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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Interval Training 

2.1.1 Definisi Interval Training 

Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh 

interval-interval yang berupa masa-masa istirahat. Interval training dapat 

diterapkan pada semua cabang olahraga yang membutuhkan daya tahan 

dan stamina misalnya atletik, renang, basket, voli, sepak bola, hoki, tenis, 

gulat, tinju, anggar dan sebagainya.
14

 Beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam internal training, yaitu;  

a. intensitas/beban latihan  

b. lamanya latihan  

c. repetisi/ulangan latihan, dan  

d. recovery internal (masa istirahat diantara latihan)
15

 

Beban latihan dapat diterjemahkan kedalam tempo, kecepatan dan 

beratnya beban. Sedangkan lamanya latihan dapat dilihat dari jarak 

tempuh atau waktu, Repetisi dapat ditinjau dari ulangan latihan yang harus 

dilakukan; kemudian masa istirahat adalah masa berhenti melakukan 

latihan/istirahat diantara latihan-latihan tersebut.
15

 

2.1.2 Tujuan Interval Training 

Sistem latihan interval mencakup selang-seling periode kerja dan 

istirahat. Keunggulan sistem latihan ini adalah lebih banyak atlet 

9 



10 
 

mengalami latihan intensif tanpa mengalami keletihan yang berlebihan. 

Latihan interval merupakan medium utama untuk mewujudkan efek-efek 

latihan spesifik. Latihan interval tidak hanya memungkinkan atlet bekerja 

pada volume yang lebih besar dari suatu intensitas tertentu, tetapi juga 

memungkinkan atlet berlatih lebih keras dari pada yang dilakukannya 

dalam latihan yang berkesinambungan.
16

 

2.1.3 Manfaat Interval Training 

Interval Training sangat baik dalam membina daya tahan dan 

stamina, maka jenis latihan ini dapat diterapkan pada cabang olahraga 

seperti sepak bola, bola basket dan olahraga lainnya yang menurut para 

ahli fisiologis berpendapat bahwa latihan endurance adalah sangat penting 

bagi semua cabang olahraga.
2
 

Hal ini dapat membuat seorang atlet dapat bertanding dengan waktu 

yang cukup lama atau dapat meningkatkan prestasi dengan latihan 

tersebut.Karena kerja anerob, tingkat aktifitas otot-ototnya adalah begitu 

tinggi sehingga suplai darah yang diterima oleh otot-otot tersebut tidaklah 

cukup.Hal ini biasanya disertai oleh perasaan (Sensation) sakit pada otot-

otot tersebut. Dengan latihan yang baik, atlet lama kelamaan akan dapat 

mengatasi rasa sakit tersebut dan dapat bekerja tanpa oksigen (anaerobik) 

dalam waktu yang lebih lama.
2
 

2.1.4 Model Latihan Interval Training 

Menurut Harsono (1988:158) ada dua bentuk interval training yaitu
2
 : 

1. Interval Training Lambat akan tetapi dengan jarak lebih jauh 
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 Lama Latihan : 60 detik – 3 menit 

 Intensitas Latihan : 10%-70% Max 

 Ulangan lari : 10 – 20 kali 

 Istirahat : 3-5 Menit 

 Waktu terbaik 800 m: 2 menit 20 detik 

 

Tabel 2. Interval Training Lambat
2
 

Repetisi Jarak Waktu Istirahat 

3 800  meter 160 detik 5 menit 

3 600 meter 120 detik 4 menit 

3 400 meter 80 detik 3 menit 

3 300 meter 60 detik 2 menit 

 

2. Interval Training Cepat akan teteapi dengan jarak yang lebih dekat 

 Lama Latihan : 5-30 menit 

 Intensitas Latihan : 85%-90% Max 

 Ulangan Lari : 20-25 kali 

 Istirahat : 30-90 detik 

 Waktu terbaik 100 m : 12 detik 

 

Tabel 3. Interval Training Cepat
2
 

Repetisi Jarak Waktu Istirahat 

5 50  meter 8 detik 30 detik 

5 100 meter 16 detik 90 detik 

 

 



12 
 

2.2 Pemulihan 

2.2.1 Definisi Pemulihan 

Pemulihan adalah suatu proses yang kompleks yang bertujuan untuk 

mengembalikan energi tubuh, memperbaiki jaringan otot yang rusak 

setelah berolahraga, dan memulai suatu proses adaptasi tubuh terhadap 

olahraga.
17

 Fase pemulihan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh guna 

mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan awal sebelum melakukan 

latihan untuk aktivitas berikutnya sehingga tidak cepat mengalami 

kelelahan. Fase pemulihan ada dua yaitu pemulihan aktif dan pasif. Fase 

pemulihan ini sangat komplek dengan lamanya pemulihan setiap orang 

berbeda sesuai dengan jenis fungsi biologis masing – masing. Selama ini 

lamanya fase pemulihan telah dijadikan pegangan untuk menentukan 

derajat kebugaran serta penentuan baban latihan seseorang berikutnya.
4
 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemulihan 

a) Usia 

Usia mempengaruhi pemulihan. Atlet yang berusia lebih dari 25 

tahun membutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang dibandingkan 

atlet yang lebih muda.
18

 

b) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin akan mempengaruhi derajat pemulihan. Atlet 

wanita cenderung memiliki tingkat regenerasi yang lebih lambat 

karena perbedaan endokrinological, terutama untuk wanita yang 

memiliki hormon testosterone lebih rendah.
18
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c) Kebiasaan Olahraga 

Atlet yang lebih terlatih akan pulih lebih cepat karena adaptasi 

fisiologis yang lebih cepat dan gerak yang lebih efisien.
18

 

d) Ketinggian Tempat 

Termasuk pertandingan di tempat yang lebih tinggi (lebih dari 

3000 meter), dimana tekanan oksigen lebih rendah, atau di tempat 

yang sangat dingin.
18

 

e) Tipe serabut otot yang digunakan 

Serabut otot cepat cenderung lebih cepat lelah dibanding serabut 

otot lambat karena keterkaitan property kontraktil.
18

 

f) Tipe latihan dan tipe sistem energi 

Atlet yang berlatih daya tahan membutuhkan istirahat lebih 

pendek dibanding seseorang yang berlatih jarak pendek.
18

 

g) Perbedaan waktu 

Ketika atlet berlomba atau bertanding di negara yang berbeda, 

dimana perbedaan waktunya 3 sampai 10 jam atau lebih akan 

mempengaruhi irama circadian tubuh. Gejala tersebut diantaranya, rasa 

tidak enak badan, selera menurun, kelelahan selama siang hari, 

desinkronisasi fungsi berkenaan dengan ginjal (kelebihan kalium dan 

sodium yang dikeluarkan menyebabkan kram otot, kelelahan yang 

berlebihan, sakit kepala).
18
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2.2.3 Proses Pemulihan Energi setelah Latihan 

Dalam olah raga faktor pemulihan memegang peranan yang sangat 

penting, setelah melakukan pertandingan atau latihan berat yang 

menghabiskan atau menguras energi dalam tubuh. Apalagi jika masih akan 

melakukan latihan atau pertandingan dalam waktu yang berturut.
6
 

Kelelahan otot dapat terjadi pada
6
 : 

1) Neuromuscular junction yang biasanya terjadi pada otot cepat (fast 

twitch). 

2) Mekanisme kontraksi (berkurangnya ATP dan PC, Penumpukan asam 

laktat dan berkurangnya glikogen). 

3) Susunan saraf pusat 

Untuk hal-hal di atas, perlu dilakukan pemulihan, agar tubuh kembali 

ke keadaan sebelum latihan atau berolah raga. Cadangan energi dapat 

diganti dalam fase pemulihan yaitu cadangan energi yang berasal dari : 

Sistem phospagen (ATP-PC dalam otot), dan glikogen yang terdapat 

dalam otot dan hati. Cadangan ATP-PC dalam tubuh sangat sedikit (570 –

690 mm ATP-PC dengan jumlah kalori 5,7 – 6,9 Kcal) dan dapat habis 

dalam beberapa detik bila digunakan, dan dalam waktu 30 detik 70% telah 

terbentuk kembali sampai waktu 3 – 5 menit sudah terjadi pemulihan 

sempurna. Sedangkan pemulihan glikogen dalam otot dan hati dibutuhkan 

diet karbohidrat dan pemberian gula sederhana.
6
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Pada asam laktat, jika dilakukan pemulihan secara aktif, maka akan 

lebih cepat menurunkan kadar asam laktat darah sedangkan pemulihan 

oksigen selama 2 – 3 menit pertama, berlangsung sangat cepat.
6
 

2.2.4 Peranan Nutrisi dalam Pemulihan 

       Rekomendasi diet untuk strategi gizi pra-kompetisi telah banyak 

dikembangkan. Glikogen otot merupakan bahan bakar utama selama 

latihan intens, oleh karena itu pengisian kembali glikogen otot pada 

periode pemulihan pasca-latihan merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi pemulihan dan kinerja. Selain itu, waktu dan komposisi 

makanan pasca-latihan sangat tergantung pada durasi dan intensitas latihan 

sebelumnya.
19

 Penelitian mengenai strategi nutrisi pasca latihan 

difokuskan pada waktu mengonsumsi, jenis CHO (padat atau cair), jumlah 

karbohidrat, adanya nutrisi lain (misalnya protein), dan frekuensi asupan 

pasca-latihan untuk menentukan cara yang paling efektif untuk 

meningkatkan glikogen resynthesis.
20

 

       Sekarang telah diketahui bahwa kunci untuk memaksimalkan 

pemulihan adalah dengan mengkonsumsi karbohidrat dan protein segera 

setelah latihan. Penelitian menunjukkan bahwa nutrisi pemulihan yang 

ideal adalah makanan atau suplemen cair yang mengandung karbohidrat 

tinggi glikemik dan protein berkualitas dengan rasio sekitar 4:1, yang 

mencakup 10-20% dari total asupan kalori harian atlet dari dua 

makronutrien ini.
21
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Asupan cairan juga memegang peranan penting dalam masa 

pemulihan. Latihan biasanya menghilangkan 1-3 pon cairan dari keringat 

per jam. Hal ini menyebabkan hilangnya lebih dari 2% berat badan dalam 

cairan. Jumlah cairan yang hilang ini akan mengurangi kapasitas baik 

mental dan fisik. Selain itu, apabila sel-sel otot tidak terehidrasi dengan 

baik maka sintesis protein akan diperlambat sehingga mengurangi 

pemulihan dan pertumbuhan jaringan otot.
22

  

 

2.3 Minuman Olahraga 

2.3.1 Definisi Minuman Olahraga 

Minuman olahraga merupakan minuman yang mengandung 

karbohidrat, mineral, elektrolit, dan perasa serta digunakan untuk 

mengganti air dan elektrolit yang hilang ketika berkeringat selama 

olahraga.
8
 Minuman olahraga biasanya dipasarkan sebagai minuman 

isotonik, pengganti energi dan ion tubuh yang hilang setelah berolahraga.
23

 

Minuman isotonik pertama kali dibuat oleh dr. Martin Brousard untuk tim 

sepakbola Lousiana State University, kemudian dikembangkan oleh Cade 

et al pada tahun 1972. Minuman ini pertama kali dikomersialkan pada 

tahun 1969 dengan merk Gatorade.
24,25

 Jenis minuman ini disebut isotonik 

karena memiliki osmolaritas sekitar 270-330 mOsm/kg, hampir sama 

dengan osmolaritas cairan tubuh yaitu 280-300 mOsm/kg.
25,26
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2.3.2 Kandungan Minuman Olahraga 

Kandungan Minuman Olahraga pada dasarnya adalah karbohidrat dan 

mineral, serta sering ditambahkan vitamin di dalamnya.
23

 Minuman 

olahraga juga mengandung elektrolit seperti natrium, kalium, magnesium, 

kalsium, vitamin B dan C.
25,27

  

 

Tabel 4. Komposisi Beberapa Minuman Olahraga
28

 

Jenis 

Minuman 

Kalori  Karbohidrat 

(g) 

Karbohidrat 

(%) 

Natrium 

(mg) 

Kalium 

(mg) 

Jenis 

Karbohidrat 

Gatorade 50 14 6 110 30 Sukrosa, 

glukosa, 

fruktosa 

Pedialyte 24 6 2,5 248 187 Glukosa 

Orange juice 104 25 10 6 436 Fruktosa, 

Sukrosa, 

Glukosa 

Coca-cola 103 27 11 6 0 Fruktosa, 

Sukrosa 

Pocari sweat 87 21,9 6,97 21 

mEq/L 

5 

mEq/L 

Glukosa 

Air putih 0 0 0 Rendah Rendah Tidak ada 

 

Pada penelitian ini, minuman olahraga yang digunakan adalah 

minuman olahraga komersial dengan komposisi sebagai berikut; 

karbohidrat 6,97%, Na
+
 21 mEq/L, K

+
 5 mEq/L, Ca

+
 1 mEq/L, Mg

+
 5 

mEq/L, Cl
-
 16 mEq/L, Sitrat

3-
 10 mEq/L, Laktat

-
 1 mEq/L, dan vitamin C. 

Air mineral dalam kemasan mengandung beberapa zat, seperti fluorida, 

besi, sulfat, nitrat, nitrit, mangan dan sebagainya dengan total zat terlarut 
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maksimal 500 mg/l.
31

 Air mineral yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Aqua. 

2.3.3 Manfaat Minuman Olahraga 

Tujuan utama dalam mengonsumsi minuman olahraga tergantung 

pada situasi latihan, salah satu alasan tersebut antara lain untuk 

merangsang penyerapan cairan secara cepat, untuk memasok karbohidrat 

sebagai substrat yang digunakan selama latihan, untuk mempercepat 

rehidrasi, untuk mengurangi stres fisiologis latihan, dan untuk membantu 

proses pemulihan setelah latihan.
29

 

 

2.4 Susu Cokelat 

2.4.1 Definisi Susu Cokelat 

Susu adalah bahan pangan yang mengandung zat-zat nutrisi yang 

utama untuk kehidupan manusia, antara lain protein, lemak, karbohidrat, 

mineral, vitamin dan faktor-faktor pertumbuhan.
30

 Seiring berkembangnya 

teknologi, produk olahan susu juga semakin berkembang. Produsen susu 

mulai mengembangkan susu berasa untuk menarik para konsumen. Susu 

berasa adalah produk minuman siap minum yang dihasilkan dari susu 

skim, dengan menambahkan gula dan perasa alami (misalnya pisang, 

nanas, jeruk, cokelat dll).
31

 Susu cokelat merupakan salah satu varian rasa 

dari susu berasa. Meskipun cokelat yang digunakan dalam susu berasa 

tidak memiliki health-protector seperti yang ditemukan dalam dark 

chocolate, rasa lezat membuat susu cokelat menjadi minuman pemulihan 
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yang populer. Cokelat yang manis mengandung karbohidrat untuk mengisi 

bahan bakar otot; susu mengandung protein untuk membangun dan 

memperbaiki otot. Ditambah, susu juga meningkatkan asupan kalsium dan 

vitamin D, yang dibutuhkan untuk tulang yang kuat.
32

 

2.4.2 Kandungan Susu Cokelat 

Susu cokelat mengandung ratio karbohidrat dan protein yang sesuai 

dengan nutrisi pemulihan yang ideal yaitu antara 3:1 dan 4:1.
21

 Selain 

karbohidrat dan protein, susu cokelat juga mengandung lemak, vitamin, 

dan mineral. Mineral yang terkandung dalam susu cokelat antara lain 

kalium, natrium, kalsium, magnesium, dan fosfor.
13

  

Pada penelitian ini, susu cokelat yang digunakan adalah susu coklat 

dengan komposisi sebagai berikut: protein 7 g, karbohidrat 33 g, Na
+
 95 

mg, K
+
 400 mg, Ca

+
 201,3 mg, P

+ 
180,8 mg, Mg

2+
 40,1 mg, serta beberapa 

kandungan vitamin dan mikroprotein lainnya. 

2.4.3 Manfaat Susu Cokelat pada Proses Pemulihan 

Susu cokelat mengandung karbohidrat dan protein yang ideal sebagai 

minuman pemulihan. Kandungan karbohidrat dan protein pada susu 

cokelat dipercaya dapat membantu mengisi ulang glikogen yang habis 

pasca latihan. Hal ini memungkinkan individu untuk latihan pada 

intensitas tinggi pada latihan berlanjut.
11

  

Susu cokelat juga mengandung lemak yang dipercaya dapat 

meningkatkan konsentrasi asam lemak bebas pada sirkulasi darah selama 

siklus kelalahan.
10
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Kandungan mineral dalam susu cokelat juga memiliki banyak 

manfaat. Kalium dan natrium membantu menjaga keseimbangan elektrolit, 

tekanan darah, denyut nadi dan kontraksi otot. Magnesium dan fosfor 

dapat membantu regulasi aktivasi enzim sel. Kandungan mineral lainnya 

seperti kalsium membantu dalam kontraksi otot dan transmisi saraf dan zat 

besi membantu dalam pengantar dan penggunaan oksigen dalam tubuh.
13

 

 

2.5 Running-based Anaerobic Test (RAST) 

2.5.1 Definisi RAST 

Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) merupakan tes yang 

digunakan untuk mengukur daya tahan anaerobik.
33

 Tes ini dikembangkan 

oleh Universitas Wolverhampton sebagai salah satu tes yang spesifik 

untuk mengukur olahraga anaerobik.
34

 Uji lapangan RAST dapat 

digunakan untuk menilai kekuatan dan kapasitas anaerobik karena 

mengukur Peak Power (PP), Minumum Power (MP), dan Fatigue Indeks 

(FI).
35

 Tes ini mempunyai validitas = 0,897 dan reliabilitas = 0,919.
33

 

2.5.2 Langkah Kerja RAST 

2.5.2.1 Bahan yang Diperlukan
33

 

a) Lintasan lurus, rata, tidak licin, lintasan lari sepanjang 35 meter.  

b) Bendera start 

c) Peluit  

d) Cone  

e) Stop watch  
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f) Formulir tes  

g) Alat tulis  

h) Kalkulator 

2.5.2.2 Cara Kerja
33

 

a) Sikap permulaan peserta berada di belakang garis start 

b) Pada aba-aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri, siap untuk  

lari 

c) Pada aba-aba “YA” dengan di bunyikannya peluit peserta lari secepat 

mungkin, menempuh jarak 35 meter, selama 6 repetisi, dan interval 

istirahat antar repetisi adalah 10 detik dan terus dilakukan sampai 

repetisi ke 6. 

d) Mencatat masing-masing waktu antar repetisi sejak aba-aba “YA” 

hingga bunyi “pluit” tanda waktu selesai yang didapat selama lari 6 

repetisi, 

2.5.2.3 Perhitungan
36

 

Power Output untuk tiap sprint dihitung menggunakan rumus: 

 Kecepatan = Jarak ÷ Waktu 

 Percepatan = Kecepatan ÷ Waktu 

 Gaya = Berat Badan (BB) x Percepatan 

 Power = Gaya x Kecepatan atau Power = BB x Jarak
2
 ÷ Waktu

3
 

Dari enam repetisi, hitung masing-masing power dan tentukan: 

 Power maksimum = nilai tertinggi 

 Power minimum = nilai terendah 
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 Power rata-rata = Jumlah semua nilai ÷ 6 

 Indeks Kelelahan =
(Power  maksimum −Power  Minimum )

Jumlah  waktu  6x sprint
 

 
 

2.5.2.4 Analisis
36

 

 Power maksimum adalah ukuran power output tertinggi dan 

memberikan informasi tentang kekuatan dan kecepatan lari maksimal. 

Kisaran penelitian adalah 676 watt hingga 1054 watt. 

 Power minimum adalah nilai power output terendah dari enam kali 

sprint 35 meter dan digunakan untuk menghitung indeks kelelahan. 

 Power rata-rata menunjukkan kemampuan seorang atlet untuk 

mempertahankan power dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi 

nilainya menunjukkan kemampuan atlet untuk mempertahankan 

kinerja anaerobiknya. 

 Indeks kelelahan menunjukkan tingkat di mana power menurun untuk 

atlet. Nilai yang rendah (<10) menunjukkan kemampuan atlet untuk 

mempertahankan kinerja anaerobik. Nilai indeks kelelahan yang tinggi 

(>10) menunjukkan atlet mungkin perlu fokus pada peningkatan 

toleransi laktat mereka. 
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2.6 Kerangka Teori 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka konsep 

 

2.8 Hipotesis 

2.8.1 Hipotesis Mayor 

Pemberian susu cokelat dan minuman olahraga komersial memiliki 

pengaruh akut terhadap masa pemulihan pasca latihan pada program interval 

training  

2.8.2 Hipotesis Minor 

1) Pemberian susu cokelat secara akut dapat mempercepat masa pemulihan 

pasca latihan pada program interval training. 

2) Pemberian minuman olahraga komersial secara akut dapat mempercepat 

masa pemulihan pasca latihan pada program interval training. 

Susu Cokelat  

Indeks 

Kelelahan  

Minuman Olahraga 

Komersial 
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3) Pemberian susu cokelat secara akut lebih mempercepat masa pemulihan 

pasca latihan pada program interval training dibandingkan dengan 

pemberian minuman olahraga komersial secara akut. 

 


