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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usia dewasa merupakan usia seseorang telah menyelesaikan usia 

pertumbuhannya atau usia di mana seseorang telah mencapai waktu 

kematangannya.1 Usia dewasa dimulai dari usia 18-64 tahun. Pada usia 

dewasa sangat rentan terkena penyakit degeneratif atau yang biasa disebut 

Penyakit Tidak Menular (PTM). Menurut Hasil Riskesdas 2013, penyakit 

tidak menular merupakan sebuah penyakit kronis, tetapi tidak ditularkan 

dari orang ke orang, mempunyai durasi yang panjang yang biasanya 

berkembang dengan lambat. Penyakit tidak menular di antaranya adalah 

obesitas, DM, hipertensi, dan penyakit jantung.2 

Data Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang 

menyatakan bahwa prevalensi DM di Indonesia yang terdiagnosis oleh 

tenaga kesehatan sebesar 1,5% dan yang terdiagnosis oleh tenaga 

kesehatan dan memiliki gejala DM sebasar 2,1%. Di Yogyakarta 

prevalensi DM yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 2,6% dan 

terdiagnosis oleh tenaga kesehatan dan memiliki gejala DM sebesar 3,0%  

dengan prevalensi terbanyak terdapat pada Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 

3,4% terdiagnosis tenaga kesehatan dan 4,2% terdiagnosis tenaga 

kesehatan dan memiliki gejala DM. Prevalensi hipertensi di Indonesia 

yang didapat melalui pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8%, 
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memiliki kecenderungan meningkat pada tiap provinsi. Di Yogyakarta, 

prevalensi hipertensi sebesar 25,7% dengan prevalensi terbanyak pada 

Gunung Kidul sebesar 33,5%. Prevalensi penduduk laki-laki dewasa 

obesitas tahun 2013 sebesar 19,7%, lebih banyak dibandingkan pada tahun 

2007 dan 2010, begitu juga dengan prevalensi obesitas perempuan dewasa 

(>18 tahun), yaitu sebesar 32,9%. Di Yogyakarta, sebesar 15,8% 

mengalami obesitas dengan prevalensi tertinggi pada Kota Yogyakarta, 

yaitu sebesar 22,8%.2,3 

Dampak dari tidak tertanganinya penyakit tidak menular dapat 

berupa penurunan angka harapan hidup, kecacatan, maupun kematian. 

Dengan semakin meningkatnya penyakit tidak menular maka perlu sebuah 

program yang dapat mencegah maupun menanggulangi PTM. Oleh karena 

itu, pemerintah meluncurkan sebuah program, yaitu Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat atau yang biasa disebut dengan GERMAS. GERMAS 

merupakan suatu usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dengan peran dan partisipasi masyarakat yang dicanangkan oleh Bapak 

Presiden.4 

GERMAS memiliki enam kegiatan utama, yaitu peningkatan 

aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan pangan sehat 

dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini 

penyakit, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan edukasi hidup 

sehat. Namun pada tahun 2016-2017, GERMAS memfokuskan pada tiga 

pelaksanaan kegiatan, yaitu melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan 
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sayur, dan memeriksa kesehatan secara berkala.4 Menurut suatu sebuah 

penelitian, kurangnya konsumsi sayur dapat meningkatkan risiko 

terjadinya obesitas sebesar 7 kali dan kurangnya konsumsi buah dapat 

meningkatkan risiko obesitas sebesar 13 kali.5 Pada penelitian lain 

menyebutkan bahwa semakin aktif atau semakin baik tingkat aktifitas fisik 

seseorang maka semakin normal juga tekanan darah orang tersebut.6 

Sebuah penelitian lain, mengatakan bahwa pengetahuan, sikap, dan 

perilaku gizi seimbang tidak memiiki keterkaitan dengan kejadian gizi 

lebih.7 

Menurut hasil Riskesdas tahun 2013 proporsi aktivitas fisik yang 

secara umum tergolong kurang aktif di Indonesia sebesar 26,1%, 

prevalensi perilaku konsumsi kurang sayur dan atau buah pada rerata 

nasional sebesar 93,5% dan tidak tampak adanya perubahan apabila 

dibandingkan dengan tahun 2007. Di Yogyakarta, prevalensi aktivitas 

penduduk usia ≥10 tahun menunjukkan bahwa sebesar 72,5% kurang 

aktivitas (kegiatan kumulatif kurang dari 150 menit dalam seminggu) dan 

27,5% aktif. Prevalensi perilaku konsumsi sayur dan buah per hari dalam 

seminggu penduduk dengan usia ≥10 tahun paling banyak konsumsi 1-2 

porsi, yaitu 47,3% dan 3-4 porsi sebesar 44,4%, konsumsi ≥5 porsi per 

hari hanya sebesar 7,7%. Sedangkan rerata konsumsi buah sebesar 0,7% 

dan rerata konsumsi sayur sebesar 1,8% dengan konsumsi buah tertinggi 

pada Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta, konsumsi sayur 

tertinggi berada pada Kabupaten Kulonprogo.2,3  
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Status gizi merupakan keseimbangan antara zat gizi dari makanan 

yang masuk ke dalam tubuh dengan zat gizi yang diperlukan untuk 

keperluan proses tubuh. Status gizi memiliki parameter berupa berat 

badan, tinggi badan, dengan klasifikasi berdasarkan IMT. Klasifikasi 

status gizi berdasarkan IMT menurut Depkes RI dapat dikategorikan 

menjadi sangat kurus (<17,0 kg/m2), kurus (17,0-18,4 kg/m2), normal 

(≥18,5-25,0 kg/m2), gemuk (>25,0-27,0 kg/m2), dan obesitas (>27,0 

kg/m2).8 Untuk menjaga kesehatan pada usia dewasa, menjadi peserta 

posbindu merupakan pilihan yang dapat dipilih pada usia dewasa ini. 

Posbindu merupakan pos pelayanan kesehatan yang diikuti oleh remaja 

maupun wanita usia subur (WUS). Pada posbindu inilah kesehatan dari 

remaja dan WUS dapat terpantau secara rutin. Posbindu memiliki berbagai 

kegiatan, di antaranya adalah pengukuran antropometri, pengecekan 

biokimia (kolesterol, asam urat, tetapi tidak semua posbindu mengadakan 

pengecekan biokimia), dan pemberian PMT.9 

Untuk mengetahui dampak GERMAS terhadap status gizi 

berdasarkan uraian di atas, apakah kegiatan-kegiatan GERMAS sudah 

dilakukan pada usia dewasa. Untuk itu, perlu dilakukannya penelitian 

tentang “Asosiasi antara Perilaku GERMAS dan Status Gizi pada Peserta 

Posbindu Kajor, Gamping, Sleman, Yogyakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada asosiasi antara aktivitas fisik dan status gizi peserta 

posbindu? 

2. Apakah ada asosiasi antara konsumsi buah dan status gizi peserta 

posbindu? 

3. Apakah ada asosiasi antara konsumsi sayur dan status gizi peserta 

posbindu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui asosiasi antara perilaku GERMAS dan status gizi peserta 

posbindu 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perilaku GERMAS peserta posbindu 

b. Mengetahui status gizi peserta posbindu 

c. Mengetahui asosiasi perilaku GERMAS dengan status gzi peserta 

posbindu 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

gambaran tentang asosiasi GERMAS dengan status gizi pada 

peserta posbindu. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Menjadi sumber rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi 

penelitian selanjutnya agar lebih dapat berkembang lagi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dari hasil penelitian ini, peneliti akan membuat “Kartu Sadar 

GERMAS” dengan tujuan agar peserta posbindu mengetahui 

manfaat dan rutin dalam menjalankan GERMAS bagi peserta 

posbindu 

b. Pedoman untuk menjalankan edukasi gizi dan program GERMAS 

bagi posbindu 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan gizi masyarakat 

khususnya mengenai wus dan posbindu. 
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai asosiasi antara perilaku GERMAS dan status gizi 

pada peserta posbindu Kajor, Gamping, Sleman 

1. Daruwati Multiningtyas Siagian (2017). Hubungan Konsumsi Sayur 

dan Buah pada Anak SD Kelas IV-VI di SD Pantekosa Magelang 

Tahun 2017. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan konsumsi buah dan sayur dengan kejadian 

obesitas pada anak SD. Persamaan pada penelitian tersebut adalah 

pada variabel bebas, yaitu konsumsi buah dan sayur dan jenis 

penelitian yang digunakan, observasional. Perbedaannya adalah pada 

sasaran, yaitu peneliti ini menggunakan anak SD, dan rancangan 

penelitian yang digunakan peneliti ini adalah case control. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sampel yang kurang mengkonsumsi sayur 

memiliki risiko obesitas sebesar 7x dan sampel yang kurang 

mengkonsumsi buah memiliki risiko obesitas sebesar 13x.5 

2. Sri Iswahyuni (2017). Hubungan Antara Aktifitas Fisik dan Hipertensi 

pada Lansia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

hubungan aktivitas fisik dan Hipertensi pada Lansia di Desa 

Jetiskarangpung, Kalijambe, Sragen. Persamaan pada penelitian ini 

adalah rancangan percobaan yang digunakan yaitu cross sectional. 

Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini menggunakan sasaran 

lansia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara 

aktifitas fisik dengan Hipertensi (baik systole maupun diastole). 
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Semakin aktif aktifitas fisiknya semakin normal tekanan darah baik 

pada Hipertensi Sistol maupun Diastol, dan semakin tidak aktif 

aktifitas fisiknya semakin tinggi tekanan darah baik pada Hipertensi 

sistol maupun diastol.6 

3. Farida Agustin, Adhila Fayasari, dan Gusti Kumala Dewi (2017). 

Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Gizi Seimbang terhadap Status Gizi 

Lebih pada Pegawai Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso 

Jakarta Utara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku gizi 

seimbang dengan status gizi lebih pada pegawai Rumah Sakit Penyakit 

Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta Utara. Persamaan pada 

penelitian ini adalah rancangan percobaan yang digunakan, yaitu cross 

sectional dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Perbedaan dari penelitian ini adalah status gizi yang menjadi 

acuan, yaitu gizi lebih dengan IMT >25 kg/m2. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah tidak adanya hubungan antara pengetahuan, sikap, 

dan perilaku gizi seimbang pada pegawai RSPI Prof. Dr. Sulianti 

Saroso dengan kejadian gizi lebih.7 


