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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku GERMAS 

GERMAS merupakan suatu usaha untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dengan peran dan partisipasi masyarakat yang 

dicanangkan oleh Bapak Presiden (Buku Panduan GERMAS). GERMAS 

memiliki enam kegiatan utama, yaitu peningkatan aktivitas fisik, 

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan pangan sehat dan 

percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini 

penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup 

sehat. Namun, pada tahun 2016-2017 berfokus pada tiga kegiatan, yaitu 

melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, dan memeriksa 

kesehatan secara berkala.4 

Aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dapat 

meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Aktivitas fisik merupakan 

upaya menyeimbangkan antara pengeluaran dan asupan zat gizi terutama 

sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik meliputi berbagai kegiatan 

termasuk olahraga. Aktivitas fisik dapat memperlancar sistem 

metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karena 

itu, aktivitas fisik berfungsi menyeimbangkan antara asupan dan 

pengeluaran energi tubuh. Aktifitas fisik yang dilakukan secara teratur 

dapat meningkatkan hidup sehat lebih panjang.10 
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Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan cerminan dari 

pola hidup keluarga yang senantiasa memperharikan dan menjaga 

kesehatan seluruh anggota keluarga. Semua perilaku tersebut dilakukan 

atas kesadaran keluarga sendiri sehingga dapat menolong dirinya sendiri 

dan aktif dalam kegiatan lain di masyarakat. PHBS berguna agar setiap 

keluarga yang menjalankan PHBS akan meningkat kesehatannya dan tidak 

mudah sakit. Rumah tangga yang sehat dapat menngkatkan produktivitas 

kerja dan biaya yang seharusnya digunakan untuk berobat dapat digunakan 

untuk keperluan lainnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

anggota keluarga.11 

PHBS di rumah tangga memiliki sepuluh indikator. Yang pertama, 

persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, persalinan ditolong oleh tenaga 

kesehatan maksudnya adalah persalinan yang ditolong oleh bidan, dokter, 

maupun tenaga medis lainnya. Hal ini diharapkan untuk menurunkan 

angka kematian ibu dan bayi. Tenaga kesehatan merupakan orang yang 

ahli dalam membantu persalinan karena itu keselamatan ibu dan bayi dapat 

terjamin. Yang kedua, memberikan bayi ASI eksklusif, ASI eksklusif 

adalah ASI yang diberikan pada bayi usia 0-6 bulan tanpa memberikan 

makanan dan minuman tambahan apapun. ASI merupakan makanan 

alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai 

untuk kebutuhan bayi yang dapat menjadikan bayi tumbuh dan 

berkembang dengan baik.11 
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Yang ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan, 

penimbangan bayi dan balita dimaksudkan untuk memantau 

pertumbuhannya setiap bulan. Setelah bayi atau balita ditimbang hasilnya 

akan dicatat pada buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) atau KMS (Kartu 

Menuju Sehat) maka akan terlihat apakah berat badan bayi atau balita naik 

atau tidak naik. Yang keempat, menggunakan air bersih, air adalah 

kebutuhan dasar yang digunakan untuk keperluan sehari-hari agar tidak 

sakit maupun terkena penyakit. Air bersih dapat dibedakan melalui indra 

manusia, yaitu tidak berbau, jernih, bebas dari kotoran, debu, dan tidak 

berasa. Menjaga kebersihan air sangat penting. Jarak letak sumber air 

dengan jamban minimal adalah 10 meter. Meski terlihat bersih, air belum 

tentu bebas dari kuman.11 

Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, tangan 

digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika tangan kotor maka 

beresiko adanya kuman yang menempel. Cuci tangan berfungsi untuk 

mengurangi/menghilangkan kuman yang menempel pada tangan. Sabun 

dapat menghilangkan kotoran dan membunuh kuman karena apabila tidak 

menggunakan sabun, kuman masih menempel pada tangan. Yang keenam, 

menggunakan jamban sehat, jamban merupakan suatu ruangan yang 

memiliki fasiitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat 

jogkok / tempat duduk dan air untuk membersihkannya. Jamban harus 

dipelihara supaya tetap sehat. Lantai jamban setidaknya harus selalu bersih 

dan tidak ada genangan air. Syarat jamban yang sehat adalah tidak 
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mencemari sumber air minum (jarak minimal 10 meter), tidak berbau, 

kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, tidak mencemari 

tanah sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi 

dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai 

kedap air dan luas ruangan memadai, dan tersedia air, sabun, dan alat 

pembersih.11 

Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah, rumah bebas jentik 

adalah rumah yang dilakukan pemeriksaan berkala tidak terdapat jentik 

nyamuk. Pemeriksaa jentik secara berkala adalah pemeriksaan tempat 

perkembangbiakan nyamuk yang ada di dalam rumah secara teratur dalam 

seminggu. Agar rumah menjadi bebas dari jentik maka perlu dilakukan 

pemberantasan nyamuk dengan 3 M plus, yaitu menguras, menutup, 

mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Rumah bebas jentik sangat 

bermanfaat karena mengurangi populasi nyamuk menjadi terkendali dan 

menjadikan penyakit yang ditularkan lewat nyamuk menjadi berkurang. 11 

Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari.11 Sayur dapat 

didefinisikan sebagai bagian dari sebuah tanaman yang umum dapat 

dimakan untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi. Jenis sayur 

berdasarkan definisi, yaitu sayuran daun, contoh dari sayuran daun, yaitu 

sawi, kangkung, dan selada. Sayuran bunga, contoh dari sayuran bunga, 

yaitu brokoli, kembang kol, dan bunga turi. Sayuran buah, contoh dari 

sayuran buah, yaitu mentimun, cabai, terong, dan tomat. Sayuran biji 

muda, contoh dari sayuran biji muda, jagung muda, kacang panjang, 
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buncis, dan kacang kapri muda. Sayuran batang muda, contoh dari sayuran 

batang muda, yaitu rebung, jamur, dan asparagus. Sayuran akar, contoh 

dari sayuran akar, yaitu wortel, lobak, dan bit. Sayuran umbi, contoh dari 

sayuran umbi, yaitu kentang, bawang bombay, bawang merah, dan 

bawang putih.12 

Jenis sayur berdasarkan warna, yaitu sayuran berwarna hijau tua, 

contoh sayuran berwarna hijau tua, yaitu kangkung, bayam, dan daun 

singkong. Warna hijau pada sayur hijau disebabkan oleh pigmen hijau 

yang disebut klorofil. Klorofil ini terdiri dari dua jenis, yaitu klorofil-a dan 

klorofil-b, kedua klorofil ini tersimpan di dalam kloroplas. Sayuran warna 

hijau tua banyak mengandung jenis klorofil-a dari pada sayuran jenis hijau 

muda. Sayuran berwarna hijau muda, contoh sayuran berwarna hijau 

muda, yaitu selada dan seledri. Sayuran hijau muda lebih banyak 

mengandung klorofil-b dari pada sayuran hijau tua. Sayuran berwarna 

merah, contoh dari sayuran berwarna merah adalah bayam merah dan 

paprika merah. Sayuran hampir tidak berwarna, contoh sayuran yang 

hamper tidak berwarna, yaitu kol dan sawi putih.12 

Sayur memiliki manfaat di antaranya adalah, menurunkan 

kolesterol, contoh sayur yang dapat menurunkan kolesterol, yaitu bawang 

putih. Menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, contoh 

sayur yang dapat menurunkan tekanan darah adalah labu siam, seledei. 

Antikanker dan antitumor, contoh sayur yang dapat menjadi antikanker, 

yaitu brokoli, sawi, wortel, seledri, bawang putih, bit, jamur, dan sebagai 
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antibiotik, contoh sayur yang bermanfaat sebagai antibiotik adalah bawang 

putih.12 Konsumsi sayur dianjurkan >250 gram per hari atau lebih tepatnya 

anjuran dalam GERMAS adalah 266,67-400 gram per hari untuk usia 

remaja dan dewasa.4 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buah merupakan 

bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik dan biasanya 

memiliki biji.13 Jenis buah berdasarkan ketersediaannya di pasar, yaitu 

buah musiman, contoh dari buah ini adalah durian, manga, rambutan, 

alpukat, kelengkeng, dan salak. Buah tidak musiman atau buah sepanjang 

tahun, contoh dari buah yang tidak tergantung musim adalah pisang, 

nanas, papaya, semangka, apel, pir, dan jambu. Manfaat dari konsumsi 

buah di antaranya adalah, menurunkan kolesterol dan kadar gula darah, 

mencegah penyebaran sel kanker, sebagai antibiotik, mengurangi serangan 

reumatik, mencegah karies gigi, menyembuhkan luka lambung, mencegah 

diare, menyembuhkan sakit kepala, dan sumber vitamin dan mineral.14 

Konsumsi buah dianjurkan >150 gram per hari atau lebih tepatnya anjuran 

dalam GERMAS adalah 133,33-200 gram per hari untuk usia remaja dan 

dewasa.4 

Tidak ada makanan yang benar-benar mengandung zat gizi yang 

lengkap karena itulah sebaiknya mengkonsumsi makanan dengan berbagai 

warna. Sayuran dan buah-buahan mengandung zat senyawa fitokimia yang 

berbeda satu sama lain dan dengan berbagai fungsi yang berbeda pula. 

National Cancer Institute menganjurkan agar kita mengkonsumsi minimal 
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lima jenis warna makanan setiap harinya. Warna-warna tersebut adalah 

warna merah, biru atau ungu, putih, kuning, hijau, dan putih.15 

Manfaat sayur dan buah berdasarkan warna, yaitu sayuran dan 

buah merah, pigmen utama pada sayur dan buah berwarna merah adalah 

likopen. Likopen tidak hanya terdapat pada bahan pangan, tetapi juga 

terdapat pada darah manusia, yaitu sebesar 0,5 mol per liter darah. 

Manfaat dari sayur dan buah berwarna merah ini di antaranya adalah 

sebagai antikanker, antioksidan, baik untuk perokok dan lansia, mengatasi 

diabetes, mencegah osteoporosis, sumber vitamin A, dan sumber vitamin 

E. Sayuran dan buah putih, pada sayur dan buah berwarna putih tidak 

banyak mengandung antioksidan, tetapi kaya akan serat pangan dan 

vitamin C sehingga dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan dan dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, serat pangan juga dapat 

mengatasi diabetes mellitus, hipertensi, kanker kolon, mencegah 

konstipasi, dan menurunkan kadar kolesterol darah.15 

Sayuran dan buah berwarna ungu, sayuran dan buah berwarna 

ungu dapat melindungi sel dari sinar ultraviolet karena mengandung 

antosianin. Selain itu juga sebagai antioksidan, menghambat dabetes, 

mencegah inflamasi dan melindungi otak, melindungi pembuluh darah, 

meningkatkan kemampuan mata untuk melihat malam, menghambat 

pertumbuhan kanker karena adanya ellagic acid, dan menceah penyakit 

jantung karena adanya resveratrol. Sayuran dan buah kuning, warna 

kuning pada sayur dan buah disebabkan oleh pigmen beta-cryptoxanthin, 
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lutein, dan zeaxanthin. Beta-cryptoxanthin  secara tidak langsung baik 

untuk mencegah osteoporosis karena memiliki aktivitas sebagai vitamin A 

meskipun tidak sebesar beta-karoten. Lutein dan zeaxanthin tidak memiliki 

aktivitas sebagai vitamin A, tetapi tetap baik untuk mata karena lutein dan 

zeaxanthin secara alami terdapat pada retina mata sehingga dapat 

membantu melindungi mata dari kerusakan. Kurkumin juga merupakan 

pigmen warna kuning yang juga bermanfaat pada tubuh, yaitu dapat 

merangsang dinding kantong empedu sehingga saluran cerna akan bekerja 

lebih sempurna.15 

Sayuran dan buah oranye, sayuran dan buah berwarna oranye 

merupakan sumber dari beta karoten yang berfungsi sebagai pencegah 

kanker karena memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Manfaat lainnya 

adalah mengatur tingkat kolesterol, pengangkut lemak, dan mencegah batu 

ginjal. Sayuran dan buah hitam, makanan ini kaya akan vitamin dan 

mineral, dapat digunakan pada program diet, mencegah diabetes, jantung, 

dan stroke karena kaya akan serat larut air. Sayuran dan buah hijau, sayur 

dan buah berwarna hijau bermanfaat sebagai antioksidan dan antikanker, 

antibiotik, pemberi energi, pembentuk sel-sel darah merah, membantu 

sistem imun, memiliki vitamin dan mineral cukup lengkap, mencegah 

penyakit kardiovaskuler, dan mencegah Alzheimer.15 

Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari, semua 

anggota keluarga sebaiknya melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit 

sehari. Aktivitas fisik adalah melakukan gerakan tubuh yang menyebabkan 
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pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan 

fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan 

bugar sepanjang hari. Yang kesepuluh, tidak merokok di dalam rumah, 

setiap anggota keluarga tidak boleh merokok karena dalam satu batang 

rokok yang dihisap mengeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya. 

Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan 

sekecil apapun meskipun hanya satu batang per hari. Perokok pasif adalah 

orang yang bukan perokok, tetapi menghirup asap rokok orang lain.13 

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Gizi seimbang 

merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam 

jumlah maupun jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan 

memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas fisik, 

kebersihan, dan berat badan ideal.16 

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, dapat berupa 

periksa kesehatan atau cek kesehatan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan 

secara rutin merupakan upaya promotif preventif yang diamanatkan untuk 

dilaksanakan oleh bupati/walikota sesuai Permendagri no 18/ 2016 

(Panduan GERMAS). Tujuan dari cek kesehatan secara rutin, yaitu 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan mendeteksi faktor 

risiko penyebab terjadinya PTM, mendorong dan menggerakkan 

masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat mulai dari individu, 

keluarga, dan masyarakat sebagai upaya pencegahan PTM, mendeteksi 

masyarakat yang mempunyai risiko hipertensi dan DM serta mendorong 
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rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk ditatalaksana lebih 

lanjut sesuai standar, mengurangi terjadinya komplikasi, kecacatan dan 

kematian prematur akibat PTM, dan mendorong dan menggerakkan 

masyarakat (khususnya para ibu) untuk memeriksakan diri agar terhindar 

dari kanker leher rahim dan kanker payudara dengan deteksi dini tes 

IVA/SADANIS.4 

Peningkatan kualitas lingkungan. Lingkungan merupakan daerah 

(kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya (KBBI). Sehingga, 

lingkungan hidup dapat diartikan sebagai daerah atau kawasan tempat 

orang tinggal beserta segala yang ada di sekelilingnya (air, udara, dan 

tanah).13 

Peningkatan edukasi hidup sehat. Edukasi gizi merupakan 

serangkaian kegiatan penyampaian pesan – pesan gizi dan kesehatan yang 

direncanakan dan dilaksanakan untuk menanamkan maupun meningkatkan 

pengertian, sikap dan perilaku positif masyarakat dan lingkungannya 

terhadap upaya perbaikan gizi dan kesehatan. Penyuluhan gizi ditujukan 

untuk kelompok atau golongan masyarakat secara massal dengan target 

yang diharapkan adalah pemahaman perilaku sadar gizi dalam kehidupan 

sehari-hari. Edukasi gizi juga dapat berupa konseling gizi. Konseling akan 

dilakukan oleh konselor terhadap permasalahan kesehatan yang dijumpai  

termasuk melaksanakan sistem rujukan bila diperlukan sesuai dengan 

kriteria.17 
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B. Indikator Perilaku GERMAS 

Perilaku GERMAS diambil dari fokus kegiatan GERMAS pada 

tahun 2016-2017 yang berkaitan erat dengan status gizi, yaitu berupa 

aktivitas fisik, konsumsi buah, dan konsumsi sayur. Konsumsi sayur dan 

buah dinilai dengan form yang diadopsi dari kuesioner Riskesdas 2013 

tentang perilaku konsumsi sayur dan buah. Frekuensi dan porsi asupan 

sayur dan buah dikumpulkan dengan cara menghitung jumlah hari 

konsumsi sayur dan buah dalam waktu seminggu dan jumlah porsi rata-

rata konsumsi sayur dan buah dalam sehari. Seseorang dikategorikan 

“cukup” apabila mengkonsumsi sayur dan atau buah minimal 5 (3 porsi 

sayur dan 2 porsi buah) porsi per hari selama 7 hari dalam seminggu. 

Seseorang dikategorikan “kurang” apabila mengkonsumsi sayur dan atau 

buah kurag dari ketentuan minimal 5 (3 porsi sayur dan 2 porsi buah) porsi 

per hari selama 7 hari dalam seminggu.2 

Menurut Riskesdas 2013, aktivitas fisik dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu aktivitas fisik berat, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik 

ringan. Aktivitas fisik berat merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus melakukan kegiatan fisik minimal sepuluh menit sampai 

meningkatnya denyut nadi dan napas lebih cepat dari biasanya, kegiatan 

ini berupa kegiatan seperti menimba air, mendaki gunung, lari cepat, 

mencangkul, dan menebang pohon, serta kegiatan berat lainnya yang 

dilakukan minimal selama tiga hari dalam seminggu dan memiliki total 

waktu beraktivitas ≥1500 MET minute. MET minute dari aktivitas fisik 
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berat adalah lama waktu (menit) dalam melakukan aktivitas seminggu 

dikalikan bobot sebesar 8 kalori. Aktivitas fisik sedang merupakan 

kegiatan seperti menyapu dan mengepel minimal lima hari atau lebih 

dengan total lamanya beraktivitas 150 menit dalam seminggu. Aktivitas 

fisik ringan merupakan kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan 

akivitas fisik berat dan aktivitas fisik sedang.2 

 

C. Status Gizi 

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. Berat badan 

menggambarkan jumlah zat gizi yang terdapat di dalam tubuh. Pengukuran 

berat badan memerlukan alat dengan hasil ukuran yang akurat. Untuk 

mendapa hasil yang akurat, alat memiliki syarat, yaitu mudah digunakan, 

mudah didapat, ketelitian ukur 0,1 kg, skala mudah dibaca, aman 

digunakan, dan telah dikalibrasi. Mengukur berat badan dapat dilakukan 

dengan menggunakan timbangan injak digital. Timbangan injak digital 

adalah timbangan badan yang menggunakan teknik elektrik dengan hasil 

ukuran dalam bentuk angka yang mudah dibaca.8 

Prosedur menggunakan timbangan digital, yaitu timbangan 

diletakkan pada permukaan yang rata dan keras, serta tempat yang terang 

untuk memudahkan pembacaan hasil pengukuran. Memeriksa timbangan 
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apakah berfungsi dengan baik atau tidak dan pengukur berdiri di samping 

kanan dengan timbangan, meminta klien untuk melepaskan sepatu atau 

alas kaki, jaket, topi, atau barang lainnya. Pengukur menyalakan konektor 

atau ditunggu hingga muncul angka 0,00. Klien dipersilakan untuk naik ke 

atas timbangan. Mengatur posisi klien agar berdiri tegak lurus dengan 

mata menghadap ke depan dan tidak bergerak-gerak. Memastikan klien 

tidak menyentuh atau disentuh atau tersentuh sebelum pembacaan hasil 

penimbangan. Membaca hasil penimbangan kemudian mencatat dengan 

teliti. Klien dipersilakan turun dari timbangan dan diperbolehkan 

mengenakan barang yang dipakainya lagi. Menyampaikan terima kasih 

dan menyampaikan bahwa pengukuran telah selesai. Tinggi badan 

merupakan parameter antropometri untuk pertumbuhan linier dan 

digunakan untuk menilai pertumbuhan panjang/tinggi badan. Alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur tinggi badan harus memiliki ketelitian 

0,1 cm.8 

 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). Menurut WHO dikategorikan menjadi kurus 

(<185,5 kg/m2), normal (18,5-24,9 kg/m2), kegemukan (25,0-29,9 kg/m2), 

obesitas tingkat I (30,0-34,9 kg/m2), obesitas tingkat II (35-39,9 kg/m2), 

dan obesitas tingkat III (>40 kg/m2).8 Faktor yang mempengaruhi status 

gizi dibedakan menjadi faktor biologis, faktor gaya hidup, faktor status 
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sosial ekonomi, faktor kondisi komunitas, dan faktor kondisi latar 

belakang. Faktor biologis dibedakan menjadi jenis kelamin, keturunan atau 

genetik, dan umur. Faktor gaya hidup dibedakan menjadi aktivitas fisik, 

diet, hobi, aktivitas waktu luang, penggunaan obat-obatan, penggunaan 

napza termasuk minuman beralkohol, rokok/cerutu/tembakau kunyah, 

praktik keselamatan seperti memakai sabuk pengaman, perawatan diri 

(medis), manajemen stress, dan perilaku hidup bersih dan sehat.17 

 Faktor status sosial ekonomi dibedakan menjadi perumahan, 

pendidikan, pendudukan, pendapatan, status pekerjaan, jaringan sosial 

seperti keluarga/teman/rekan kerja, dan ketidakseimbangan / perbedaan 

sosial ekonomi. Kondisi komunitas dibedakan menjadi, iklim dan 

geografi, pasokan air bersih, tipe dan kondisi perumahan, jumlah dan jenis 

rumah sakit dan klinik, pelayanan kesehatan dan medis, pelayanan sosial, 

struktur politik / pemerintahan, kelompok dan organisasi kesehatan 

masyarakat, jumlah, jenis, dan lokasi toko bahan makanan, rekreasi, sistem 

transportasi, dan industri terkemuka. Kondisi latar belakang dibedakan 

menjadi agama, kebijakan pangan dan gizi nasional, upah minimum 

nasional, keyakinan budaya, nilai budaya, sikap budaya, periklanan, pesan 

media, dan sistem distribusi makanan.17 

 Salah satu masalah gizi, yaitu obesitas. Obesitas terjadi karena 

konsumsi makanan yang melebihi kebutuhan per hari tanpa diimbangi 

dengan aktivitas fisik yang mencukupi. Bila kelebihan ini terjad dalam 

jangka waktu lama, dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup 
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untuk membakar kelebihan energi, lambat laun kelebihan energi tersebut 

akan diubah menjadi lemak dan ditimbun di dalam jaringan lemak bawah 

kulit, akibatnya orang tersebut akan mengalami kegemukan. Obesitas 

menyebabkan seseorang mudah lelah, sehingga orang tersebut akan malas 

untuk bekerja maupun beraktivitas lainnya. Banyak faktor yang menjadi 

penyebab terjadinya obesitas, di antaranya adalah faktor genetik, faktor 

lingkungan, faktor psikis, faktor kesehatan, obat-obatan, faktor 

perkembangan, dan aktivitas fisik. Yang pertama faktor genetik, obesitas 

cenderung diturunkan, tetapi anggota keluarga tidak hanya berbagi gen, 

melainkan juga makanan dan juga kebiasaan gya hidup yang dapat 

mendorong terjadinya obesitas. Memang sulit untuk memisahkan antara 

faktor genetik dengan faktor gaya hidup. Namun, hasil penelitian 

menyebutkan bahwa faktor genetik memberikan pengaruh sebesar 33% 

terhadap berat badan seeorang. Yang kedua faktor lingkungan, lingkungan 

memiliki peran penting dalam terjadinya obesitas. Lingkungan ini 

termasuk perilaku/pola gaya hidup, seperti jenis makanan yang 

dikonsumsi. Seseorang tidak dapat megubah pola genetiknya, tetapi orang 

tersebut dapat mengubah pola makan dan aktivitasnya.19 

 Yang ktiga faktor psikis, emosi dapat mempengaruhi kebiasaan 

makan seseorang karena ia dapat bereaksi terhadap emosinya dengan cara 

makan. Gangguan ini merupakan masalah yang serius yang menimpa 

banyak wanita muda yang menderita obesitas. Ada pola makan abnormal 

yang dapat menjadi penyebab obesitas, seperti makan dalam jumlah 
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banyak (binge) dan makan pada malam hari (sindrom makan malam hari). 

Kedua pola makan ini dipicu oleh adanya stress dan kekecewaan. Sindrom 

makan pada malam hari menyebabkan berkurangnya napsu makan pada 

pagi hari yang diikuti dengan makan yang berlebihan dan insomnia pada 

malam hari. Yang keempat faktor kesehata, beberapa penyakit 

menyebabkan obesitas, seperti hipertiroid, sindrom cushing, dan sindrom 

Prader-Wili. Yang kelima obat-obatan, obat-obatan tertentu, seperti obat 

steroid dan beberapa antidepresi dapat menyebabkan penambahan berat 

badan. Yang keenam faktor perkembangan, penambahan ukuran maupun 

jumlah jaringan lemak menyebabkan bertambahnya jumlah lemak yang 

dapat disimpan oleh tubuh. Penderita obesitas memiliki jaringan lemak 

lima kali lebih banyak dibandingkan orang yang berat badannya normal. 

Yang ketujuh aktivitas fisik, kurang akivitas fisik merupakan salah satu 

ppenyebab utama dari meningkatnya angka kejadian obesitas. Seseorang 

yang memiliki aktivitas sedikit memerlukan sedikit energi, sehingga 

apabila memiliki kebiasaan makan banyak akan menyebabkan lemak 

ditimbun dalam tubuh.19 

  

D. Kegiatan Posbindu 

Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam 

melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama 

yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Kegiatan posbindu 
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bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan 

dan penemuan dini faktor risiko PTM.9 

 Pelaksanaan kegiatan posbindu terbagi menjadi lima meja. Meja 

satu,   registrasi, yaitu berupa pemberian nomor kode/urut yang sama serta 

pencatatan ulang hasil pengisian KMS FRPTM ke Buku Pencatatan oleh 

kader. Meja dua, merupakan wawancara yang dilakukan oleh kader. Meja 

tiga, pengukuran antropometri, berupa pengukuran BB, TB, lingkar perut, 

dan analisis lemak tubuh. Meja empat, pemeriksaan biokimia, berupa 

pemeriksaan gula darah, kolesterol total dan trigliserida, APE, IVA,dan 

lain-lain. Pemeriksaan klinis, berupa tekanan darah. Meja lima, berupa 

identifikasi faktor risiko PTM, konseling/edukasi,serta tindak lanjut 

lainnya, seperti rujukan.9 

 Bentuk kegiatan posbindu meliputi sepuluh kegiatan, yaitu 

pertama, kegiatan penggalian informasi faktor risiko dengan wawancara 

yang dilakukan oleh kader secara sederhana, meliputi riwayat PTM pada 

keluarga dan diri peserta, aktifitas fisik, merokok, kurang makan sayur dan 

buah, potensi terjadinya cedera dan kekerasan dalam rumah tangga, serta 

informasi lainnya yang dibutuhkan untuk identifikasi masalah kesehatan 

yang berkaitan dengan terjadinya PTM. Kegiatan ini dilakukan saat 

pertama kali kunjungan pada posbindu dan berkala sebulan sekali. 

Kegiatan kedua, kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, Indeks 

Massa Tubuh (IMT), lingkar perut, analisis lemak tubuh, dan tekanan 

darah yang sebaiknya diselenggarakan saru bulan sekali. Untuk anak, 
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pengukuran tekanan darah disesuaikan ukuran mansetnya dengan ukuran 

lengan atas.9 

 Kegiatan ketiga, kegiatan pemeriksaan fungsi paru secara 

sederhana yang diselenggarakan satu tahun sekali bagi peserta yang sehat, 

sementara yang berisiko memiliki gangguan paru-paru dilakukan tiga 

bulan sekali dan penderita gangguan paru-paru dianjurkan satu bulan 

sekali. Pemeriksaan arus puncak ekspirasi dengan peakflowmeter pada 

anak dimulai usia 13 tahun. Pemeriksaan fungsi paru secara sederhana 

sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih. Kegiatan 

keempat, kegiatan pemeriksaan gula darah bagi individu sehat paling 

sedikit diselenggarakan tiga tahun sekali dan bagi yang telah mempunyai 

faktor risiko PTM atau penyandang diabetes mellitus paling sedikit satu 

tahun sekali. Untuk pemeriksaan glukosa darah, dilakukan oleh tenaga 

kesehatan (dokter, perawat/bidan/analis laboratorium dan lainnya). 

Kegiatan kelima, kegiatan pemeriksaan kolesterol total dan trigliserida, 

bagi individu sehat disarankan lima tahun sekali dan bagi yang telah 

mempunyai faktor risiko PTM enam bulan sekali dan penderita 

dislipidemia/gangguan lemak dalam darah minimal tiga bulan sekali. 

Untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol darah dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang ada di lingkungan kelompok masyarakat tersebut. Kriteria 

pengendalian faktor risiko PTM tertera dalam tabel berikut:9 
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Tabel 1. Kriteria Pengendalian Faktor Risiko PTM 

Kriteria Pengendalian Faktor Risiko PTM 

Faktor Risiko Baik Sedang Buruk 

Gula Darah Puasa 80-109 110-125 ≥126 

Gula Darah 2 Jam 80-144 145-179 ≥180 

Gula Darah Sewaktu 80-144 145-199 ≥200 

Kolesterol Darah 

Total 

<150 150-189 ≥190 

Trigliserida <140 140-150 >150 

Tekanan Darah <130/80 130-139/80-90 ≥140/90 

Indeks Masa Tubuh 

(IMT) 

18,5-22,9 23-24 >25 

Lingkar Perut P <90 cm; 

W <80 cm 

- P >90 cm; 

W >80 cm 

Arus Puncak 

Ekspirasi 

Nilai APE > 

Nilai Prediksi 

 Nilai APE = 

Nilai Prediksi 

Sumber : Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas, tahun 2012 

Kegiatan keenam merupakan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual 

Asam Asetat) dilakukan sebaiknya minimal lima tahun sekali bagi 

individu sehat, setelah hasil IVA positif, dilakukan tindakan pengobatan 

krioterapi, diulangi setelah enam bulan, jika hasil IVA negatif dilakukan 

pemeriksaan ulang lima tahun. Bila hasil IVA positif, dilakukan tindakan 

pengobatan krioterapi kembali. Pemeriksaan IVA dilakukan oleh 

bidan/dokter yang telah terlatih dan tatalaksana lanjutan dilakukan oleh 

dokter terlatih di Puskesmas. Kegiatan ketujuh, kegiatan pemeriksaan 

kadar alkohol pernafasan dan tes amfemin urin. Kegiatan ini bagi 

kelompok pengemudi umum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 

(dokter, perawat/bidan/analis laboratorium dan lainnya). Kegiatan 

kedelapan, konseling dan penyuluhan, kegiatan ini harus dilakukan setiap 
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pelaksanaan posbindu. Hal ini penting untuk dilakukan karena pemantauan 

faktor risiko kurang bermanfaat bila masyarakat tidak tahu cara 

mengendalikannya. Kegiatan kesembilan adalah kegiatan aktifitas fisik 

dan atau olahraga bersama, sebaiknya tidak hanya dilakukan jika ada 

penyelenggaraan posbindu, tetapi perlu untuk dilakukan rutin setiap 

minggu. Kegiatan kesepuluh, merupakan kegiatan rujukan ke fasilitas 

layanan kesehatan dasar di wilayahnya dengan pemanfaatan sumber daya 

tersedia, termasuk upaya respon cepat sederhana dalam penanganan pra-

rujukan.9 

 Sasaran utama dari kegiatan posbindu adalah kelompok 

masyarakat sehat, masyarakat berisiko dan penyandang penyakit tidak 

menular yang berusia 15 tahun ke atas. Wadah kegiatan posbindu, posbindu 

dapat dilaksanakan terintegrasi yang bersumber pada masyarakat yang 

sudah ada, di tempat kerja, di klinik perusahaan, di lembaga pendidikan, 

atau tempat lain di mana masyarakat dalam jumlah tertentu 

berkumpul/beraktivitas secara rutin, seperti di masjid, gereja, klub olah 

raga, pertemuan organisasi politik maupun kemasyarakatan. 

Pengintegrasian adalah memadukan pelaksanaan posbindu dengan 

kegiatan yang sudah dilakukan yang meliputi kesesuaian waktu dan 

tempat, serta memanfaatkan sarana dan tenaga yang ada.9 

 Pelaksanaan posbindu dilakukan oleh kader kesehatan yang telah 

ada atau beberapa orang dari masing - masing kelompok, organisasi,  

lembaga, dan tempat kerja yang bersedia menyelenggarakan posbindu, 
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yang dilatih secara khusus, dibina atau difasilitasi untuk melakukan 

pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular di masing-masing 

kelompok atau organisasinya. Kriteria kader posbindu, yaitu 

berpendidikan minimal SLTA, serta mau dan mampu melakukan kegiatan 

berkaitan dengan posbindu.9 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status gizi Menurut Apriadji 1986 dalam Nuri Rahmawat 2009.19
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F. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

  : Variabel Bebas 

 

  : Variabel Terikat 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

Variabel Bebas : Perilaku GERMAS, meliputi:  

a) Aktivitas Fisik,  

b)Konsumsi Buah, dan  

c) Konsumsi Sayur 

Variabel Terikat : Status gizi 

 

G. Hipotesis Penelitian 

1. Ada asosiasi antara aktifitas fisik dengan status gizi peserta posbindu. 

2. Ada asosiasi antara konsumsi buah dengan status gizi peserta 

posbindu. 

3. Ada asosiasi antara konsumsi dengan status gizi peserta posbindu. 

 

 

 

Perilaku GERMAS: 

1. Aktivitas Fisik 

2. Konsumsi Buah  

3. Konsumsi Sayur 

 

Status Gizi 


