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Abstrak
Minuman suplemenbanyak dikonsumsi oleh atlet untuk mempertahankan
kemampuannya.I(emampuan yang tinggi didukung oleh makanan dan minuman
yangberkualitas.Tujuan penelitianini adalahuntuk mengetahuipengaruhminuman
fisik.
Hemaviton, Extra Joss,dan Pocari Sweatterhadap kgmampu_an
luplemen
Penelitianini dilakukanpada 80 orang mahasiswaFakultasIlmu I(eolahragaan,
Universitas Negeri Yogyakana (FIK UN\J. Mahasiswadibagi secar^random
menjadi 4 kelompok, masing-masing20 orang. Pada awal penelitian mahasiswa
bedari selama 12 menit. setelahistirahat selama30 menit diberi minuman
HemavitonJreng untuk kelompok I, Extra Jossuntuk kelompok II, PocariSweat
untuk kelompok III, dan Aqua untuk kelompok IV, mahasiswakembali malakukan
Iaril.2menit.Jarak lanyangditempuh sebelumdan setelahminum suplemendiukur.
Data diukur dengan satuan meter, teknik analisisdata dengan uji-t berpasangan,
dan uii an va.
Hasil penelitianmenunjukkantidak ada perbedaanyang bermakna sebelum
dan sesudahminum suplemen. Hasil yang diperoleh ant^r kelompok juga
menunjukkantidak adaperbed^ ny^rrgbermakna.Pemberianminuman Hemaviton
Jreng, Extra Joss,Pocari Sweat,dan Aqua tidak mempengaruhiprestasisebelum
dan setelahminum.
Kata kunci : minuman suplemen,lartl'2menit

Pada eramodern ini banyak atlet dan pelatih berusaha mencapai prestasi yang setinggidngginya dengan berbagai caradanmetode yang cukup ilmiah. Salah satu caradanmetode
vang ditempuh adalah mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman suplemen untuk
meningkatkan prestasinya.
Makanan dan minum^n y^ng dikonsumsi perlu pertimbangan secara ilmiah untuk
cabangolahragatertentu. Makanan dan minum^ny^flgdiberikan pada adet saatbertanding
dan waktu istirahat pedu diperhatikan. Namun, benpa kebutuhan energi yang harus
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dikonsumsi sesuaidengantingkat aktivitasnya,
merupakanmasalahyang belum terungkap
(Primana, 2000)' Salahsatu cara untuk pemenuhan
..r.rg pada atlet adalahmemberikan
minuman suplemen.
santoso Q007) mengemukakanbahwa minuman
suplemenumumnya mengandung
karbohidrat berupaglukosa,ftuktosa, sukrosa,
dan maltosa.Beberapapenelitianmengenai
peranankarbohidrat sebagaiergogenikgizi
masih dipertanyakan.Sementaraitu,beberapa
ahli menyebutkan pemberian karbohidrat
yang tepat saat bertanding membantu
meningkatkan prestasi atlet.
Minuman suplemenyang dijual di pasaranbanyak
diyakini oleh masyarakat,pekerja,
bahkan adet dan pelatih, d'apatmeningkatkan
prestasi.Banyak atlet berusahaminum
suplementertentu agat memiJikikinerja yang
lebih baik dibandingkanyanglain. Beberapa
adet bahkan sangat fanatik dengan minuman
suprementertentu.
Menurut survei yang dilakukan peneliti t.rh^dup
50 mahasiswa olahraga,diperoleh
hasil bahwa banyakmahasiswaolahra

Has'survei
menunj
ukkan
50* -"n:i,ffs#:f#tJil:"J:*ff"

i-.T-51*

Extra Joss, dan 20 % Pocari sweat. Sebagian
besar mahasiswayang menjadisampel
mengungkapkanbahwa mereka mengkonsumsi
minuman tersebut untuk meningkatkan
kesegarannya.
Pengamatanyangdilakukanpeneliti di masyarak
atpadal0 orangyang bekerjasampai.
larut malam' semuamengatakantuhwa mereka
mengkorrr..msiminuman suplemenuntuk
mencegahrasakantuk dan menyegarkantubuh
p^aupugrhainya.Dari hasil surveitersebut
diperoleh hasil sebanyak5 orang m.rrgkorr.rrmsi
Eitra Joss, 2 orangmengkonsumsi
Hemaviton Jreng, dan 3 orangmengkonsumsipocari
Sweat.
untuk mencapai prestasi yang tinggi para
aiet terkadang sangat fanaikterhadap
satu suplemen minuman, walaupun hal tetsebut
akan berakibat fatal padadiri mereka.
Menutut Gabe Mirkin yangdikutip oleh Sadoso
s. (1987)menyatakanbahwaadaseorang
dokter yang menawari atret ,rrrtri min_umsuplemen
yang menjamin kemen anganny^,
tetapi memiliki dsiko meninggal setelahmeminumn
y^. irrny^ra lebih dari 50 oh atlet
mendaftarkan diri untuk melakukannya.
Dari survei peneliti pada5 toko ,t"., warung
penjual minuman suplemendi sleman,
didapatkandata penjualanHemaviton
Jreng ,uru-r^r^25 dos, Extra Joss.20 dos, pocari
Sweat 15 dos, dan suplemenyang lain 5 dos
setiap bulannya.Har ini menunjukkan
anggSnyapemakaianminuman suplemen pada
masyankat
Berdasarkanuraian di atas tujuan penelitian
in adalahunruk mengetahuipengaruh
minuman suplemenyang dikonsumsi atlet terhadap
prestasi yang dapat dtcapainya.
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KAJIAN PUSTAKA
Minuman Suplemen
Berikut beberapaminuman suplemenyang dijadikan sebagaibahan dalam penelitian,
vaitu Hemaviton Jreng, Extra Joss,Pocari Sweat,dan Aqua Danone.
Hemaviton Jreng adalahminurnan suplemenyang berbentuk serbuk, berat 4 g ttap
sachetyang diproduksi oleh PT Tempo Scan Pasific Tbk Bekasi 17550-Indonesia.
\finuman ini mempunyaikomposisi taurine 1000 mg, nikotinamid 18 mg, kafein 50 mg,
sari ginseng murni (ekstrak ginseng) setara dengan serbuk akar ginseng 250 mg, rcyal
ielty 2 mg, dengantambahanasamsitrat, natrium bikarbonat,fraitpunchflauoar,pewarna
p;16azine
Cl 19140,dan pemanis buatan (aspartam,natrium siklamat).Minuman ini juga
mengandungpemanis buatan fenikotonuirik, dan fenilalanin. Dalam kemasannyaditulis
bahwa minuman ini bergunauntuk membantu menjagakondisi tubuh pada saatbekeria
keras dan atau berolahraga,.Minuman ini diminum dengan cara melarutkan satu sachet
ke dalam200 rnl ak, dandianjurkan untuk minum tiga sachetper hari bagi orang dewasa,
Iebih lanjut dinrliskan baik diminum pada saatbekerja keras dan atau berolahraga,serta
lebih nikmat bila disajikan dalam keadaandingin.
Extra Joss adalahminuman kesehatanberbentuk serbuk, berat 4 g tiap sachetyang
diproduksi oleh Bintang Toedjoe, Jakutr 13930 Indonesia. Minuman ini memiliki
komposisi, taurine 1000 mg, glnseng 20 mg, inosetol 50 mg, vitamin 81 '10 mg, vitamin
B" sodium fosfat 5 -g, vitamin 8320 mg, vitamin Bu 5 mg, cafein 50 mg, dttambahhoney
sodium bicarbonate,aspartam,asamsitrat, dag tanpa sakarin.Dalam label dinrlis bahwa
minuman ini berguna untuk kesehatan,dan baik juga untuk penderita diabetesmaupun
or^ngyangmembutuhkan makananberkalori rendah.Untuk bisa dikonsumsi,satu sachet
harusdicampur dengan200 ml air dingin, dan hatus diminum sekaligus.BagTorangdewasa
uianjurkan untuk mengkonsumsimaksimum tiga sachetper hari.
Pocari Sweat rdalah minuman serbuk pengganti ion tubuh, berat 15 g tiap sachet
rang diproduksi oleh PT Amerta Indah OTSUKA, Lawang 65216,Indonesia,dengan
lisensi dari Otsukl- Parmacheutical.Co, Itd, Menurut Abidin (2005) meminum air
sebanyak150-200 cc padawaktu 30-60 menit sebelum pertandingan dan saat istirahat
sangatdianjurkan.Saatpertandingan,minuman yangmengandungkalori, vitamin, mineral,
dan elekuolit yangtedarut di dalamnyabermanfaatuntuk menghindaite\adtnya dehidrasi
sertadapatmengganti zatgqziyangterpakai.Pembedancaranpadaolahragawanberfungsi
unruk mencegahdehidrasidan mempertahankankeseimbangancatzn tubuh. Selainitu,
pemberian catanyang cukup ditujukan untuk mencegahcidera akibat panastubuh yang
berlebihan. Di samping curan, tubuh juga memedukan elektrolit berupa sodium, dan
potasium klorida. Menurut Suharto (1983) kebutuhan curan bagi setiap orang sekitar 8
gelasper hari, sedangkanatlet memedukan 1 liter setiappenggunaan1000 kalori. Untuk
menjagakeseimbangancairantubuh, 2 izm menjelang pertandingandianjurkan minum
2-3 gelasasr.
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Makanandan minuman menjelangdan selamaberaktivitashanyaberperankecil dalam
menyediakanenergi,tetapi pedu diberikan untuk menghindari rasalapar dan kelemahan
selamaberaktivitas,sehinggamampu menampilkan kinerja yang optimal (I'{ossek,1982).
Sebenarnyatidak ada makanan dan minuman khusus yang dapat menaikkan prestasi
olahraga,dan pola makanlahyang paling berpengaruh terhadappenampilanadet. Menu
malian dan minum menghadapi suatu aktivitas pedu direncanakan secara cetmat, a8 t
selamaaktivitas adet tidak merasakekurangan energi.
Minuman Suplemen Sebelum, dan SelamaAktivitas Fisik
tubuh benarJauh, dan kerja denganwaktu ytnglama, mengharuskanstatushidrasi
o/o
benardipertahankan.Hal ini disebabkan,kekurangancakan1, akanmengurangiprestasi,
o/oakanberakibat
kekurangan3 % - 5 oh aktn mengganggusirkulasi dan kekurangan25
kematian(fauhid, 19S8).Usahauntuk mempertahankanstatushidrasi ^rlt^ra lain melalui
isupan makanan,hasil metabolisme,minum sebelumdan selamaberaktivitasfisik. Pada
:litivitas olahnga dayatahan,seperti Iai jankjauh, seorangadet dapat kehilangancatran
f,€rupakeringat sebanyak2 - 4.\ter tiap jam, melalui pernapasan(1'30cc/jam), padahal
Jalam keadaan biasa hanya kehilangan cziran sebanyak 75 cc/jam melalui tractus
.cspiratoius(Tien, 1982). Pemeliharaan status hidrasi sangat penting sebab akan
nenentukan performa kinerja fisik selamaberaktivitas.Caralain untuk mempertahankan
sarus hidrasi adalahdenganwaterbadingyakniminum setengahhingga satu liter ^tr 20
,i0 menit menjelang melakukan aktivitas. Ca:i:arni sangat bermanfaat terutama untuk
-iktivitas di tempat y^ng pan s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan czta tni
rkan menurunkan suhu inti tubuh (Smith, 1989)'
Penelitian yang dilakukan Costil dalam Fox (1984) menuniukkan bahwa pelari
:riararonyang diberi minuman kafein sebanyak2 czngl<r,satu jam sebelumpertandingan
::r4rnpumemperbaiki prestasi 10 - 15 menit lebih cepat. Meskipun demikian terdapat
:engaruh negatif dari kafein yang perlu dipertimbangkan. Kafein merupakan stimulan
-..angdapat meningkatkan ketegangan saraf, sehingga mengakibatkandepresi sebelum
r3ftanding, dan bagi atlet yang sensitif terhadap zatint dapatmenyebabkaninsomia, dan
:kstra sistole (Smith, 1989).
Pemberian minuman suplemen pada olahrlg wan bertujuan untuk mencegah
:ehidrasi. Dehidrasi ringan dapzt mempengaruhi performa adet. Car.an, selain
:nengandung ur, juga mengandung bahan lain yang dipedukan tubuh yaitu elektrolit.
Flekuolit dalam caran tubuh terdiri atas kation dan anion. Kation utama dalam cakan
:ubuh berupa sodium, potassium, sedangkananion utama adalahklorida.
mengandungsejumlahbesarion natrium, klorida, dan bikarbonat,
Cakanekstraseluler
jitambah bahan makananuntuk sel, seperti oksigen,glukosa, asam lemak dan asam
mino. Caraneksuaselulerjuga mengandungresiduyangditransport dari paru-paruuntuk
jiekskresikan. Cakan intraseluler berbeda dari curan ekstraseluler,yai|tt mengandung
SuplementerhadapKemampuanLai12menit(HadwiPrihatanta)
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sejumlah besar ion kalium, magnesium, fosfat, daripadaion natrium dan klorida yang
ditemukan dalam curan ekstraseluler(Guyton dan Hall, 1,996).
Brooks (1985)mengemukakanbahwa selamabedangsungnyaaktivitasfrsik, c^rr^n
tubuh diupayakandalamfungsi yangseimbang.I(eadaanini pedu dipahamibahwakualitas
kinerja fisik sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang memenuhi kualitas biologik.
Keseimbang^n z^t tenag pada tingk^t y^ng normal akan mengoptimalkan kerja dari
otot, iantung, dan otak. Curan tubuh pada dasarnyadisusun oleh air dan ganm (sodium
klorida). Selanjutnyatubuh secarasimultan akan menangkap potasium, kalsium,
magnesium,dan fosfat yang juga terkandung dalam curan tubuh, dalam jumlah sedikit.
Menurut Bowers (1992)selamaistirahattumpukan asamlaktat akanmengalirbersama
dengan ahan danh. Asam laktat yang disingkirkan selamamasa pemulihan dari suatu
latihan yang melelahkan adalahsekiar dilakukan, Q) keadaanaktivitasnya,dan (3) diet
dari adet itu sendiri. Pada aktivitas yang sub maksimal denganwaktu tempuh 10 menit
atau lebih, akan diperlukan bahan-bahanterutama karbohid:u;t d^n lemak. Apabila
aktivitas terus dilakukan hingga 1 jam lebih, simpananglikogen menunjukkanpenurunan
yang berarti dan lemak menjadi lebih dibutuhkan.
Guyton (1983) mengatakanbahwa suplemen pada aktivitas olahragatidak berbeda
dengan kebutuhan suplemen pada aktivitas yang lain. Tinggi dan rendahnyaintensitas
aktivitas fisiklah yang membedakanbesar dan kecilnya kebutuhan zat-zatgizi.
Hasil penelitian Dadang (2002) menunjukkan bahwa pelari maraton mengeluarkan
keringat sebanyak1 liter tiap jam, sedangkanpada cuacapanas dan kelembabantinggi
dapatkehilangankeringat sebanyak2,8 hter.ldLap
jam. Di sampingkehilangan carranyang
banyak,terjadi pula proseskehilanganelektrolit. Adanyakehilangan cakandan elektrolit
tersebut pedu segeradiganti dengan minuman. Costil (1988) dalam penelitiannya
rnenuniukkanbahwapemberianminuman suplemenyangmengandungunsur karbohidrat
akan memberi efek positif pada olaht^gaw^naerobik. Efek tersebut berupa kestabilan
emosi, dan peningkatan kerja otot. Untuk mengkonsumsi minuman suplemen ^g r
memberikan dampak positif perlu memiliki wawasanyang cukup. Isi minumvn yang
diberikanhendaknyamengandungmineralN a,I{.,Ca,Mg, hipotonis,mengandungfruktosa
yang rendah 2,5 9/100 cc air, rasanyaenak dan volumenya 1,00- 200 cc (Soekarman,
1998).Percobaanyang dilaporkanolehJanssen(1989)menyimpulkanbahwapemberian
suplemen cakan 250 ml setiap 15 menit pada saatberaktivitas akan membuat denyut
nadi bertahan pada tingkat yang konstan, bahkan stamina dapat meningkat. Penelitian
Peters (1995)denganmemberi makanansuplemenpadalatthany^nglama, menunjukkan
hasil bahwa pemberian karbohidrat ca;rrlebih berpengaruh terhadap performa latihan
danpada pemberian karbohidrat semi padat maupun pemberian cairanplacebo. Di
lingkunganmasyarakatpadaumumnya, at^alingkungan olahragasran
banyakjuga dipakai
minuman suPlemenyang mengandungglukosa,vitamin, madu, ginseng,dan taurine yang
dikonsumsi dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan penampilannya,bahkan
prestasinya.
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METODE PENELITIAN
penelitian ini merupakan penelitian eksperimentaluntuk mengetahui pengaruh
pemberian minuman Hemaviton Jreng, Extra Joss,Pocari Sweat,dan Aqua, yang dibagt
pre testmenjadi 4 kelompok. Desain penelitian yang digunakanadalahrandomiledcontmle
Dalam penelitian ini, setiap kelompok obfek diukur prestasinyalari
posttestgmupdesign.
selama72 menit, sebelumdan sesudahmendapat perlakuan.Setiap kelompok objek
melakukanpreteshi 72 menit, kemudian diberi minuman suplemen,setelahistirahat 30
menit, dilakukan postes lal 72 menit. Hasil prestasi dicatat dalam satuanmeter.
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tdalah purposiuesanpling.
\Ienurut Sutrisno Hadi (2000), pemilihan kelompok subiek didasarkanatas sifat-sifat
rertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi
vang sudah diketahui sebelumnya.Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswaFIK
UNyJurusan PKR, Prodi IKORA angkatan2}}s/2006 denganinklusi umur 20-24tahun,
lakilaki, sehat,dan mampu lali.l2menit. Sampelsebanyak80 mahasiswadibagrmeniadi
-l kelompok secararandom. Masing-masingkelompok diberi minuman HemavitonJreng,
Extra Joss,Pocari Sweat,dan Aqua sebagaikontrol.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAI\
Dari hasil penelitian subfekmahasiswa80 orang diperoleh data prestasilaril'2 menit
rang diukur dalam meter, baik prestasi sebelum dan sesudahminum Hemaviton Jreng,
Exua Joss,Pocari Sweat,dan Aqua.
Dari hasil tes masing-masingkelompok Hemaviton Jreng, Extra Joss,Pocari Sweat,
'!.2
mentt dilakukan uji anavasatu ialur dengan bantuan
dan Aqua setelahlari selama
program SPSS 16.0 untuk mengetahui ade-ataa tidaknya perbedaan prestasi antar
;elompok sebelum dan sesudahminum. Hasil uji ^n^va satu ialur tersaji pada Tabel 1
:.n)
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Tabel l. Prestasi Larjl2 Menit Sebelum Minum pada Kelompok
Extra Joss, Pocari Sweat, dan Aqua

Surceof
variation

Sumof
squares

Between
groups
Within
groups

9210.938

Total

Hemaviton,

Degree
Mean
F
Signilicanc
of
square
e
freedom
3
3070.313 0 . 9 1 1
0.440

256276.25

76

265487.r9

79

3372.056

Tabel2. Prestasi Larjl2 Menit Setelah Minum pada Kelompok Flemaviton,
Extra Joss, Pocari Sweat, dan Aqua

I

Surce of
variation

Sum of
squares

Degree
of
freedom

Between 28310.850
3
groups
Within
1559029.900 76
groups
Total
1587340.750 79

Mean
square

F

Significance

9436.950

0.460

0.711

20513.551

Dari hasil uji anava satu jalur diperoleh hasil bahwa prestasi sebelum minum
Hemaviton, Extra Joss, Pocari Sweat, dan Aqua tidak ada perbedaanyang bermakna
(p>0.05). Dengan demikian tidak ada perbedaanbermakna prestasi sebelumminum
untuk semuakelompok, sehinggapedakuan selanjutnyadapatdiberi minuman suplemen
untuk masing-masingkelompok, yaitu Hemaviton Jreng, Extra Joss, Pocari sweat, dan
Aqua yang dicampur denganair sebanyak200 cc dan diminum selamaistirahat 30 menit,
kemudian diberi tes kembali.
Dari hasil uit anavasatu ialut diperoleh hasil prestasi setelahminum suplemen
HemavitonJreng, ExtraJoss,PocariSweat,dan Aqua tidak adaperbedaanyang bermakna
(r>0.05). Dengan demikian tidak ada perbedaanyang bermaknaprestasisetelahminum
Hemaviton jreng, Extra Joss, Pocari Sweat,dan Aqua.
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Untuk mengetahui adanyapengaruh sebelum dan sesudahpemberian minuman
Hemaviton Jreng, Extra Joss,Pocari Sweat,dan Aqua terhadappeningkatanprestasilari
12 mentt digunakan uji-t berpas^rLgandengan bantuan program SPSS16.0. Hasil uji-t
berpasanganpada tiap kelompok tersaii pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uii-t berpasangan Prestasi Lari 12 Menit Sebelum dan Sesudah
Pemberian Hemaviton, Extra Joss, Pocad Sweat, dan Aqua
No. Kelompok

1 . Hemaviton

2 . Extra Joss
3.

Pocari
Sweat

4 . Aqua

Nilai t
-T,T92
-1.964
-0.783

p

0.248
0.064
0.443

-L.642

0.117

Keterangan
Tidak simifikan
Tidak simifikan
Tidak signifikan

Tidak simifikan

KelompokHemavitonJreng iebelum dan setelahminum hasilnyatidak adaperbedaan
sang bermakna (p = 0.248).Untuk kelompok Extra Joss prestasi sebelum dan setelah
minum fuga tidak bermakna (p = 0.064).Padt kelompok Pocari Sweatprestasisebelum
dan setelahminum juga tidak bermakna (P = 0.++3).Pada kelompok Aqua prestasi
sebelumdan setelahminum iuga tidak bermakna (p = 0.117).
Dtagram batang yang menunjukkan r^t^-rata kemampuan Lart 72 mentt sebelum
dan setelahminum suplementiap-tiap Kelompok dapat dilihat pada Gambar 1.

2470
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(1,
CL

E Sebelum
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Hernaviton

Extra Joss
Minuman
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Gambar 1. Rata-rata Kemampuan Lari12 Menit Sebelum dan Sesudah Minum
Hemaviton' Extra Joss, Pocad Sweat, dan Aqua
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Dari hasil penelitian kelompok yang diberi minun Hemar-iton
Jreng prestasi lari 12
menit sebelumdan sesudahminum prestasinyatidak adapengaruhn ^t^\tidak bermakna
r-^
(p= 0.248).
Menurut Smith (1989)bahwamengkonsumsiminuman yangmengandungkarbohidrat
5-10 % tidak akan membantu dalampeningkatanenergi pada aktivitas atau pertandingan
dalam wakru kurang dari 90 menit, tetapi berpengaruh bila perandingan lebih dari 90
menit. Apabila ditinjau dari komposisinya, suplemen Hemaviton
Jreng yang d.ijualdi
pasaf,^nmengandung unsur karbohidrat 1000 mg. Dengan demikian apabtJaseseorang
minum suplemen Hemaviton Jreng dengan tujuan untuk menambah energi pada
pertanding^ny^ngwaktunyakurang dari 90 menit, pengaruhnyahanyasedikit,bahkan
mungkin tidak berpengaruh.
Lati 1,2menit termasuk kinetja aerobik yang pada pelaksanaanyabanyak
mengeluarkancatan melalui keringat dan pernapasan.Keburuhan cairanuntuk seorang
adet memedukan satu liter setiappenggunaan1000 kalori. Untuk menjagakeseimbangan
tubuh 2 iam sebelumpertandingandianjurkan minum 2-3 gelas,5-15menit sebelum
pertandingan(Suharto,lg83). Menurut Dadang Q002) pelari jauh mengeluarkankeringat
sebanyak1 liter tiap jam atau sekitar 250 cc setiap 12 menit. Hemaviton
Jreng yang
dicampur au + 200 cc tidak dapat mempengaruhi prestasi lebih drggr, kemungkinan
hanya dapat mengganti cakan yang hilang selama lari 12 menit, sehinggaprestasinya
tidak dapat meningkat.
Lati 12 menit menggunakanenergi yang dihasilkan melalui sistem aerobik dengan
bahan karbohidrat dan lemak. Karbohidrat terutama digunakansaatmulai dan menjelang
fnisb. Padaumumnya energipada otot dan jaringantubuh telah tersedi^,^taumenyimpan
karbohidrat dan lemak pada jaringan tersebut, sehingga suplai kebutuhan energi akan
terpenuhi t^npa adanyatambahan energi dari luar. Menurut Bowers ('1992) hasll
pemecahanenergi di dalam tubuh salah satunya akan terbentuk asam laktat, sejumlah
asam laktat akan menumpuk dalam otot maupun darah, al<tbatnyaakan menyebabkan
fungsi otot menjadi lemah dan akhirnya mengalami kelelahan.Asam laknt yang
disingkirkan selamamasa pemulihan dalam suatu latihan adalahsekitar 50 % setelah
istirahat 15 menit, 75 oh setelahistirahat 30 menit, dan 95 o4 setelahistirahat 60 menit.
Penyingkir^n ^sam laktat lebih cepat,bila pemulihan dilakukan secaraaktif yairu dengan
aktivitas ringan. Dalam penelitian tni antan lari ke 1 dan ke 2 diberi jedaistirahat selama
30 menit, selamaistirahat merekadiberi minum suplemendan dilaksanakznt^np^duduk,
boleh sambil berdiri dan ialan. Makz kemungkinan setelahistirahat 30 menit, pemulihan
subjek penelitian sudah lebih dari 75 o/o.Dalam kondisi seperti ini tenaga sudah pulih
dan prestasinyasudah stabil, jadi bukan karena diberi suplemenHemaviton
Jreng.
Dari hasil penelitianini, prestasilari kelompok ExtraJoss sebelumdan setelahminum
suplemenbila dibandingkantidak ada perbedaanyang bermakna (p = 0.064).Bila d.ilihat

1,1,
unsuf-unsur yzng ada dalam Extfa Joss, terdapat unsuf madu, ginseng, dan kafein'
penelitian Costil (1938) menunjukkan bahwa pelari maraton (iarak jauh) yang diberi
minuman kafein sebanyak2 gelas*au 200 mg satu jam sebelum pertandingan
menunjukkan hasil yang lebih baik, sebabmampu memperbaikiprestasi10-15 menit
lebih cepat. Bila dilihat di dalam Extra Joss unsur kafein hanya 50 mg, tidak ada
pengaruhnya dalammeningkatkanprestasi Iatt 1.2menit padalari yang kedua.
Menurut Smith (1989) unruk mencapaipeningkatanprestasiyang tinggi atau baik,
seseofangharus bedatih dengan tefatur dan sungguh-sungguh,Olahraga yang banyak
mengeluarkan cafuan,dapatmenimbulkankekurangan cutan. Minuman, sebelum,selama,
dan sesudahpertand.ingansangatdiperlukan, oleh karenaitu pemberian minurnan dapat
berguna untuk menggantikan cairtn sebelum teriadi kekurangan cairan.Pemberian
suplemen minuman menjelang dan selama pertandingan hanya bertujuan untuk
mempertahankanstatus hidrasi, Untuk memenuhi kebutuhan cairanpedu diberikan
minuman yang cukup, baik sebelummaupun pada szatberaktivitas.Jadi di sini ielas
bahwa minum suplemenExtra Joss tidak akan menaikkan prestasi,kemungkinan hanya
bergunamempertahankanstatus hidrasi atlet, sehinggatidak ada pengaruhnyauntuk
menaikkanprestasi.
Dari hasil perhitungan kelompok Pocari Sweat sebelum dan setelahminum tidak
adaperbed21ny^ngbermakna(p = 0.443)dalamprestasilzrt1.2menit. Menurut Nossek
(lgg2) makanan dan minuman menjelang dan selamaberaktivitas hanyz berperan kecil
dalam menyediakanenergi, akan tetapi tetap dipedukan untuk menghindati rasaIapar,
dan kelemahanselamaberaktivitas,sehinggamampu menampilkan kineria yang optimal.
Sebenarnyatidak ada makanan dan minuman khusus yang dapatmenaikkan prestasi
seseorang,namun pengaturanpola makan dan minum untuk menghadapisuatu aktivitas
.crlu diren canakan sec ra cermat. Hal ini bertujuan agar selama aktivitas, atlet tidak
i:ekuranganenergi.Jadi dapat disimpulkan bahwa minum suplemenPocari Sweat iug
ridak akan mempengaruhi prestasi seseorang.
Dari hasil perhitungan kelompok Aqua sebagaikelompok kontrol, didapatkantidak
ada perbedaanyangbermakna(p = 0.117) antaraprestasisebelumdan sesudahminum
aqua. Pada dasarnyaminuman Aqua tidak akan mempengaruhi prestasi seseorang.
Minuman inihanya mengandung mineral, sedangkanuntuk mengkonsumsi minuman
suplemenagar memberikanefek yang positif, menurut Soekarman(1988) seharusnya
mengandungmineral, Na, K, Ca, Mg, hipotonis, fruktosa yangrcndah 2,5 gtam/1'00 cc
ak, rasanyaenak, denganvolume 100-200 cc. Jadi, pemberian Aqua dalam latihan ielas
tidak akan mempengaruhiprestasi seseorang.Selain itu selamaaktivitas,penyerapan
usus tidak sempurna, sehingga cairan belum sempat terserap.Peredaran danh dalam
aktivitas lari semuamenuju ke kaki, sehinggaperedaran danh di pencernaanitga belum
sempurna,peredarandanhdalam tubuh mengikuti skalaprioritas padaotgan yangbekeria
lebih cepat.
ampuan Lati12 menit ( Hadwi Prihatanta)
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KESIMPUI-AI\T DAN SARAN
Dari hasil penelitian drpatdisimpulkan bahwa minuman srplemen HemavitonJreng,
Extra Joss, Pocari Sweat dan Aqua tidak berpengaruh terh^.LF prestasi ILli 12 menit.
Berdasatkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran dipedukan penelitian lebih
laniut mengenai suplemen minuman selain yang diteliti di atas,dengan subyek yang lebih
luas, dan status sosial ekonomi pengguna minuman suplemen lebih diperhatikan.
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