atlet merupakan terapan ilmu gizi kepada atlet. Fokus perha-
tian gizi dimulai dari cara produksi pangan (agronomi, perikanan 
dan peternakan), perubahan-perubahan yang terjadi pada tahap 
pascapanen mulai dari penyediaan pangan, distribusi dan pen-
golahan pangan, konsumsi makanan dan cara-cara pemanfaatan 
makanan oleh tubuh dalam keadaan sehat dan sakit. Oleh karena 
itu ilmu gizi juga sangat erat kaitannya dengan ilmu agronomi, 
peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal/anatomi, 
biologi molekuler dan kedokteran. Karena konsumsi makanan 
dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku makan dan keadaan 
ekonomi maka ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial 
seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan ekonomi.
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BAB II
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP CABANG 

OLAHARAGA JUDO

A. PENGERTIAN DAN SEJARAH JUDO

Menurut Ensiklopedi Dunia, judo merupakan seni bela diri, olah-
raga, dan filosofi berakar dari Jepang. Judo juga bisa diartikan se-
bagai cara yang lemah lembut untuk membela diri (Suwarli, 2016). 
Secara harfiah, judo berarti ‘cara/jalan kelembutan’. Judo merupa-
kan olahraga bela diri dinamis yang menuntut kecakapan fisik dan 
mental yang hebat. Judo pada umumnya digambarkan sebagai seni 
bertarung, disiplin spiritual, sebuah sistem pendidikan jasmani dan 
kegiatan rekreasi (Peset dkk, 2013). 

Judo dikembangkan dari seni bela diri kuno Jepang yaitu Jui-
jitsu atau Yawara yang merupakan salah satu jenis Bujutsu (Suwarli, 
2016). Pemain judo disebut dengan judoka atau pejudo. Sedangkan 
orang yang melakukan bantingan disebut Tori dan orang yang 
dibanting disebut Uke. Pencetus olahraga judo ini adalah Prof. 
Jigoro Kano atau Maha Guru Jigoro Kano. Menurut Jigoro Kano, 
prinsip judo yang dicetuskan adalah “Efisiensi maksimum dengan 
usaha minimum dan saling menguntungan serta mensejahterakan”. 

Judo merupakan cabang olahraga yang resmi diolimpiadekan 
sejak 1964 pada Olimpiade Tokyo di Jepang. Sejak itu, olahraga ini 
semakin menyebar ke seluruh dunia. Beberapa negera juga tegabung 
dalam Federasi Judo Internasional atau Internal Judo Federation (IJF) 
untuk mengembangkan kemampuan atletnya. IJF dibentuk pada 
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tahun 1951. Tercatat sudah 9 kali pergantian Presiden IJF, dimana 
Marius Vizer dari Austria sebagai Presiden IJF sejak 2007-sekarang. 

Di Indonesia cabang olaharaga judo dinaungi oleh PJSI 
(Persatuan Judo Seluruh Indonesia). Awalnya, pada masa 
pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat tentara Jepang yang 
berteman dengan masyarakat Indonesia. Pertemanan tersebut 
membuat masyarakat Indonesia diajak untuk melihat tentara 
Jepang berlatih. Dengan demikian, judo secara perlahan menyebar 
dan diajarkan di Indonesia (Syahrial, 2020). 

Dasar cabang olahraga judo adalah benturan (impact) 
dan kekuatan yang besar. Prinsip dasar olahraga ini adalah 
menghilangkan keseimbangan lawan dan menggunakan berat 
badan lawan untuk melawannya. 

B. MANFAAT JUDO 

Secara umum, cabang olahraga judo ini bertujuan untuk membi-
na mental maupun fisik seseorang yang disesuaikan dengan istilah 
judo itu sendiri. Meluasnya judo menandakan bahwa olahraga ini 
tidak hanya mengembangkan kemamuan fisik, tetapi sebagai sa-
rana pendidikan dan sosial. Menurut Jigoro Kano, judo diciptakan 
sebagai alat bagi orang untuk mengembangkan pikiran dan tu-
buh mereka untuk mencapai apa yang mereka yakini sebagai ke-
suksesan, berkontribusi pada masyarakat dan beradaptasi dengan 
waktu mereka. Oleh karena itu, pelatihan mental merupakan salah 
satu aspek cabang olahraga judo. 

Pelatihan mental yang didapatkan dari judo tersebut membuat 
kita dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada saat ini, 
memberdayakan kita untuk tuntutan dunia yang laju perubahannya 
semakin cepat setiap hari dan yang lebih dari sebelumnya, menjadi 
agen perubahan dengan kekuatan mental dan fisik untuk membuat 
perbedaan di dunia.

Selain itu, beberapa keterampilan kognitif yang mendasar 
dapat diperoleh melalui latihan judo, seperti kehati-hatian, 
penalaran, penilaian, kemampuan mengambil keputusan dengan 
cepat, kemampuan untuk tetap tenang dan tegas, observasi, 
memori, eksperimentasi, imajinasi, bahasa, dan kemampuan untuk 
berpikiran terbuka (Peset dkk, 2013). 
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C. TEKNIK PERTANDINGAN JUDO

Secara umum, teknik judo berdifat pertarungan dengan tujuan un-
tuk menghancurkan lawan sehingga meraih kemenangan. Teknik 
judo dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu :
1. Nage waza yaitu teknik membanting/melempar lawan. Nage 

waza terbagi menjadi dua jenis utama yaitu:
a. Tachi-waza (teknik berdiri), yang dapat dibagi menjadi:

1) Te-waza (teknik tangan) dengan 16 teknik tangan, yaitu:
a) Seoi-nage
b) Sumi-otoshi
c) Ippon-seoi-nage 
d) Yama-arashi
e) Seoi-otoshi
f) Obi-tori-gaeshi
g) Tai-otoshi
h) Morote-gari
i) Kata-guruma
j) Kuchiki-taoshi
k) Sukui-nage  
l) Ko-uchi-gaeshi
m) Obi-otoshi  
n) Kibisu-gaeshi
o) Uki-otoshi  
p) Uchi-mata-sukashi 

2) Koshi-waza (teknik pinggul) dengan 10 teknik pinggul, 
yaitu:
a) Uki-goshi    
b) Harai-goshi
c) O-goshi    
d) Tsuri-goshi
e) Koshi-guruma   
f) Hane-goshi
g) Tsurikomi-goshi   
h)  Utsuri-goshi
i) Sode-tsurikomi-goshi  
j) Ushiro-goshi

3) Ashi-waza (teknik kaki) dengan 21 teknik kaki, yaitu:
a) De-ashi-harai   
b) Harai-tsurikomi-ashi 
c) Hiza-guruma   
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d) O-guruma 
e) Sasae-tsurikomi-ashi  
f) O-soto-guruma 
g) O-soto-gari   
h) O-soto-otoshi 
i) O-uchi-gari  
j) Tsubame-gaeshi 
k) Ko-soto-gari   
l) O-soto-gaeshi 
m) Ko-uchi-gari  
n) O-uchi-gaeshi 
o) Okuri-ashi-harai   
p) Hane-goshi-gaeshi 
q) Uchi-mata   
r) Harai-goshi-gaeshi 
s) Ko-soto-gake 
t) Uchi-mata-gaeshi
u) Ashi-guruma

b. Sutemi-waza (teknik pengorbanan), terbagi menjadi tiga 
yaitu 
1) Ma-sutemi-waza (pengorbanan depan) dengan 5 teknik 

pengorbanan telentang, yaitu:
a) Tomoe-nage 
b) Sumi-gaeshi 
c) Hikikomi-gaeshi 
d) Tawara-gaeshi 
e) Ura-nage

2)  Yoko-sutemi-waza (pengorbanan samping) dengan 16 
teknik pengorbanan samping yaitu:
a) Yoko-otoshi   
b) Yoko-gake 
c) Tani-otoshi   
d) Daki-wakare 
e) Hane-makikomi    
f) O-soto-makikomi 
g) Soto-makikomi    
h) Uchi-mata-makikomi 
i) Uchi-makikomi    
j) Harai-makikomi 
k) Uki-waza    -
l) Ko-uchi-makikomi 
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m) Yoko-wakare  
n) Kani-basami 
o) Yoko-guruma  
p) Kawazu-gake

2. Katame waza (teknik bergulat) merupakan teknik yang digunakan 
untuk menahan, mencekik, dan mengunci (menerapkan 
kuncian) dalam bergulat. Teknik ini dibagi menjadi tiga yaitu:
a. Osaekomi-waza (teknik tahan) dengan 10 teknik yaitu: 

1) Kesa-gatame     
2) Tate-shiho-gatame 
3) Kuzure-kesa-gatame   
4) Uki-gatame 
5) Ushiro-kesa-gatame   
6) Yoko-shiho-gatame 
7) Kata-gatame   
8) Kuzure-kami-shiho-gatame 
9) Kami-shiho-gatame   
10) Ura-gatame

b. Shime-waza (teknik mencekik) dengan 12 teknik yaitu:
1) Nami-juji-jime
2) Do-jime
3) Gyaku-juji-jime 
4) Sankaku-jime 
5) Kata-juji-jime   
6) Tsukkomi-jime
7) Hadaka-jime   
8) Sode-guruma-jime 
9) Okuri-eri-jime    
10) Ryote-jime 
11) Kataha-jime      
12) Katate-jime 

c. Kansetsu-waza (teknik kunci bersama) dengan 10 teknik 
yaitu:
1) Ude-garami    
2) Ude-hishigi-juji-gatame    
3) Ude-hishigi-ude-ga
4) Ude-hishigi-hiza-gajinak 
5) Ude-hishigi-waki-gajinak 
6) Ude-hishigi-hara-gajinak 
7) Ude-hishigi-ashi-gajinak 
8) Ude-hishigi-te-gatam
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9) Ude-hishigi-sankaku-gatame 
10) Ashi-garami

3. Atemi-waza (teknik pekulan vital-point) merupakan teknik 
yang menggunakan dorongan, pukulan, dan tendangan 
dengan tangan, jari, ujung tangan, siku, lutut, kaki, dan tumit 
yang ditujukan pada bagian tubuh yang secara fisiologisnya 
lemah yaitu titik vital lawan sehingga tidak digunakan dalam 
kompetisi atau dalam sesi latihan normal. Atemi-waza dibagi 
menjadi:
a. Ude-makan (17 teknik pukulan tangan dan siku) yang 

terbagi menjadi:
1) Yubisaki-makan (3 teknik)
2) Kobushi-makan (11 teknik)
3) Tegata-ate (2 teknik)
4) Hiji makan (1 teknik)

b. Ashi-makan (7 teknik pukulan kaki dan lutut) yang terbagi 
menjadi:
1) Hizagashira-makan (1 teknik) 
2) Sekito-makan (3 teknik)
3) Kakato-makan (3 teknik)

D. PERBEDAAN JUDO DENGAN CABANG OLAHRAGA 
LAINNYA

1. Perbedaan Judo dengan Jujutsu 
Secara harfiah, judo berarti ‘cara yang halus’. Meskipun disebut 
halus, teknik-teknik yang digunakan sebenarnya kombinasi 
dari teknik keras dan lembut, sehingga judo bisa diartikan 
sebagai ‘cara yang lentur’. Sedangkan jujutsu secara harfiah 
berarti ‘kemampuan yang halus’. Latihan jujutsu dipusatkan 
pada cara tertentu dan formal, sedangkan judo menekankan 
pada latihan tidak terikat dengan teknik tertentu, sehingga 
pelatihan judo berlanjut lebih dinamis.

2. Perbedaan Judo dengan Taekwondo 
Berdasarkan segi teknik, secara garis besar teknik cabang 
olahraga judo terdiri atas teknik membanting (Nage waza), 
teknik mencekik (Shime-waza) dan teknik bergulat (Katame 
waza) sedangkan teknik cabang olahraga taekwondo secara 
garis besar terdiri atas teknik dasar, teknik menengah, dah 
teknik lanjut. 



17

3. Perbedaan Judo dengan Karate 
Berdasarkan tekniknya, perbedaan cabang olahraga karate 
dengan judo adalah teknik dasar berupa kuda-kuda (dachi), 
pukulan (tsuki), tendangan (geri), tangkisan (uke). 

E. RUANG LINGKUP 

Cabang olahraga judo memiliki beberapa tingkatan yang dise-
suaikan dengan teknik-teknik yang akan dipelajari dalam olahraga 
judo. Menurut (Achmad, 2013), tingkatan tersebut terdiri atas:

1. Bagi remaja (dibawah 16 tahun):
a. Kyu-5 sabuk berwarna kuning. 
b. Kyu-4 sabuk berwarna oranye. 
c. Kyu-3 sabuk berwarna hijau. 
d. Kyu-2 sabuk berwarna biru. 
e. Kyu-1 sabuk berwarna coklat.

2. Bagi taruna (putra berumur 16-20 tahun dan putri 16-19 tahun) 
dan dewasa/senior :
a. Kyu-5 sampai dengan kyu-4 sabuk berwarna biru. 
b. Kyu-3 sampai dengan kyu-1 sabuk berwarna coklat. 
c. Dan-1 sampai dengan Dan-5 sabuk berwarna hitam. 
d. Dan-6 sampai dengan Dan-8 sabuk berwarna merah putih/

hitam. 
e. Dan-9 sampai dengan Dan-10 sabuk berwarna merah atau 

hitam.

Selain itu, untuk mengetahui tingkat seseorang pejudo bisa 
juga dengan melihat adanya strip yang sesuai dengan warna sabuk 
pada ujung bawah level judogi. Jumlah strip disesuaikan dengan 
tingkat judo masing-masing. 



18

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. (2013). Dasar-dasar Lengkap Teknik Judo untuk Pelajar. Ja-
karta: PT Cipta Prima.

Peset, F., Ferrer-Sapena, A., Villamón, M., González, L. M., To-
ca-Herrera, J. L., & Aleixandre-Benavent, R. (2013). Scientific 
literature analysis of judo in Web of Science. Archives of Budo, 
9(2), 81–91. https://doi.org/10.12659/AOB.883883

Ramadhani, A., & Purwanto, S. (2017). Pengembangan latihan 
teknik dasar judo melalui model permainan untuk pejudo pem-
ula usia 8-12 tahun. Jurnal Keolahragaan, 5(1), 1. https://doi.
org/10.21831/jk.v5i1.12755

Sherman, D. J. (2000). The Arts and Sciences of Colonial-
ism. French Historical Studies, 23(4), 707–729. https://doi.
org/10.1215/00161071-23-4-707

Sibarani, E. M. (2018). Universitas Sumatera Utara Skripsi. Analisis 
Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Den-
gan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera 
Utara, 44–48.

Sucipto, E., & Widiyanto, W. (2016). Jurnal Keolahragaan. Pengem-
bangan Model Pembelajaran Lempar Lembing Untul Siswa Sekolah 
Menengah Pertama(Smp), 4(April), 111–121. vfile:///C:/Users/
ACER/Downloads/pdf latihan beban dan kekuatan otot.pdf

Suwarli. (2016). PENGARUH METODE UCHIKOMI DAN FLEXI-
BILITY TERHADAP HASIL BANTINGAN. Jurnal Keolahragaan 
UNY, 47 - 59.

Syahrial, M. (2020). Buku Jago Beladiri. Ilmu Cemerlang Group.

Judo Channel. The Token Corporation Supports Japan Judo. https://
www.judo-ch.jp/english/  (diakses pada tanggal 20 September 
2021)



1919

BAB III
PENATALAKSANAAN GIZI PADA ATLET JUDO

Seiring perkembangan industri olahraga membuat kompetisi olah-
raga terus mengalami perubahan. Perkembangan industry mem-
buat prestasi atlet menjadi sesuatu yang harus terus dipacu dan 
ditingkatkan. Atlet dituntut untuk selalu tampil maksimal dalam 
setiap latihan dan pertandingan (Hardinsyah. Supariasa 2017). Gizi 
merupakan faktor penting dalam prestasi atlet khusunya dalam 
program latihan fisik. Pemenuhan gizi yang tepat saat latihan akan 
mendukung performa atlet sebelum, saat, dan masa pemulihan 
setelah latihan (Chandradewi and Irianto 2017)but also the stamina 
and nutrition intake in accordance with the requirement baded on 
sport field. This research objective was to know the intake of ener-
gy, protein, and athletes’ stamina at The Center of Education and 
Sports Training for Learners of West Nusa Tenggara. This study 
utilized an observational with 40 respondents as sample from five 
different sport fields whose aged 14 -18 years took purposively. The 
data collected were nutrition intake through Food recall method 24 
hours, nutrition status with Body Mass Indeks and athletes’ stami-
na by running distance for 12 minutes. The research finding was 
95% the nutritional status of most of the athletes in the normal cat-
egory, the average energy intake 97.5%, and the average protein in-
take 92.5%, and athlete of stamina was in good performance (67.5%)
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A. Metabolisme Energi 

Untuk memenuhi kebutuhan energi atlet yang terus menerus diper-
lukan tiga sistem metabolisme energi dalam tubuh, yaitu sistem 
fosfagen, sistem asam laktat, dan sistem oksigen. Energi yang di-
hasilkan selama metabolisme latihan adalah creatine phosphate 
(CP), adenine diphosphate (ADP), dan adenine triphosphate (ATP) 
(Didit Damayanti, Pritasari 2017).

Sumber energi yang kedua berasal dari sistem asam laktat 
atau glikolisis anaerobic dengan glukosa atau glikogen sebagai 
sumber energi. Energi yang dihasilkan dari sistem ini lebih banyak 
namun menghasilkan asam laktat yang merupakan produk 
sampingan (byproduct) dan jika produksi asam laktat berlebihan 
dapat menghentikan olahraga. Energi yang dihasilkan dari sistem 
ini lebih banyak dari pada sistem phosphagen sehingga biasanya 
digunakan pada latihan atau olahraga yang memerlukan waktu 
yang lebih lama, yaitu sekitar 1 hingga 3 menit (Didit Damayanti, 
Pritasari 2017). 

Sistem aerobik, atau glikolisis aerobik, merupakan sumber 
energi ketiga yang menghasilkan energi 18 kali lebih banyak dalam 
bentuk ATP daripada sistem sebelumnya. Sehingga sistem energi 
ini digunakan pada olahraga yang membutuhkan waktu lama, 
seperti lari jarak jauh pada olahraga endurance. Sumber energi 
sistem aerobik sangat bergantung pada nutrisi, terutama diet tinggi 
karbohidrat (Didit Damayanti, Pritasari 2017). 

B. Peran Zat Gizi

1. Karbohidrat 
Karbohidrat merupakan sumber energi yang paling baik 
karena sangat efisien untuk dimetabolisme menjadi energi, 
oleh karena itu karbohidrat diutamakan dikonsumsi oleh atlet 
terutama atlet endurance. Pemberian karbohidrat bagi seorang 
atlet bertujuan untuk mengisi kembali simpanan glikogen 
otot dan hati yang telah terpakai pada kontraksi otot. Atlet 
dengan simpanan glikogen rendah akan mengalami kelelahan, 
kelelahan, dan kurang performa. Akan lebih mudah bagi 
seorang atlet terlatih untuk menggunakan glikogen dan lemak 
yang tersimpan sebagai sumber energi, sehingga menghemat 
penggunaan glukosa dalam darah (Kemenkes Rl 2014).

Jenis karbohidrat yang dianjurkan adalah karbohidrat yang 
mengandung serat (biji-bijian, polong-polongan, kacang-ka-
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cangan, buahbuahan, dan sayur mayur). Sumber karbohidrat 
yang sudah diolah (highly processed foods) kurang dianjurkan 
karena mengandung lebih banyak gula, lemak, dan/atau tam-
bahan garam (Kementrian Kesehatan 2021). 

Gambar 1. Anjuran Asupan glukosa

2. Protein
Protein sangat penting bagi tubuh atlet, terutama untuk 
pertumbuhan jaringan otot dan juga mendukung sistem 
imun tubuh. Pada atlet endurance dianjurkan mengonsumsi 
suplemen. Protein jenis BCAA (Branched-Chain Amino Acids) 
sebanyak 10–30 g/hari. Sumber energy atlet endurance yang 
awalnya merupakan glikogen kemudian berubah menjadi 
asam amino dari metabolisme otot. Kadar BCAA yang cukup 
pada tubuh dapat menunda rasa lelah dan mengurangi pegal-
pegal pada otot. Asupan protein sesaat setelah latihan atau 
pertandingan dapat meningkatkan sintesis protein pada 
seluruh tubuh, hal ini dapat mendukung pembentukan otot 
pada tubuh atlet dan mengoptimalkan masa pemulihan atlet 
(Kementrian Kesehatan 2021).

3. Lemak
Lemak adalah sumber energi yang penting bagi atlet karena 
lemak merupakan sumber energy utama saat atlet dalam 
keadaan istirahat atau sedang menjalankan aktivitas yang 
intensitasnya rendah sampai sedang. Lemak disimpan dalam 
tubuh pada jaringan adiposa dalam bentuk trigliserida. Semua 
jenis lemak kecuali kolesterol dapat digunakan sebagai energi. 
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Kolesterol dalam jumlah yang tidak berlebih tetap diperlukan 
oleh tubuh untuk pembentukan hormonhormon penting. Akan 
tetapi, asupan kolesterol yang berlebih dapat berisiko terjadinya 
materosklerosis (Kementrian Kesehatan 2021).

Lemak dalam tubuh yang berperan sebagai sumber energi 
terutama pada olahraga dengan intensitas sedang dalam waktu 
lama, misalnya olahraga endurance. Pada olahraga endurance, le-
mak dapat dipergunakan, pertama-tama harus dipecah dahulu 
menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak bebas diangkut 
ke jaringan lain khususnya ke otot dan dipergunakan sebagai 
sumber energi. Pembentukan energi dari asam lemak mem-
butuhkan oksigen lebih banyak dibanding karbohidrat, oleh 
karena itu tidak dapat diharapkan pada olahraga berat dalam 
waktu singkat (Kemenkes Rl 2014).

4. Vitamin dan Mineral 
Vitamin dan mineral, atau biasa disebut sebagai zat gizi mikro 
(Mikronutrien), adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam 
jumlah kecil tetapi penting untuk berfungsi dengan baik. Ini 
disebabkan oleh fakta bahwa mikronutrien terlibat dalam 
proses metabolisme dalam tubuh. Banyak penelitian yang 
telah dilakukan tentang kebutuhan vitamin dan mineral, 
namun untuk kebutuhan spesifik atlet tetap disarankan untuk 
mengikuti Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan oleh 
Kementerian Kesehatan RI. Namun, ada kondisi tertentu yang 
mengharuskan seorang atlet untuk mengontrol asupan zat gizi 
mikro (Kementrian Kesehatan 2021).

Gambar 2. Kebutuhan Mineral dan Vitamin
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C. Penatalaksanaan Gizi
1. Kebutuhan Energi dan Zat Gizi 

Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan energi dan zat 
gizi bagi atlet harus mempertimbangkan jenis olahraga, 
tahapan pemenuhan gizi untuk periode latihan, kompetisi 
dan pemulihan. Selain itu perlu juga diperhatikan variasi 
makanan, kesukaan dan daya terima atlet agar asupannya 
dapat memenuhi kebutuhan atlet. Energi dihasilkan dari zat 
gizi makro yaitu karbohidrat, protein dan lemak. Nilai energi 
yang dihasilkan dari karbohidrat, protein dan lemak berbeda. 

Gambar 3. Pengelompokan zat gizi
Kebutuhan energi atlet dihitung berdasarkan tiga kom-

ponen yaitu energi untuk kebutuhan basal metabolisme, energi 
untuk aktivitas fisik dan energi untuk specific dynamic action 
(SDA) atau thermo effect of food (TEF). Perhitungan kebutuhan 
energi untuk atlet sedikit berbeda dengan perhitungan untuk 
kelompok umur dan menggunakan rumus dan kategori pada 
Gambar 4 untuk basal metabolisme, Gambar 5 untuk kebutu-
han energy aktivitas harian dan Gambar 6 untuk kebutuhan 
energi aktivitas olahraga (Didit Damayanti, Pritasari 2017).

Gambar 4. BMR



24

Gambar 5. Frekuensi Activity

Gambar 6. Kebutuhan Energi (Kalori/menit) Pada Beberapa 
Jenis Olahraga

Setelah mendapatkan kebutuhan energi sehari atlet maka 
Anda perlu menghitung kebutuhan zat gizi makro dan mikro 
yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral serta air. 
Kebutuhan karbohidrat tinggi terutama untuk olahraga endu-
ran yaitu 60-65% total energi sehari. Kebutuhan protein sehari 
dihitung sesuai jenis olahraga, kebutuhan protein tinggi pada 
olahraga kekuatan dan pada atlet yang sedang dalam masa 
pertumbuhan. Sedangkan kebutuhan lemak sedang atau min-
imal. Kebutuhan vitamin dan mineral agak sedikit lebih tinggi 
dari pada orang yang tidak berolahraga (Susilowati 2016)



25

2. Perioderisasi Gizi

Gambar 7. Perioderisasi Gizi
Sumber (Kemenkes RI 2021)

Gambar di atas merupakan konsep dari periodisasi gizi yang 
terdiri dari macrocycle, mesocycle, dan microcycle. Dimana 
ketiga konsep tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi gizi 
atlet secara spesifik berdasarkan dengan tahap latihan yang 
sedang dijalani.

Siklus makro merupakan penduan asupan gizi atlet yang 
dapat diterapkan dalam satu tahun kedepan. Tujuannya dari 
konsep ini adalah untuk mengurangi stres oksidatif atau radi-
kal bebas. Siklus meso dan siklus mikro menjelaskan panduan 
asupan zat gizi atlet dalam hitungan bulanan, mingguan hing-
ga harian (Kementrian Kesehatan 2021). 

Gambar 8. Tata Kelola Kebutuhan Zat Gizi Atlet
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Gambar 9. Metode Piring Perioderisasi Atlet
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BAB IV
FORMULASI TEPUNG DAUN KELOR, GLUTAMIN, 

DAN GLUKOSA UNHIDRAT (GLUMORRY)

Glumorry yaitu singkatan dari Glukosa unhidrat, Glutamin, dan 
Moringa oleifera (Tanaman kelor). Glumorry merupakan inovasi 
suplemen yang terbuat dari bahan glukosa unhidrat, glutamin dan 
bahan alami lainnya yaitu ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) yang 
ditakar sesuai dengan proporsi dalam bentuk cair (syrup). Berikut 
merupakan penjelasan mengenai ketiga bahan yaitu glukosa unhi-
drat, glutamin dan daun kelor (Moringa oleifera).

A. Glukosa Unhidrat 

1. Definisi Glukosa Unhidrat 
Glukosa sangat dibutuhkan oleh setiap sel dan jaringan tubuh 
sebagai bahan bakar tubuh dalam setiap prosesnya. Glukosa 
merupakan suatu zat yang penting dan dibutuhkan untuk 
pertahanan tubuh, ukuran, aktivasi sel dan juga untuk produksi 
cytokine. Glukosa memberikan energi yang dibutuhkan bagi 
limfosit-T untuk proses metabolik menghasilkan ATP (MacIver 
et al. 2008). Glukosa unhidrat termasuk monosakarida yaitu 
jenis gula yang banyak dijumpai pada darah manusia. Glukosa 
unhidrat sebagai bahan tambahan berbagai makanan dan 
minuman untuk memberikan dukungan energi bagi tubuh 
dan merupakan komposisi infus glukosa intravena (Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 2015).

Kadar glukosa unhidrat darah adalah istilah yang menga-
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cu kepada tingkat glukosa unhidrat di dalam darah. Konsen-
trasi gula darah, atau tingkat glukosa unhidrat serum, diatur 
di dalam tubuh. Umumnya tingkat gula darah bertahan pada 
batas yang sempit sepanjang hari (70-150 mg/dl). Tingkat ini 
meningkat setelah makan dan biasanya berada pada level ter-
endah pada pagi hari, sebelum orang makan (Henrikson 2009).

Umumnya makanan mengandung tiga unsur yaitu kar-
bohidrat, lemak, dan protein. Dari ketiga unsur tersebut yang 
merupakan sumber energi utama ialah karbohidrat. Karbohi-
drat ialah senyawa organik dengan fungsi utama sebagai sum-
ber energi bagi kebutuhan sel-sel dan jaringan tubuh. Peran 
utama karbohidrat di dalam tubuh ialah menyediakan glukosa 
bagi sel-sel tubuh, yang kemudian diubah menjadi energi. Glu-
kosa merupakan jenis karbohidrat terpenting bagi tubuh manu-
sia. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber utama 
tenaga untuk bergerak, membentuk glukosa otot sebagai energi 
cadangan tubuh, dan juga membentuk protein dan lemak (Dja-
kani, Masinem, and Mewo 2013).

Kebanyakan karbohidrat dalam makanan diserap ke da-
lam aliran darah sebagai glukosa, galaktosa, serta fruktosa, 
dan akan diubah menjadi glukosa di dalam hati. Glukosa yang 
beredar dalam aliran darah menyediakan 50-75% dari kebutu-
han energi total (Djakani, Masinem, and Mewo 2013).

2. Metabolisme Glukosa Unhidrat 
Glukosa juga merupakan prekursor pokok bagi senyawa non-
karbohidrat. Glukosa dapat diubah menjadi lemak termasuk 
asam lemak, kolesterol, dan hormon steroid, asam amino, dan 
asam nukleat. Dalam tubuh manusia hanya senyawa- senyawa 
yang disintesis dari vitamin, asam amino non-esensial, dan 
asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis dari glukosa 
(Djakani, Masinem, and Mewo 2013).

Setelah dibawa ke dalam sel, glukosa unhidrat mengala-
mi fosforilasi oleh enzim heksokinase menjadi glukosa unhi-
drat-6-fosfat. Glukosa unhidrat-6-fosfat kemudian dapat masuk 
ke dalam jalur metabolik. Tiga jalur yang biasa terdapat pada 
semua jenis sel adalah glikolisis, jalur pentosa fosfat, dan sinte-
sis glikogen. Di dalam jaringan, fruktosa dan galaktosa diubah 
menjadi zat antara metabolisme glukosa unhidrat. Oksidasi 
glukosa unhidrat-6-fosfat melalui jalur glikolisis yang merupa-
kan sumber ATP untuk semua jenis sel. Sel yang tidak memi-
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liki mitokondria tidak dapat mengoksidasi bahan bakar lain. 
Nasib glukosa unhidrat-6- fosfat lainnya yang penting adalah 
oksidasi melalui jalur pentosa fosfat, yang menghasilkan NA-
DPH. Ekuivalen reduksi pada NADPH digunakan untuk reaksi 
biosintetik dan untuk mencegah kerusakan oksidatif pada sel. 
Dalam jalur ini, glukosa unhidrat mengalami dekarboksilasi 
oksidatif menjadi gula-5-karbon, yang dapat masuk ke dalam 
jalur glikolitik (Katmawanti, Wirdjadmaji, and Adi 2016).

Pada saat pembentukan ATP, glukosa unhidrat dimetab-
olisme melalui glikolisis atau fosforilasi oksidatif. Glikolisis 
terjadi dalam sitosol, dimana satu molekul glukosa unhidrat 
dipecah menjadi dua molekul pyruvat. Reaksi ini adalah pros-
es independen oksigen (tidak terpengaruh oksigen), dan meng-
hasilkan dua molekul ATP untuk setiap molekul glukosa un-
hidrat. Pyruvat dikonversi menjadi laktat, dan menghasilkan 
NAD akseptor elektron lewat NADH. Metabolisme lainnya 
adalah fosforilasi oksidatif, yaitu proses dependen-oksigen 
pada mitokondria (MacIver et al. 2008)

Limfosit resting memiliki kebutuhan energi rendah dan 
mendapatkan banyak ATP-nya dari fosforilasi oksidatif. Lim-
fosit aktif membutuhkan kenaikan metabolisme yang besar se-
lama aktif, ini dibutuhkan agar bisa meningkatkan energy yang 
diperlukan untuk menstimulasi pertumbuhan, proliferasi dan 
memproduksi protein yang diekspresikan oleh sel imun aktif. 
Metabolisme glukosa unhidrat bisa berubah dalam sel-T aktif 
dan transisi dari sel-T resting ke sel-T aktif akan menyebab-
kan perpindahan dari metabolisme katabolik ke metabolisme 
anabolik. Limfosit aktif menghasilkan sebagian besar energi 
lewat proses upregulasi glikolisis aerobik (MacIver et al. 2008)

Glukosa memberikan energi yang dibutuhkan bagi limfosit 
dengan cara glukosa menjadi substrat primer untuk pemben-
tukan ATP; glukosa bisa menjadi sumber karbon bagi sintesis 
nutrisi makro lainnya, seperti asam nukleik dan fosfolipid; dan 
glukosa bisa dimetabolis oleh pathway pentosa fosfat untuk 
menghasilkan NADPH. Pada saat pembentukan ATP, gluko-
sa bisa dimetabolis lewat glikolisis atau fosforilasi oksidatif. 
Glikolisis terjadi dalam sitosol, dimana satu molekul glukosa 
dipecah menjadi dua molekul piruvat. Reaksi ini adalah proses 
independen oksigen (tidak terpengaruh oksigen) dan meng-
hasilkan dua molekul ATP untuk setiap molekul glukosa. Piru-
vat dikonversi menjadi laktat dan menghasilkan NAD akseptor 
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elektron lewat NADH. Metabolisme lainnya adalah fosforilasi 
oksidatif, yaitu proses dependen-oksigen dan proses ini dilaku-
kan di mitokondria (MacIver et al. 2008)

B. Glutamin

1. Definisi Glutamin 
Glutamin (disingkat sebagai Gln atau Q; Glu atau E untuk 
singkatan glutamin atau asam glutamik) merupakan salah satu 
dari 20 asam amino yang disandi oleh kode genetik standar. 
Rantai sisinya merupakan suatu amida yang dibentuk oleh 
penggantian rantai hidroksil dari asam glutamik dengan suatu 
grup amin fungsional. Kodonnya adalah CAA dan CAG. 
Penelitian terbaru telah membuktikan keefektifan glutamin 
dalam anabolik pertumbuhan otot dengan pemakaian yang 
lama (Arifin 2009).

Glutamin, merupakan asam amino non essensial, dan mer-
upakan asam amino yang paling banyak terdapat di dalam da-
rah dan di dalam pool asam amino bebas di dalam tubuh. Glu-
tamin disintesis oleh hampir semua jaringan di dalam tubuh, 
walaupun hanya jaringan tertentu (mis. Otot rangka, otak dan 
paru) yang melepaskan ke dalam sirkulasi dengan jumlah yang 
signifikan (Arifin 2009). 

Atkinson (1998) menyatakan bahwa glutamin adalah suatu 
prekusor pembentuk glukosa unhidrat, beberapa peptida, pro-
tein nukleotida dan berfungsi sebagai suatu substrat energi un-
tuk kebanyakan sel. Glutamin terbukti memiliki fungsi yang 
penting terhadap fungsi sistem organ meliputi sistem imunitas, 
intestinal, dan untuk mempertahankan keseimbangan asam 
basa (Katmawanti, Wirdjadmaji, and Adi 2016).

Glutamin adalah satu dari 20 asam amino yang memiliki 
kode pada kode genetik standar. Pada otot rangka, glutamin 
terdiri dari 60 persen (19,5 mmol/cairan intraseluler) dari total 
asam amino bebas yang terdapat dalam tubuh. Suplementasi 
glutamin dapat meningkatkan sintesis protein. Pada individu 
yang sehat, glutamin adalah asam amino yang non-esensial, teta-
pi status non- esensial glutamin dapat berubah menjadi esensial 
pada keadaan katabolik, misalnya pada saat sakit. Jika makanan 
gagal memenuhi kebutuhan glutamin, tubuh akan menyintesis 
glutamin dari asam amino bercabang pada otot. Pada kondisi 
ini sintesis protein dan konsentrasi glutamin menurun dalam 
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otot via induksi stres (latihan fisik) yang dapat meningkatkan 
pengeluaran glutamin dari sel. Glutamin amat penting sebagai 
sumber energi sel yang membutuhkan ATP siap pakai, baik un-
tuk keperluan epitel saluran cerna, limfosit, fibroblast maupun 
retikulosit (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik In-
donesia 2015).

Menurut Rizqiyah (2009, 31), sel-sel imun sistem (limfos-
it dan makrofag) selain memerlukan glukosa sebagai sumber 
energi juga merupakan pengguna terbesar dari glutamin. Me-
tabolisme limfosit didukung oleh beberapa asam amino. Asam 
amino yang penting bagi metabolisme limfosit adalah gluta-
min.

2. Metabolisme Glutamin
Glutamin memegang peranan penting dalam pintalan 
interorgan dan karbon, terlihat sebagai energi oksidatif 
utama untuk pembelahan sel seperti eritrosit dan limfosit. 
Sebagai tambahan, Glutamin adalah substrat penting untuk 
menghasilkan amonia oleh ginjal, yang merupakan prekusor 
untuk pembentukan purin dan pirimidin, serta memegang 
peranan penting dalam regulasi sintesisi protein (Parimi et al. 
2004). Glutamin merupakan suatu asam amino non essensial 
yang konsentrasi intraselulernya lebih tinggi dari asam amino 
lainnya. Glutamin dilepaskan dalam jumlah yang besar dari otot 
rangka dengan berperan sebagai pembawa dan donor penting 
dari nitrogen. Glutamin terbukti memiliki fungsi yang penting 
terhadap fungsi berbagai sistem organ, meliputi intestinal, 
sistem imunitas, dan untuk mempertahankan keseimbangan 
asam basa. Rasionalitas untuk memasukkan glutamin dalam 
regimen diet bersumber dari hipotesis yang menyatakan bahwa 
glutamin menjadi nutrisi yang esensial selama menderita sakit 
(Arifin 2009).

Larutan asam amino konvensional yang digunakan untuk 
nutrisi parenteral dahulu tidak mengandung glutamin oleh 
karena glutamin bersifat tidak stabil dalam larutan dan tidak 
larut pada konsentrasi tinggi. Tetapi saat ini sudah tersedia 
dalam bentuk glutamine dipeptide yang stabil dalam larutan 
asam amino yang digunakan pada support nutrisi parenteral 
(Arifin 2009).

Sintesis purin menurut Hanafi (2012) menyatakan bahwa 
sangat terkoordinasi dibawah pengaturan yang ketat, seh-
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ingga kebutuhan terpenuhi pada saat yang tepat dan jumlah 
yang tepat pula. Ada beberapa kelainan genetic metabolisme 
purin yang penting untuk diketahui, seperti gout, Lesch-Nyhan 
sindrom, defisiensi adenosin deaminase dan purin nukleosid 
fosforilase. Sedangkan kelainan metabolisme pirimidin selain 
asiduria asam orotat tidak ada yang penting. Selain itu perlu 
juga diingat bahwa:
a. Semua sel dalam tubuh manusia dan mahluk hidup 

dapat mensintesa purin pirimidin dari senyawa amfibolik 
(amphibolic intermidiates).

b. Asam nukleat yang berasal dari makanan setelah dicerna oleh 
enzim endonuklease akan menghasilkan oligonukleotida. 
Oligonukleotida dipecah oleh fosfodiesterase (exonuclease) 
menghasilkan mononukleotida (nukleotida). Selanjutnya 
nukleotidase memecah nukleotida menghasilkan 
nukleosida dan fosfat inorganik (Pi). Nukleosida sebagian 
langsung bisa masuk ke dalam sel usus (diserap) dan 
sebagian dipecah oleh enzim fosforilase (nukleosidase) 
dalam lumen usus menghasilkan basa purin atau pirimidin 
dan ribose-1 fosfat. Basa purin akan mengalami oksidasi 
menjadi asam urat sedangkan pirimidin menjadi β-amino. 
Dalam hepar nukleosida yang berasal dari makanan akan 
mengalami hal yang sama, yaitu akan dipecah menjadi 
basa purin dan pirimidin dan ribose-1 fosfat. Basa purin 
akan mengalami oksidasi menjadi asam urat sedangkan 
basa pirimidin menjadi β-amino. Asam urat akan dieksresi 
keluar tubuh melalui ginjal, sedangkan β-amino dapat 
diubah menjadi senyawa yang dapat masuk ke “TCA 
Cycle”.

c. Boleh dikatakan tidak ada purin dan pirimidin yang berasal 
dari makanan digabungkan dengan asam nukleat dari 
jaringan. Dengan demikian purin dan pirimidin termasuk 
senyawa non esensial (nutritionally non essential) (Hanafi 
2012).

Glutamin memiliki kemampuan untuk meningkatkan imu-
nitas di dalam tubuh. Mekanisme glutamin untuk meningkat-
kan fungsi imunitas adalah dengan cara menstimulasi produksi 
glutathione (GSH) di beberapa jaringan dan melindungi tempat 
penyimpanan glutamin otot. GSH merupakan pusat dari sistem 
pertahanan tubuh terhadap antioksidan yang mengatur semua 
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aspek fungsi imun. Selain itu, glutamin juga berfungsi dalam 
proses proliferasi limfosit dengan cara membentuk replikasi 
DNA dan RNA di dalam sel (Lee et al. 2003). Limfosit, mak-
rofag dan neutrofil memainkan peran penting dalam respon 
kekebalan dan inflamasi. Limfosit matang bersirkulasi kem-
bali melalui darah dan getah bening melalui jaringan limfoid 
dalam keadaan yang relatif stabil sampai dirangsang untuk 
berproliferasi, misalnya, infeksi bakteri atau virus. T-Limfosit. 
diperlukan untuk merangsang makrofag dan aktivitas B lim-
fosit terutama melalui produksi regulator sitokin . B-Limfosit 
memproduksi dan mengeluarkan antibody sebagai respon un-
tuk merangsang antigen (Newsholme 2010). 

3. Glutamin sebagai Suplemen Nutrisi 
Glutamin merupakan asam amino non esensial yang digunakan 
sebagai suplemen nutrisi karena tubuh mempunyai kemampuan 
untuk mensintesa asam amino melalui reaksi sintetase glutamin. 
Glutamin tidak diperlukan sebagai suplemen pada individu 
yang sehat. Namun, glutamin akan bermanfaat jika diberikan 
pada bayi yang sangat prematur dengan tingkat stress yang 
tinggi dan sedang dalam pertumbuhan (Arifin 2009).

Penelitian pada 68 bayi berat badan lahir rendah yang me-
nerima tambahan glutamin pada bulan pertama kehidupan 
menunjukkan 30% bayi pada kelompok kontrol mengalami 
sepsis, dimana hanya 11% bayi yang menerima glutamin yang 
mengalami sepsis. Penelitian lainnya pada suplemen glutamin 
pada jalur parenteral menunjukkan berkurangnya lama pe-
makaian ventilasi mekanik pada bayi dengan berat badan < 800 
g (Arifin 2009).

Pada penelitian lainnya pada bayi dengan berat badan san-
gat rendah diberikan Lglutamin enteral 0,3 g/kg per hari dari 
hari ke 3 sampai hari ke 30 didapati pada kelompok yang diber-
ikan glutamin terjadi penurunan morbiditas yaitu hanya 50% 
mengalami infeksi serius bila dibandingkan dengan kelompok 
kontrol sebanyak 76%. Glutamin juga memperbaiki fungsi bar-
rier usus pada bayi yang diberikan suplemen tambahan glu-
tamin jika dibandingkan dengan bayi yang diberi tambahan 
glycine (Arifin 2009)
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C. Tanaman Kelor (Moringa Oleifera)

1. Taksonomi Tanaman Kelor (Moringa Oleifera)

Gambar 10. Moringa Oleifera
Sinonim : Moringa pterygosperma, Gaertn
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Ordo : Brassicales
Famili : Moringaceae
Genus : Moringa
Spesies : Moringa oleifera dan 13 spesies lain 
    yang berbeda lokasi
Kenya : Moringa arborea, M. borziana, M. longituba,
    M. rivae, M. stenopetala.
Somelia : M. borziana, M. longituba, M. pygmaea.
Ethiopia : M. longituba, M. rivae, M. ruspoliana,
    M. stenopetala. 
Madagaskar : M. drouhardii, M. hildebrandtii.
Namibia, India : M. ovalifolia. 
India  : M. concanensis.
Laut Merah : M. peregrina.

2. Gambaran Umum Tanaman Kelor
Tanaman kelor mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar 2000 
tahun SM atau 5000 tahun silam di India Utara. Masyarakat di 
daerah tersebut memanfaatkan tanaman kelor sebagai bahan 
ramuan obat-obatan. Dalam salah satu sistem pengobatan 
dan perawatan keseharan kuno (Ayurveda), kelor mampu 
mencegah atau mengobati 300 macam penyakit, diantaranya 
anemia, asma, sesak nafas, demam, bronkhitis, nyeri sendi, 
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TBC dan masih banyak lagi (Mardiana 2012).
Daun kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu jenis ta-

naman tropis yang memiliki berbagai macam manfaat, salah sa-
tunya yaitu sebagai pangan alternatif untuk mengatasi masalah 
gizi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 
daun kelor selain meningkatkan jumlah sel T CD4+ juga ter-
bukti dapat meningkatkan jumlah relatif sel T CD8+ (Akhmad 
Fathir, Muhaimin Rifa’i 2014) serta daun kelor memiliki peran 
sebagai imunostimulan karena dapat meningkatkan aktivitas 
makrofag (Biswas et al. 2012).

Di Indonesia, jenis tanaman kelor yang dikenal hanya dari 
spesies M. oleifera. Sosok kelor Moringa oleifera berupa pohon 
dengan tinggi 5-10 m. Batang kayu getas sehingga gampang pa-
tah. Namun, kayunya dibungkus dengan kulit yang tidak mu-
dah terpotong selain menggunakan benda tajam. Akan tetapi, 
dari cabang tersebut dapat menghasilkan tangkai daun yang 
banyak sehingga sosok tanamannya terlihat rimbun (Mardiana 
2012).

Kelor sudah dikenal di dunia sebagai tanaman yang dapat 
digunakan untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi. Selain 
itu tanaman kelor merupakan tanaman yang tumbuh saat mu-
sim panas dimana pada musim tersebut ketersediaan bahan 
makanan yang lain berkurang (Rizqiyah 2009)

3. Kandungan Gizi Daun Kelor
Hampir semua bagian pohon kelor dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber pangan. Daun kelor yang masih muda dapat dimakan 
sebagaimana layaknya kita makan bayam, untuk sayur bening, 
sayur bobor atau bahkan lalapan. Daun kelor dapat menjadi 
sumber vitamin dan mineral yang baik seperti provitamin A, 
vitamin B, dan vitamin C, serta mineral unsur mikro dan makro 
yang memadai, serta asam amino (Suwahyono 2008). 
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Tabel 1. Komposisi Kandungan Asam Amino pada Daun 
Kelor yang Diekstrak dan Tanpa Diekstrak

Jenis Asam 
Amino

Komposisi Asam Amino

Daun dieskstrak Daun tidak 
dieksktrak

Rujukan 
Protein 
FAO

g/16gN g/kg 
DM

g/16gN g/kg DM g/16gN

Lysine 6,61 26,77 5,6 14,06 5,80

Leucine 9,86 42,89 8,70 21,84 6,80

Isoleucine 5,18 22,53 4,50 11,30 2,80

Methionine 2,06 8,96 1,98 4,97 2,50

Cysteine 1,19 5,18 1,35 3,39 2,50

Phenylalanine 6,24 27,14 6,18 15,51 6,30

Tyrosine 4,34 18,88 3,87 9,71 6,30

Valine 6,34 27,58 5,68 14,26 3,50

Histidine 3,112 13,57 2,99 7,50 1,90

Threonine 5,05 21,97 4,66 11,70 3,40

Serine 4,78 20,79 4,12 10,34 -

Asam 11,69 50,85 10,22 25,65 -

Glutamate 10,60 46.11 8,83 22,16 -

Asam 5,92 25,75 5,43 13,63 -

Aspartate 6,12 26,62 5,47 13,73 -

Proline 6,59 28,67 7,32 18,37 -

Glycine 6,96 30,28 6,23 15,64 1,10

Alanine 2,13 9,26 2,10 5,27 -

Arginine

Tryptophan
Sumber: (Suwahyono 2008)
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Daun dan buah kelor dikategorikan dan direkomendasikan 
sebagai sumber pangan yang berkualitas karena kandungan 
nutrisinya yang lengkap dan mempunyai nilai lebih diband-
ingkan bahan-bahan nabati lainnya. Dibanding jenis bijian lain 
yang sudah dikenal sebagai sumber vitamin, ternyata daun 
kelor mempunyai kandungan vitamin A dan vitamin C yang 
lebih tinggi (Tabel 2).

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Beberapa Jenis Sumber Nabati 
Dibandingkan dengan Kelor (per 100 g bagian dimakan)

Nutrien Ka-
cang
ka-
can-
gan

Daun 
Ka-
cang 
Pan-
jang

Daun 
lobak 
(tur-
nip)

Daun 
sing-
kong

Daun 
waluh

Daun 
Kelor

Energy 
(Kcal)

320 45 35 90 25 95

Protein (g) 22 4,7 2,9 7,0 4,0 6,7

Fosfor (mg) 95 63 130 100 135 70

Vitamin A 
(i.u)

85 389 708 1278 556 3767

Vitamin C 
(mg)

25 56 62 50 80 220

Calcium 
(mg)

22 225 160 410 475 440

Sumber: (Suwahyono 2008)
Gambaran menyeluruh keunggulan nilai nutrisi daun dan 

tepung daun kelor dapat dilihat pada Tabel 2.3. Untuk anak 
balita umur 1-3 tahun, konsumsi sekitar 100 gr daun segar yang 
telah dimasak dapat memenuhi kebutuhan harian akan kalsi-
um dan zat besi (Fe) sebesar 75% serta setengah dari kebutuhan 
protein, potassium, vitamin B, tembaga (Cu), dan semua kebu-
tuhan asam amino esensial.
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Tabel 3. Nilai Nutrisi bagian Daun dan Tepung Daun Kelor 
yang dapat Dimakan Langsung per 100 gram Bahan

Unsur nutrisi Daun Tepung daun

Kandungan air (%) 75,0 7,5

Kalori (joul) 92,0 205,0

Protein (g) 6,7 27,1

Lemak (g) 1,7 2,3

Karbohidrat (g) 13,4 38,2

Serat (g) 0,9 19,2

Mineral (g) 2,3 0,0

Ca (mg) 440,0 2.003,0

Mg (mg) 24,0 368,0

P (mg) 70,0 204,0

K (mg) 259,0 1.324,0

Cu (mg) 1,1 0,6

Fe (mg) 7,0 28,2

S (mg) 137,0 870,0

Asam oksalat (mg) 101,0 0,0

Vitamin A-B karoten (mg) 6,8 16,3

Vitamin B kholin (mg) 423,0 0,0

Vitamin B1 thiamin (mg) 0,21 2,6

Vitamin B2 riboflavin (mg) 0,05 20,5

Vitamin B3 asam-nikotinat 
(mg)

0,8 8,2

Vitamin C asam-askorbat 
(mg)

220,0 17,3

Vitamin E tokoperol acetat 
(mg)

0,0 113,0

Arginine (g/16g N) 6,0 1,33

Histidine (g/16g N) 2,1 0,61
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Lysine (g/16g N) 4,3 1,32

Tryptofan (g/16g N) 1,9 0,43

Fenilalanine (g/16g N) 6,4 1,39

Methionine (g/16g N) 2,0 2,0

Threonine (g/16g N) 4,9 1,19

Leucine (g/16g N) 9,3 1,95

Isoleucine (g/16g N) 6,3 0,83

Valine (g/16g N) 7,1 1,06
Sumber: (Suwahyono 2008)

Dalam takaran yang lebih, sedikit 20 gr daun, menunjang 
pemenuhan vitamin A dan vitamin C pada anak-anak. Untuk 
menyediakan tepung daun kelor sangat mudah. Daun cukup 
dikering-anginkan, tidak boleh terkena matahari langsung un-
tuk menghindari hilangnya kandungan vitamin, dihaluskan, 
diayak dan disimpan untuk digunakan setiap saat. Jika diker-
ingkan pada sinar matahari langsung diperkirakan hanya 20-
40% vitamin A yang tertinggal, sedangkan kalau dikering-ang-
inkan, tidak terkena matahari secara langsung, kandungannya 
mencapai 50-70%. Satu sendok makan atau 8 gr tepung daun 
kelor kira-kira mengandung 14% protein, 40% kalsium, 23% zat 
besi, dan hampir memenuhi semua kebutuhan vitamin A anak 
berumur 1-3 tahun (Suwahyono 2008).

Kandungan leusin pada daun kelor segar adalah 492 mg. 
leusin berperan dalam pembentukan protein otot dan fungsi 
normal. Sementara itu, kandungan metionin pada daun kelor 
segar sebesar 117 mg dan 350 mg pada daun kelor kering. Me-
tionin berperan dalam menyerap lemak dan kolesterol serta 
kunci kesehatan organ hati (Mardiana 2012).

Menurut Suwahyono (2008) menyatakan bahwa daun 
kelor mempunyai kandungan zat besi yang sangat tinggi. 100 
gr daun kelor mengandung 7 mg, sedangkan sediaan dalam 
bentuk tepung mengandung 28 mg. bandingkan dengan dag-
ing yang dalam 3 ons hanya mengandung 2 mg zat besi.

Vitamin dan sebagian besar mineral pada kelor sebagai ba-
han alami merupakan kombinasi yang kompleks, namun sangat 
mudah diserap dan digunakan oleh tubuh. Nilai kandungan 
protein daun kelor sekitar 40%, mengandung 9 jenis asam ami-
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no essensial, yaitu asam amino yang tidak dibuat di dalam tu-
buh, harus diberikan bersama makanan. Karena mengandung 
asam amino esensial yang mudah dicerna, daun kelor sangat 
baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang pencernaannya 
belum sempurna guna memenuhi kebutuhan protein mere-
ka. Peran asam amino esensial dalam tubuh sangatlah penting 
karena mempengaruhi semua fungsi organ dan sel di dalam 
tubuh (Suwahyono 2008)

4. Manfaat Daun Kelor
Kandungan zat besi (Fe) pada daun kelor kering ataupun 
dalam bentuk tepung daun kelor yaitu setara dengan 25 
kali lebih tinggi daripada bayam dapat dijadikan alternatif 
penanggulangan anemia gizi besi (Rahmawati, 2017:3). Zat 
besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh, zat ini 
diperlukan dalam hemopobesis (pembentukan darah) yaitu 
dalam sintesa hemoglobin (Hb). Kandungan senyawa kelor 
telah diteliti dan dilaporkan oleh Ibok Odura W, O Ellis, at all 
(2008) menyebutkan bahwa daun kelor mengandung besi 28,29 
mg dalam 100 gram.

Daun kelor mengandung beberapa senyawa aktif, antara 
lain arginin, leusin, dan metionin. Kandungan arginin pada 
daun kelor segar mencapai 406,6 mg sedangkan pada dan ker-
ing 1.325 mg. Arginine berperan dalam meningkatkan imunitas 
atau kekebalan tubuh. Di samping itu, arginine juga memper-
cepat proses penyembuhan luka, meningkatkan kemampuan 
untuk melawan kanker, dan memperlambat pertumbuhan tu-
mor (Mardiana 2012)

Pada tahun 1997-1998, Alternative Action for African De-
velopment (AGADA) dan Church World Service, menguji ke-
mampuan tepung daun kelor untuk melindungi atau menyem-
buhkan malnutrisi pada wanita hamil atau menyusui dan 
anak-anak mereka di Senegal bagian barat daya. Dari tes terse-
but menghasilkan efek:
a. Memelihara dan meningkatkan berat badan anak-anak 

serta memperbaiki kesehatannya.
b. Pada wanita hamil menyembuhkan dari anemia dan berat 

badan bayinya lebih tinggi.
c. Meningkatkan produksi ASI pada ibu yang sedang 

menyusui.
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Menurut Mardiana (2012:55) daun kelor berperan sebagai 
antimikroba, antibakteri, antiinfalmasi (antiradang), infeksi, 
virus Ebstein Barr (EBV), virus herpes simplek (HSV-1), HIV/
AIDS, cacingan, bronchitis, gangguan hati, antitumor, demam, 
kanker prostat, kanker kulit, anemia, diabetes, tiroid, ganggu-
an syaraf, kolik di saluran pencernaan, rematik, sakit kepala, 
antioksidan, sumber nutrisi (protein dan mineral), dan tonik.
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BAB V
PENELITIAN SEBELUMNYA TERKAIT 

FORMULASI TEPUNG DAUN KELOR, GLUTAMIN, 
DAN GLUKOSA UNHIDRAT (GLUMORY)

A. Pengaruh Glumory dengan Hemoglobin

1. Definisi Hemoglobin
Pigmen merah pembawa oksigen dalam sel darah merah 
vetebrata adalah hemoglobin, yakni suatu protein dengan berat 
molekul 64,450. Hemoglobin adalah molekul yang berbentuk 
bulat dan terdiri atas empat subunit. Tiap-tiap subunit 
mengandung satu gugus heme yang terkonjugasi oleh suatu 
polipeptida (Ganong 2008). Hemoglobin adalah protein berupa 
pigmen merah pembawa O2, yang kaya zat besi, memiliki daya 
gabung terhadap O2 untuk membentuk hemoglobin dalam sel 
darah merah, dengan adanya fungsi ini maka oksigen dibawa 
dari paru-paru ke dalam jaringan (Syaifuddin 2009).

Sel darah merah yang matang mengandung 200-300 juta 
hemoglobin (terdiri hem merupakan gabungan protoporfirin 
dengan besi dan globin adalah bagian dari protein yang ter-
susun oleh 2 rantai alfa dan 2 rantai beta) dan enzim- enzim 
seperti G6PD (glucose 6-phosphate dehydrogenase). Hemoglobin 
mengandung kira-kira 95% besi dan berfungsi membawa oksi-
gen dengan cara mengikat oksigen (oksihemoglobin) dan die-
darkan keseluruh tubuh untuk kebutuhan metabolisme. Kadar 
hemoglobin tergantung usia dan jenis kelamin (Setiawan 2009).
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Gambar 11. Struktur Hemoglobin

Stuktur hemoglobin terdiri dari dua unsur utama yaitu: 1) 
Besi yang mengandung pigmen hem. 2) Protein globin, seper-
ti halnya jenis protein lain, globin mempunyai rantai panjang 
dari asam amino. Ada empat rantai globin yaitu alpha (α), beta 
(β), delta (δ) dan gamma (γ). Ada tiga jenis hemoglobin yaitu 
1) HbA merupakan kebanyakan dari hemoglobin orang dewa-
sa, mempunyai rantai globin 2α dan 2β. 2) HbA2 merupakan 
minoritas hemoglobin pada orang dewasa, mempunyai rantai 
globin 2α dan 2δ. 3) HbF merupakan hemoglobin fetal, mem-
punyai rantai globin 2α dan 2γ. Saat bayi lahir 2/3 nya adalah 
jenis hemoglobin adalah HbF dan 1/3 nya adalah HbA. Men-
jelang usia 5 tahun menjadi HbA > 95%, HbA2 < 3.5% dan HbF 
< 1.5% (Setiawan 2009).

2. Fungsi Hemoglobin
Fungsi hemoglobin adalah mengangkut oksigen dari paru-
paru dan dalam peredaran darah untuk dibawa ke jaringan. 
Ikatan hemoglobin dengan oksigen disebut oksihemoglobin 
(HbO2). Disamping oksigen, hemoglobin juga membawa 
karbondioksida dan karbonmonoksida yang akan membentuk 
ikatan yaitu karbonmonoksihemoglobin (HbCO), juga berperan 
dalam keseimbangan pH darah (Setiawan 2009).

Kemampuan hemoglobin mengikat O2 adalah lemah dan 
secara reversible (rangkaian kimia berubah arah). Kemampuan 
ini berhubungan dengan respirasi. Fungsi primer hemoglobin 
dalam tubuh tergantung pada kemampuan untuk berikatan 
dengan O2 dalam paru-paru dan kemudian mudah melepas O2 
ini ke kapiler jaringan tempat tekanan gas O2 jauh lebih rendah 
daripada dalam paru-paru (Syaifuddin 2009).
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3.  Pembentukan Hemoglobin
Pembentukan hemoglobin sintesis hemoglobin dimulai dalam 
eritroblas sampai berlangsung pada tingkat normoblas dan 
retikulosit. Bagian heme (gabungan darah dari hemoglobin 
dan eritrosit) terutama disintesis dari asam asetat dan gliserin. 
Sebagian besar sintesis ini terjadi dalam mitokondria. Langkah 
awal adalah pembentukan senyawa pirol, selanjutnya empat 
senyawa pirol (nama kimia asam) bersatu membentuk senyawa 
protoproferin, berikatan dengan besi membentuk moleku heme, 
akhirnya empat molekul heme berikatan dengan satu molekul 
globin. Suatu molekul globulin disintesis dalam ribosom 
reticulum endoplasma membentuk hemoglobin (Syaifuddin 
2009).

Kandungan hemoglobin normal rata-rata dalam darah ada-
lah 16 g/dL pada pria dan 14 g/dL pada wanita, dan semuanya 
berada di dalam sel darah merah. Pada tubuh seorang pria ber-
bobot 70 kg, ada sekitar 900 mg hemoglobin; 0,3 g hemoglobin 
dihancurkan dan 0,3 g disintesis setiap jam. Bagian heme dari 
molekul hemoglobin disintesis dari glisin dan suksinil-KoA 
(Ganong 2008).

Gambar 12. Nilai Nutrisi bagian Daun dan Tepung Daun 
Kelor yang dapat Dimakan Langsung per 100 gram Bahan

Sumber: (Silverthorn 2014)

Empat gugus heme dalam sebuah molekul hemoglobin 
adalah identik. Setiap gugus mengandung cincin porfirin ni-
trogen-hidrogen-karbon dengan satu atom Fe dipusatnya (Gb. 
XX). Sekitar 70% zat besi tubuh terdapat di dalam gugus heme. 
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Oleh sebab itu, sintesis hemoglobin memerlukan asupan zat 
besi yang adekuat dari makanan (Gb. XXX). Zat besi makanan 
terutama berasal dari daging merah, kacang-kacangaan, bayam, 
dan roti yang diperkuat dengan zat besi. Zat besi diabsorbsi di 
usus halus melalui transpor aktif. Transferin yaitu suatu protein 
pembawa mengikat zat besi dan membawanya di dalam aliran 
darah. Sumsun tulang mengambil zat besi dan menggunakan-
nya untuk membuat gugus heme hemoglobin yang diperlukan 
bagi perkembangan sel darah merah. Zat besi yang dimakan 
dalam jumlah yang melebihi kebutuhan untuk sintesis hemo-
globin akan disimpan terutama di hati, sebagai molekul ferritin 
dan turunannya (Silverthorn 2014). Kandungan normal Hb da-
lam darah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Normal Hb
Kelompok Nilai Normal

Wanita dewasa 12-16 g/dl

Laki-laki dewasa 14-18 g/dl

Anak 10-16 g/dl

Bayi baru lahir 12-24 g/dl

Tikus putih jantan 10-11 g/dl

Sumber: Sutedjo (2007)
Nilai normal hemoglobin pada tikus putih menurut nilai 

rujukan di Laboratorium Patologi Klinik Universitas Brawi-
jaya sebesar 10.0-16.7 g/dL. Penurunan kadar Hb dapat terjadi 
karena terhambatnya proses pembentukan hemoglobin dalam 
darah. Penghambatan ini terjadi karena kurangnya pasokan 
zat besi akibat terganggunya fungsi hepatosit, sehingga protein 
yang membawa ion ferro hasil pemecahan eritrosit sebagai ba-
han pembentukkan hemoglobin tidak terbentuk. Hal ini akan 
mengakibatkan tidak terbentuknya heme sebagai bahan peny-
usun Hb. Selain oleh faktor zat besi, kadar Hb juga dipengaruhi 
juga oleh asam amino glisin, vitamin B6 atau piridoksin, vita-
min B12, dan suksinil-koA (Nuraeni 2009)
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4. Hubungan Glumory dengan Hemoglobin 
Glumorry merupakan inovasi suplemen yang terdiri dari 
glukosa unhidrat, glutamin dan ekstrak daun kelor (Moringa 
oleifera) yang dibuat sesuai dengan proporsi untuk kebutuhan 
tikus putih (Rattus novergicus) strain wistar yang berumur 8 
minggu atau setara dengan usia balita. Hubungan hemoglobin 
dengan glumorry akan dibahas dalam penyataan dibawah ini.

Glutamin dilepaskan dari otot rangka dengan berperan se-
bagai pembawa dan donor dari nitrogen. Glutamin telah dipro-
duksi oleh tubuh, namun ketika seseorang terjadi Kurang En-
ergi dan Protein (KEP) maka glutamin tidak diproduksi secara 
optimal. Oleh karena itu, tubuh perlu asupan glutamin dari 
luar untuk menambah nutrisi asam amino yang diperlukan 
oleh tubuh.

Glukosa unhidrat merupakan pusat dari semua metab-
olisme. Glukosa unhidrat adalah bahan bakar universal bagi 
sel manusia dan merupakan sumber karbon untuk sinte-
sis sebagian besar senyawa lainnya. Semua jenis sel manusia 
menggunakan glukosa unhidrat untuk memperoleh energi 
(Katmawanti, Wirdjadmaji, and Adi 2016). Metabolisme glu-
kosa unhidrat akan menghasilkan energi dan glukosa unhidrat 
berperan untuk metabolisme sumsum tulang. Apabila nutrisi 
pada sumsum tulang dan energi dalam tubuh terpenuhi, maka 
pembentukan eritrosit akan menjadi normal dan hemoglobin 
akan meningkat.

Moringa oleifera kaya akan kandungan gizi. Nilai kandun-
gan protein daun kelor sekitar 40%, mengandung 9 jenis asam 
amino essensial, yaitu asam amino yang tidak dibuat di dalam 
tubuh, harus diberikan bersama makanan. Karena mengand-
ung asam amino esensial yang mudah dicerna, daun kelor 
sangat baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang pencer-
naannya belum sempurna guna memenuhi kebutuhan protein 
mereka. Selain itu, zat besi yang terkandung dalam daun kelor 
100 gr daun kelor mengandung 7 mg, bandingkan dengan dag-
ing yang dalam 3 ons hanya mengandung 2 mg zat besi (Suwa-
hyono 2008). Daun kelor kaya akan kandungan zat besi yang 
merupakan senyawa untuk pembentukan hemoglobin.

Pada penelitian Nafisah (2016:10) uji korelasi yang digu-
nakan adalah uji pearson. Nilai p < α (0,05), yaitu 0,030 maka 
ada hubungan asupan zat besi dengan kadar hemoglobin pada 
pekerja PT. Sidomuncul Pupuk Nusantara. Nilai korelasi (r) 
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0,321 yang berarti kekuatan hubungan lemah, dengan arah 
hubungan yang positif yang berarti searah. Hubungan yang 
searah artinya semakin rendah asupan zat besi maka semakain 
rendah kadar haemoglobin. 

B. Pengaruh Glumory dengan Limfosit

1. Definisi Limfosit 
Limfosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang 
merupakan salah satu komponen dari sistem imun makhluk 
hidup. Kadar limfosit normal dalam darah manusia adalah (1-5)
x109 sel/L (Rizqiyah 2009). Menurut ketentuan Laboratorium 
Patologi Klinik Universitas Brawijaya bahwa nilai rujukan 
limfosit pada tikus yaitu 56,7-93,1% dari jumlah leukosit, 
sedangkan leukosit normal pada tikus yaitu 2,9-20,9 103/mm3.

Limfosit merupakan unsur penting dalam pembentukan 
imunitas. Pasca kelahiran, sejumlah limfosit terbentuk di sum-
sum tulang. Namun, sebagian besar limfosit terbentuk dikelen-
jar limfe, timus dan limpa dari sel prekursor yang semula ber-
asal dari sumsum tulang dan diproses di timus atau ekivalen 
bursa (Ganong, 2008:538-539). Limfosit B berperan sebagai me-
diator imunitas humoral, yang mengalami transformasi menja-
di sel plasma dan memproduksi antibodi. Limfosit T mengam-
bil peran pada imunitas seluler dan mengalami diferensiasi 
fungsi yang berbeda sebagai subpopulasi (Rizqiyah 2009).

Tabel 5. Nilai Normal berbagai komponen sel dalam darah 
manusia

Sel Sel/μL 
(rata-rata)

Kisaran Nilai
Normal

Persentase 
Sel

Darah Putih 
Total

Sel darah pu-
tih total 9000 40000- 11000 -

Granulosit 4500 3000-6000 50-70

Neutrofil 275 150-300 1-4

Eosiofil 35 0-100 0.4

Basofil
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Limfosit 2750 1500-4000 20-40

Monosit 540 300-600 2-8

Eritrosit 4,8 x 106 - -

Wanita 5,4 x 106

Pria 300.000 200.00 - 
500.000 -

Trombosit 9000 40000-11000 -
Sumber: (Ganong 2008)

2. Distribusi Limfosit dalam Tubuh 
Hampir  seluruh  jaringan  tubuh  mempunyai saluran  limfatik 
yang mengalirkan kelebihan cairan secara langsung dari ruang 
interstisial, tetapi terdapat beberapa pengecualian antara lain 
permukaan kulit, sistem saraf pusat, serta bagian dalam saraf 
perifer endomisium otot dan tulang. Pada akhirnya cairan 
yang mengalir ke dalam pembuluh limfatik atau otak akan 
mengalir ke dalam serebrospinal kemudian langsung kembali 
ke dalam darah (Syaifuddin 2009)

Pada dasarnya seluruh cairan limfe dari bagian bawah tu-
buh mengalir ke atas, ke duktus torasikus dan bermuara ke da-
lam sistem vena yaitu pertemuan antara vena jugularis interna 
dan vena subklavia. Cairan limfe, dari sisi kiri kepala, lengan 
kiri dan sebagian daerah toraks juga memasuki duktus torasi-
kus sebelum bermuara ke dalam vena. Cairan limfe dari sisi 
kanan leher dan kepala, lengan kanan dan sebagian toraks me-
masuki duktus limfatikus yang kemudian bermuara ke dalam 
sistem vena pada pertemuan antara vena subklavia dekstra dan 
vena jugularis interna (Syaifuddin 2009)

3. Perkembangan dan Pematangan Leukosit
Pembentukan sel darah dimulai dari diferensiasi stem sel 
yang terjadi di sumsum tulang belakang, proses ini disebut 
hematopoesis. Semua limfosit pada fase ini membentuk 
limfosit progenitor sebelum berdiferensiasi menjadi beberapa 
tipe limfosit. Pembentukan berbagai jenis limfosit ini disebut 
limfopoesis. B sel bermigrasi ke limpa dan mengalami 
pematangan. Sedangkan T sel menuju ke thymus untuk 
dimatangkan. Pematangan awal sel B dan sel T ditandai dengan 
aktivitas mitotik yang tinggi sehingga meningkatkan jumlah 
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limfosit (MacIver et al. 2008)

4. Sel Leukosit Sebagai Sistem Pertahanan
Menurut Syaifuddi (2009), sel leukosit bertanggung jawab atas 
berbagai strategi pertahanan imun yang terdiri atas bagian-
bagian berikut:
a. Neutrofil: spesifik fagosit yang sangat mudah bergerak 

dan memakan serta menghancurkan bahan-bahan yang 
tidak diperlukan.

b. Eosinofil: mengeluarkan zat-zat kimia yang menghancurkan 
cacing, parasit, dan berperan dalam manifestasi alergi.

c. Basofil: mengeluarkan histamin dan heparin dan juga 
terlibat dalam manifestasi reaksi alergi.

d. Limfosit
1) Limfosit B. Berubah menjadi sel plasma yang 

mengeluarkan antibodi secara tidak langsung 
menyebabkan destruksi (penghancuran) benda asing.

2) Limfosit T. Berperan dalam imunitas yang diperantarai 
oleh sel imunitas seluler dengan melibatkan destruksi 
langsung sel-sel terinvasi virus dan sel-sel muatan 
melalui cara-cara nonfagosit.

e. Monosit: berubah menjadi makrofag, yaitu spesialis 
fagositik yang berukuran besar dan terkait ke jaringan

5. Metabolisme dan Sumber Energi Limfosit
Sel-sel imun sistem (limfosit dan makrofag) selain memerlukan 
glukosa sebagai sumber energi juga merupakan pengguna 
terbesar dari glutamin. Metabolisme limfosit didukung 
oleh beberapa asam amino. Asam amino yang penting bagi 
metabolisme limfosit adalah glutamin. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Ardawi dan Nesholme, aktivitas glutamine 
meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan tubuh 
akan sistem imun (Rizqiyah 2009).

6. Hubungan Glumory dengan Limfosit
Pada penelitian yang dilakukan oleh Katmawanti dkk. (2016), 
menunjukkan bahwa setelah dilakukan intervensi dengan 
pemberian glutamin dan glukosa unhidrat pada tikus model 
KEP mengalami kenaikan jumlah limfosit secara bermakna. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. (2015), menunjukkan 
bahwa tikus wistar dengan pemberian dosis tunggal ekstrak 
etanol daun kelor dosis 500 mg/kgBB memiliki aktivitas 
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sebagai imunostimulator terhadap CD3+ dan CD8+ yang lebih 
efektif jika dibandingkan dengan pemberian dosis tunggal 
ekstrak etanol daun awar-awar dosis 750 mg/kgBB, hal ini 
menunjukkan bahwa kelompok ekstrak etanol dan daun kelor 
memiliki kemampuan yang lebih efektif untuk meningkatkan 
system imun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizqiyah 
(2009), pemberian tepung kelor dapat meningkatkan jumlah 
limfosit tikus whistar yang mengalami kondisi kurang energi 
protein secara signifikan, dikatakan demikian karena kelor 
mempunyai kandungan protein yang tinggi dan komposisi 
asam amino yang lengkap. Menurut penelitian Srikanth (2014), 
intervensi nutrisi dengan serbuk daun kelor atau Moringa 
oleifera menunjukkan kenaikan berat badan yang signifikan 
pada anak-anak dengan kekurangan energi protein.

Pada kondisi kwarshiokor meski katabolisme protein bisa di-
hambat namun kekurangan intake protein dari luar menyebab-
kan tubuh tidak mampu untuk mensintesa asam amino yang 
diperlukan oleh tubuh. Dalam kondisi demikian Glutamin dis-
intesa dalam jumlah sedikit, Glutamin tersebut lebih banyak 
dipergunakan untuk menghasilkan glukosa unhidrat dan en-
ergi yang sangat diperlukan oleh tubuh sehingga glutamin ti-
dak dapat dipergunakan untuk sel limfosit. Sel limfosit memer-
lukan glutamin baik dalam kondisi istirahat (resting) maupun 
dalam kondisi teraktivasi oleh mitogen. Fungsi glutamin untuk 
sel limfosit selain sebagai sumber energi juga sebagai prekusor 
nukleotida. Glutamin yang tidak adekuat bisa menghambat 
proliferasi limfosit yang akhirnya berdampak pada limfosit di 
dalam sirkulasi (Samantha et al. 2009)

Fakta menunjukkan bahwa pada kondisi malnutrisi setelah 
diberi glutamin menunjukkan gambaran membran mikrovili 
yang membaik di ileum usus, fakta ini membuktikan bahwa 
glutamin dapat memperbaiki mukosa usus sampai tingkat 
mikrovili usus akibat malnutrisi (Irawan, R., Subijanto., Putra, 
S. 2012). Menurut Wasinski et al. (2014), glukosa dan glutamin 
merupakan hal penting untuk energetic dan biosintesis nutrisi 
untuk limfosit T dan B.

Limfosit mendapatkan energi dari proses glikolisis dan 
glutaminolisis dalam proses proliferasi dan replikasi limfos-
it (Gleeson, Nieman, and Pedersen 2010). Pada jalur glikolisis 
menghasilkan glukosa unhidrat-6-phospat untuk penyusunan 
ribosa-5- phospat dan untuk sintesis DNA dan RNA, sedang-
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kan gliserol-3-phospat untuk sintesis phospolipid. Pada proses 
glutaminolisis menghasilkan amonia dan aspartat yang akan 
dirubah menjadi purin dan pirimidin untuk selanjutnya akan 
disintesis menjadi DNA dan RNA. Proliferasi dan replikasi 
yang dilakukan oleh glutamin dan glukosa unhidrat ini selain 
berfungsi untuk proliferasi dan replikasi sel limfosit juga meng-
hasilkan energi pada sel itu sendiri karena proses ini menghasil-
kan ATP (Curi et al. 2010). 
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BAB VI
HASIL PENERAPAN FORMULASI DAUN KELOR, 
GLUTAMIN, DAN GLUKOSA PADA ATLET JUDO

Terdapat beberapa aspek yang diperlukan dalam meningkatkan 
pencapaian atlet judo yang maksimal diperlukan bebrapa hal 
yang terdiri dari empat unsur dominan yaitu pengembangan fisik, 
pengembangan mental, pengembangan teknik, dan kematangan 
jiwa. Kondisi fisik memegang peran penting dalam pencapaian 
prestasi dalam sutau cabang olahraga, begitupun dengan cabang 
olahraga judo. Untuk meningkatkan kondisi fisik atlet, pelatih 
akan memberikan latihan yang didalamnya mengandung beberapa 
komponen yang berhubungan dengan kondisi fisik seperti latihan 
kekuatan, kelentukan, kecepatan, kelincahan, dan daya tahan. Den-
gan adanya kondisi fisik yang baik diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan sistem sirkulasi kerja jantung, peningkatan komponen 
kondisi fisik, memiliki gerakan yang kebih baik dari sebelumnya, 
pemulihan organ lebih cepat setelah latihan, dan respon cepat dari 
organisme tubuh sewaktu respon diperlukan (Harsono, 1988).  

Pada pembahasan buku ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai 
peningkatan sistem sirkulasi kerja jantung atlet judo menggunakan 
teknik pelatihan Bleep test yang dilakukan selama satu bulan yang 
mana akan diberikan perlakuan berupa pemberian suplemen kelor 
fortifikasi pada atlet selama masa latihan berlangsung. Sampel uji 
terdiri dari 30 atlet judo yang dikelompokkan menjadi dua bagian 
yaitu 15 sampel sebagai kelompok kontrol, dan sisanya sebagai 
kelompok eksperimen. Atlet judo yang termasuk dalam sampel 
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merupakan atlet dengan rentang usia 17 - 22 tahun. Pengambilan 
sampel dilakukan pada kelompok usia remaja karena dinilai 
memiliki stamina yang maksimal sehingga mempermudah dalam 
melakukan treatment yang diberikan. Penentuan kebugaran diusai 
tua ditentukan sejak atlet berusia muda, jika tingkat kebugaran 
jasmani pada usia muda lebih tinggi, maka kemungkinan besar 
akan berdampak pada tingkat kebugaran usia tua menjadi lebih 
bugar (Ani, 2012). Akan tetapi hal tersebut juga dipengaruhi dari 
adanya faktor lain seperti berat badan, konsumsi alkohol, dan 
penggunaan rokok (Laksmi, 2011). Treatment dilakukan selama 30 
hari dengan konsumsi suplemen kelor fortifikasi untuk kelompok 
eksperimen, dan non-konsumsi suplemen pada kelompok kontrol. 

Kebugaran daya tahan jantung dan paru didefinisikan sebagai 
kapasitas maksimal untuk menghirup oksigen atau disingkat dengan 
VO2Max. Semakin tinggi nilai VO2Max, maka ketahanan tubuh 
saat olahraga juga semakin tinggi yang berarti seseorang dengan 
nilai VO2Max tinggi tidak akan mudah lelah setelah melakukan 
berbagai aktivitas (Sugiarto, 2012). Sementara, VO2Max sendiri 
adalah jumlah maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi selama 
aktivitas fisik yang intens hingga terjadi kelelahan. Pengukuran 
nilai VO2Max ini dapat digunakan untuk menganalisis efek dari 
suatu program latihan fisik. Seseorang yang memiliki nilai VO2Max 
kurang dari 50% tidak cukup kuat untuk melakukan aktivitas 
fisik yang lebih intensif karena sumber energi yang didaptkan 
beasal dari pembakaran lemak. Salah satu cara yang digunakan 
untuk mengukur atau mengetahui nilai VO2Max adalah dengan 
menggunakan bleep test. Menurut Iztok (2012) mengatakan bahwa 
bleep test merupakan salah satu tes lapangan yang digunakan untuk 
mencari nilai perkiraan VO2Max. 

Pengujian yang dilakukan ialah dengan mengukur nilai pre-
test dan post-test yang diberikan sebelum dan sesudah diberikan 
perlakuan. Perlakuan atau pengujian ini berlangsung selama 30 hari 
dengan yang dilengkapi dengan latihan fisik berupa jogging selama 
30 menit dengan intensitas empat kali dalam satu minggunya. 
Sehingga menghasilkan jumlah latihan sebanyak 16 kali latihan 
dalam rentang masa pengujian. Untuk konsumsi suplemen kelor 
fortifikasi juga dilakukan bersamaan dengan latihan yang diberikan, 
tetapi jumlah suplemen yang dikonsumsi per harinya sejumlah 
empat suplemen berdasarkan waktu yang telah ditentukan yaitu, 
pagi setelah sarapan, siang setelah makan siang, sore (satu jam 
sebelum latihan dilakukan), dan malam setelah makan malam. 
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Jika salah satu dari waktu tersebut tidak mengkonsumsi suplemen, 
maka digantikan dengan konsumsi suplemen sebelum tidur malam. 

Pengukuran VO2Max dilakukan dengan melihat nilai bleep 
test saat pre-test dan pos-test. Dari nilai terakhir (perolehan bleep 
test) akan dilakukan pengkira-kiraan nilai dengan melihat nilai 
VO2Max kira-kira yang sudah terstandardisasi dan sesuai dengan 
penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nilai 
VO2Max yang telah terakumulasi diolah menggunakan aplikasi 
SPSS statistics versi 25 dengan membandingkan nilai sebelum 
dan sesudah diberikan perlakuan. Berdasarkan olah data yang 
dilakukan menghasilkan data sesuai dengan tabel 1. Dalam tabel 
menunjukkan angka nilai signifikan pada pre-test kelompok 
eksperimen sebesar 0,551> 0,05 yang mana menghasilkan data 
dengan distribusi normal. Kemudian pada post-test menghasilkan 
nilai signifikan sebesar 0,834> 0,05 sehingga termasuk dalam data 
dengan distribusi normal. 

Jika data yang diperoleh telah teruji dan mendapatkan distribusi 
normal, maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya yaitu uji 
sampel menggunakan Paired Sample T Test. Pengujian ini dilakukan 
dengan membandingkan nilai VO2Max dan menghasilkan data 
sesuai pada tabel 2. Dalam tabel menunjukkan nilai signifikan 
sebesar 0,855> 0,05 dengan kata lain tidak adanya perbedaan atau 
pengaruh yang signifikan pada kelompok eksperimen melihat dari 
pengukuran hasil pre-test dan post-test. 

Tabel 6. Uji Normalitas
Test of Normality

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statis-
tic

df Sig.

Pre Test VO-
2Max Eks-
perimen

0.137 14 0.200 0.949 14 0.551

Post Test 
VO2Max Ek-
sperimen

0.164 14 0.200 0.967 14 0.834
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Tabel 7. Hasil Uji T-Test

Paired Samples Test

Paired Differences

Pair 1 V O -
2 M a x 
a w a l 
– VO-
2 M a x 
akhir

Mean S t d . 
Devia-
tion

S t d . 
E r r o r 
Mean

95% Confidence 
Interval of the Dif-
ference

t df Sig.
(2-tailed)
0.855

Lower Upper

-3600 7.4697 1.9287 -4.4966 3.7766 -0.187 14

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitan sebelumnya 
karena terdapat beberapa faktor yang diaggap mempengaruhi hasil 
dari penelitian ini. 

A. Jumlah Dosis

Jumlah dosis yang dianjurkan berdasarkan modul pelatihan ka-
jian efektivitas dan keamanan kelor menyebutkan bahwa dosis 
aman atau terauphetic dose untuk kelor sejumlah 2000 mg/kg berat 
badan. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ambi et al (2011) 
menununjukkan bahwa pada kelompok yang diberikan perlakuan 
kombinasi daun kelor sebanyak 75% selama 93 hari yang dilaku-
kan pada 24 tikus mengalami nekrosis pada sel hati, limpa, dan sel 
neuronal glial. Kemudian ditemukan dalam sebuah penelitian dari 
Ismaya (2009) mengatakan bahwa efek penggunaan suplemen bagi 
tubuh tidak dapat dilihat dalam waktu singkat, sehingga meng-
hasilkan tingkat hubungan yang sangat lemah antara kebugaran 
jasmani yang dimiliki. Tidak adanya perubahan yang signifikan 
pada atlet yang terjadi diduga akibat tidak sesuainya dosis suple-
men kelor yang diberikan yaitu sebesar 140 mg/kapsul dan diber-
ikan secara merata pada atlet kelompok eksperimen. Sementara 
pada penelitian sebelumnya menggunakan ekstrak daun kelor 
dengan dosis minimal 100 mg/kg, yang mana dosis ini disesuaikan 
dengan berat badan dari tiap atlet yang mengkonsumsi suplemen 
pada kelompok eksperimen. 

B. Intensitas Latihan

Intensitas latihan atau banyaknya jumlah latihan yang dilakukan 
dianggap mempengaruhi peningkatan nilai VO2Max. Proses la-
tihan yang rutin yang dilakukan dinilai dapat meningkatkan dan 
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memperbaiki konsumsi oksigen secara maksimal sebanyak 5% 
hingga 25%. Proses latihan yang dilakukan adalah dengan aturan 
yang telah ditentukan, berulang-ulang, dan semakin lama perlahan 
ditingkatkan bebannya mulai dari yang sederhana hingga tingka-
tan yang lebih kompleks. Sementara dalam penerapannya banyak 
atlet yang tidak melaksanakan latihan secara maksimal yang mana 
hal inilah yang dinilai menyebabkan tidak adanya perubahan atau 
pengaruh yang signifikan pada atlet judo. 

C. Faktor Lain 

Faktor lain yang dinilai memberikan pengaruh terhadap efektivitas 
konsumsi kelor dalam meningkatkan nilai VO2Max adalah kondisi 
sehat dari tiap atlet. Hal ini dinilai dari kejadian dilapangan yang 
menunjukkan banyaknya atlet yang tidak melakukan latihan dan 
mengganti jadwal latihan yang telah ditentukan dengan hari lain 
akibat sakit. Selain itu dalam suatu penelitian menyatakan bahwa 
faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan, emo-
sional, dan waktu tidur dari atlet. Selanjutnya menurut Chan, dkk 
menyatakan bahwa cuaca dapat mempengaruhi aktivitas fisik atau 
latihan yang dilakukan karena treatment latihan aerobik dilakukan 
pada lapangan terbuka.

Dapat disimpulkan berdasarkan data yang telah diperoleh 
dilapangan bahwa kelor merupakan salah satu tanaman dengan 
berbagai manfaat untuk kesehatan. Begitu juga manfaat kelor 
terhadap atlet dalam meningkatkan kapasitas kerja otot dan 
mengurangi tingkat kelelahan pada atelt. Berdasarkan pada 
penelitian yang sudah ada, tanaman kelor yang difortifikasi 
dapat meningkatkan nilai VO2Max, sehingga pada penelitian ini 
dilakukan fortifikasi kelor dengan glukosa dan glutamin unhidrat. 
Upaya tersebut bukan menjadi faktor utama dalam meningkatkan 
VO2Max, tetapi harus diikuti dengan melakukan latihan rutin 
sebagai bentuk perlakuan terhadap atlet. Setelah adanya perlakuan 
yang dilakukan, dihasilkan data yang menunjukkan tidak adanya 
perubahan atau pengaruh yang signifikan terhadap pemberian 
kelor fortifikasi dan latihan yang dilakukan. Hal ini terjadi karena 
adanya beberapa faktor yang terjadi saat malakukan penerapan di 
lapangan seperti jumlah dosis yang diberikan, intensitas latihan 
yang dilakukan, dan faktor lain yang dinilai memberikan pengaruh 
terhadap hasil treatment yang diberikan. 
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