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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga merupakan kegiatan populer di seluruh dunia, 

berolahraga dapat dilakukan oleh siapa saja baik anak-anak maupun orang 

dewasa. Menurut U.S. Department of Health and Human Services olahraga 

disarankan setidaknya 7 jam setiap minggunya.
1
 Dalam kegiatan olahraga 

kebutuhan gizi sangatlah erat hubungannya untuk menyeimbangkan asupan 

energi dengan pengeluaran energi. Salah satu masalah yang paling sering 

dialami para atlet dalam kegiatan olahraga adalah keadaan dehidrasi di mana 

kinerja tubuh terganggu ketika seorang individu mengalami dehidrasi sekecil 

2% dari berat badan. Masyarakat terutama para atlet sebagian besar kurang 

peduli dengan akibat dari dehidrasi, salah satunya adalah dapat menyebabkan 

kekacauan dan penurunan memori. Pada tahun 1988 Gopinathan melakukan 

penelitian tentang pengaruh dehidrasi terhadap fungsi kognitif dan memori, 

penelitian dengan sampel 11 tentara muda berusia 20-25 tahun, menginduksi 

dehidrasi melalui kombinasi olahraga, cuaca panas dan kekurangan air. Ketika 

tingkat dehidrasi menyebabkan kehilangan berat badan di atas 2%, hasil 

menunjukkan adanya penurunan memori jangka pendek, efisiensi aritmatika, 

serta kecepatan motor dan perhatian.
4
 Sedangkan dalam penelitian (Ganio et 

al., 2011) yang memberikan latihan fisik terhadap sejumlah pria, dehidrasi 

ringan yang hanya kehilangan 1,6% dari berat badan telah memperburuk 
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kemampuan memori 26 pria dalam melakukan  tes visual vigilance dan visual 

memory working time.
5
  

Memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, 

dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. 

Memori dapat juga disebut jumlah total dari apa yang kita ingat, dan memberi 

kita kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dari pengalaman sebelumnya 

serta membangun hubungan di dalamnya. Hal ini dapat dianggap secara 

umum sebagai penggunaan pengalaman masa lalu untuk mempengaruhi 

perilaku saat ini.
6, 8, 11

 

  Berdasarkan tingkat penggunaannya dibedakan menjadi tiga jenis 

memori antara lain memori jangka pendek, memori jangka panjang dan 

memori kerja. Memori jangka pendek digunakan dalam informasi yang 

biasanya terjadi dalam beberapa detik sampai menit dan bersifat temporer.
7, 11 

 

Bisa juga disebut bahwa memori jangka pendek itu penyimpan informasi yang 

bersifat aktif, sedangkan memori jangka panjang itu penyimpan informasi 

yang bersifat pasif.
7, 8 

 Memori kerja tidak seluruhnya berbeda dengan memori 

jangka pendek, ini adalah istilah untuk merujuk pada memori yang digunakan 

untuk merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan.
9, 10 

Rehidrasi dibutuhkan untuk menanggulangi akibat buruk dari 

dehidrasi. Rehidrasi merupakan proses memulihkan atau mengganti cairan 

tubuh yang hilang. Ada dua jenis rehidrasi yaitu secara oral dan secara  

intravena. Rehidrasi oral salah satunya menggunakan minuman isotonik, 

karena mengandung elektrolit dan konsentrasi karbohidrat yang sama dengan 
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tubuh sehingga dapat diserap dan menyediakan sumber energi dengan cepat. 

Minuman isotonik diharapkan dapat mengganti cairan tubuh yang hilang, 

mempertahankan keseimbangan elektrolit dan mempertahankan kadar glukosa 

tubuh.
12, 13

 

Pentingnya proses rehidrasi pada keadaan dehidrasi, di mana 

banyak sistem fisiologis tubuh yang dipengaruhi oleh keadaan ini. Banyak 

efek samping dari rehidrasi salah satunya dapat mempengaruhi memori. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana 

pengaruh pemberian minuman isotonik terhadap memori pada keadaan 

dehidrasi (Studi Perbandingan dengan Air Mineral).
11, 12, 13 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh rehidrasi dengan minuman isotonik terhadap 

memori? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui apakah ada pengaruh rehidrasi terhadap memori 

1.3.2 tujuan khusus 

a. Mengetahui memori sebelum dan sesudah direhidrasi dengan 

minuman   isotonik 

b. Mengetahui memori sebelum dan sesudah direhidrasi dengan air 

mineral 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bidang Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

mengenai pengaruh rehidrasi terhadap memori 

1.4.2 Bidang Pelayanan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

masyarakat tentang rehidrasi 

1.4.3 Bidang Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

penelitian-penelitian berikutnya 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, namun sudah 

ada  beberapa penelitian yang serupa sebagai berikut: 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

Pengarang Judul Metodologi Hasil 

N.P. Abreu, C.T. 

Bergamaschi, 

G.S. di Marco, 

C.V. Razvickas, 

and N. Schor 

2005 

Effect of an 

isotonic 

rehydration 

sports drink and 

exercise on 

urolithiasis in 

rats  

Eksperimental 

 

Variabel bebas : 

pemberian 

rehidrasi berbasis 

minuman isotonik 

dan latihan 

 

Variabel terikat : 

urolitiasis 

Tidak ada perbedaan 

yang signifikan dalam 

nilai-nilai kalium urin, 

urea, kreatinin, 

oksalat, sitrat, atau 

kalsium yang 

diperoleh sebelum dan 

sesudah pengobatan 

pada kelompok 

Douglas S Comparison of Eksperimental Kedua jenis minuman 
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Kalman, 

Samantha 

Feldman, Diane 

R Krieger and 

Richard J 

Bloomer 

2012 

coconut water 

and a 

carbohydrate-

electrolyte sport 

drink on 

measures of 

hydration and 

physical 

performance in 

exercise-trained 

men 

 

 

Variabel bebas: 

air kelapa dan 

sport drink 

Variabel terikat: 

kemampuan fisik 

dapat merehidrasi 

tubuh. 

Dyah 

Krisnawati.  

2011 

Efek Cairan 

Rehidrasi 

terhadap Denyut 

Nadi, Tekanan 

Darah 

dan Lama 

Periode 

Pemulihan 

Eksperimental 

 

Variable bebas :  

Cairan Rehidrasi 

 

Variable terikat :  

Denyut Nadi, 

Tekanan Darah 

dan Lama Periode 

Pemulihan 

Ada perbedaan efek 

pemberian ketiga 

jenis cairan rehidrasi 

terhadap peningkatan 

denyut. Cairan 

rehidrasi air minum 

menghasilkan denyut 

nadi naik sebanyak: 

Air minum :  28 x/mnt  

Cairan elektrolit : 39 

x/mnt  

Elektrolit+glukosa : 

45 x/mnt  

 

 

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Pada penelitian ini, varibel terikatnya adalah memori yang dinilai dengan tes 

kode dan ingatan.  


