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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Orang bijak sering mengatakan “Lebih baik mencegah daripada mengobati” 

memang benar adanya menjaga kesehatan itu perlu agar terhindar dari penyakit. 

Gangguan kesehatan bisa muncul kapan saja, apalagi jika kita lengah terhadap 

gejala dan penyebabnya. Tanpa kita sadari gaya hidup dan pola makan yang tidak 

sehat merupakan faktor penyebab utamanya. Meskipun ada penyebab lainnya 

yang tidak bisa dihindari seperti fakor genetik, pencemaran lingkungan, dll. 

Menurut Handrawan Nadesul, “Modal sehat (biocapital) yang tubuh kita 

peroleh sejak lahir tak kurang dari 99%. Hanya satu persen yang hilang pada 

mereka yang mewarisi keturunan, cacat lahir, dan punya kelainan bawaan.” 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa manusia pada awalnya 

dilahirkan dengan tubuh yang sehat. Tetapi, kesehatan seringkali diabaikan, maka 

pada saat manusia tumbuh dewasa, mereka sering terserang berbagai macam 

penyakit. 

Menurut Pusat pengontrolan penyakit Negara Amerika Serikat telah 

disimpulkan bahwa ada empat faktor utama yang menentukan kesehatan 

seseorang, yaitu: 

1. Perilaku kesehatan atau gaya hidup 

2. Hereditas (keturunan) 

3. Keadaan lingkungan 

4. Mutu pelayanan kesehatan yang tersedia 

Setiap insan pasti sangat mengidamkan tubuhnya selalu dalam kondisi 

sehat. Kesehatan menempati posisi penting dalam kehidupan setiap manusia 

karena sehat merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap orang. Kondisi sehat 

merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia, dan sebagai 

suatu syarat untuk mewujudkan perkembangan jasmani, rohani (mental), sosial, 

dan ekonomi yang seimbang. Oleh karena itu, wajar jika secara alami semua 

orang selalu berusaha agar dirinya dalam kondisi sehat. 
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Kesehatan pribadi dapat dicapai secara fisik, apabila seluruh aktivitas 

kehidupan manusia berfungsi normal dan seimbang (homeostasis) seperti: 

mencerna makanan, metabolisme, mengedarkan zat-zat makanan ke seluruh 

jaringan tubuh melalui sistem sirkulasi, melakukan pernafasan, tumbuh dan 

berkembang, melakukan pengeluaran sisa-sisa metabolisme melalui sistem 

ekskresi, melakukan gerakan melalui rangka tulang dan otot (lokomosi), peka 

terhadap rangsangan (irritabilitas) melalui indera, dan melakukan perkembang-

biakan melalui sistem reproduksi. 

Walaupun kita sudah melakukan gaya hidup sehat secara benar akan tetapi 

kita masih bisa sakit atau terkena penyakit. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa sehat itu perlu? 

2. Apa peranan gizi dalam kesehatan? 

3. Bagaimana menjaga kesehatan tubuh? 

 

C.  Tujuan 

 Agar kita terbiasa dengan hidup sehat serta dapat mengetahui asupan gizi 

yang dibutuhkan oleh tubuh dan menjaga kesehatan dengan benar. 

 

D. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari makalah ini adalah: 

1. Bagi Penyusun 

Makalah ini dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya kesehatan 

dan asupan gizi untuk tubuh kita. 

2. Bagi Pembaca 

Makalah ini dapat menambah pengetahuan agar lebih peduli terhadap 

kesehatan individu. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Istilah sehat dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk menyatakan 

bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Bahkan benda mati pun seperti 

kendaraan bermotor atau mesin, jika dapat berfungsi secara normal, maka 

seringkali oleh pemiliknya dikatakan bahwa kendaraannya dalam kondisi sehat. 

Kebanyakan orang mengatakan sehat jika badannya merasa segar dan nyaman. 

Bahkan seorang dokterpun akan menyatakan pasiennya sehat manakala menurut 

hasil pemeriksaan yang dilakukannya mendapatkan seluruh tubuh pasien 

berfungsi secara normal. Namun, pengertian sehat yang sebenarnya tidaklah 

demikian. Pengertian sehat menurut UU Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960, Bab 

I Pasal 2, sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani 

(mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan 

kelemahan. Pengertian sehat tersebut sejalan dengan pengertian sehat menurut 

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) tahun 1975 

sebagai berikut. Sehat adalah suatu kondisi yang terbebas dari segala jenis 

penyakit, baik fisik, mental, dan sosial. Batasan kesehatan tersebut di atas 

sekarang telah diperbaharui bila batasan kesehatan yang terdahulu itu hanya 

mencakup tiga dimensi atau aspek, yakni: fisik, mental,  dan sosial, maka dalam 

Undang-Undang N0. 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup 4 aspek, yakni: fisik 

(badan),  mental(jiwa),  sosial, dan ekonomi. Batasan kesehatan tersebut diilhami 

oleh batasan kesehatan menurut WHO yang paling baru.  

Pengertian kesehatan saat ini memang lebih luas dan dinamis, dibandingkan 

dengan batasan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa kesehatan seseorang tidak 

hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari 

produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan sesuatu 

secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki dunia kerja, anak dan remaja, atau 

bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, berlaku arti produktif 

secara sosial. Misalnya produktif secara sosial-ekonomi bagi siswa sekolah atau 

mahasiswa adalah mencapai prestasi yang baik, sedang produktif secara sosial-

ekonomi bagi usia lanjut atau para pensiunan adalah mempunyai kegiatan sosial 
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dan keagamaan yang bermanfat, bukan saja bagi dirinya, tetapi juga bagi orang 

lain atau masyarakat. Keempat dimensi kesehatan tersebut saling mempengaruhi 

dalam mewujudkan tingkat kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat. 

Itulah sebabnya, maka kesehatan bersifat menyeluruh mengandung keempat 

aspek. Perwujudan dari masing-masing aspek tersebut dalam kesehatan seseorang 

antara lain sebagai berikut:  

1. Kesehatan fisik(badan) terwujud apabila seseorang tidak merasa dan 

mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif 

tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak 

mengalami gangguan.  

2. Kesehatan mental(jiwa) mencakup 3 komponen, yakni pikiran, 

emosional, dan spiritual.  

a. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. 

b. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk 

mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan 

sebagainya. 

c. Spiritual  sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan 

rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di 

luar alam fana ini, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa (Allah SWT dalam 

agama Islam). Misalnya sehat spiritual dapat dilihat dari praktik 

keagamaan seseorang. Dengan perkataan lain, sehat spiritual adalah 

keadaan dimana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-

aturan agama yang dianutnya. 

d. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan 

dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan 

ras, suku, agama atau kepercayan, status sosial, ekonomi, politik, dan 

sebagainya, serta saling toleran dan menghargai. 

e. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) 

produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu 

yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya 

secara finansial. Bagi mereka yang belum dewasa (siswa atau 

mahasiswa) dan usia lanjut (pensiunan), dengan sendirinya batasan ini 
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tidak berlaku. Oleh sebab itu, bagi kelompok tersebut, yang berlaku 

adalah produktif secara sosial, yakni mempunyai kegiatan yang 

berguna bagi kehidupan mereka nanti, misalnya berprestasi bagi siswa 

atau mahasiswa, dan kegiatan sosial, keagamaan, atau pelayanan 

kemasyarakatan lainnya bagi usia lanjut. 

Selain batasan tersebut, sehat juga dibedakan secara fisiologi dan secara 

anatomis.  

1. Sehat secara fisiologi, apalagi organ-organ di dalam tubuh berfungsi 

secara normal dan baik, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, sistem 

peredaran darah.  

2. Sehat secara anatomis, apabila anggota tubuh lengkap,misalnya memiliki 

kedua lengan, jari-jari tangan lengkap, anggota tubuh bagian bawah 

lengkap. 

 

A. Mengapa Sehat Itu Perlu?  

Kesehatan bukanlah segalanya, akan tetapi tanpa kesehatan segalanya itu 

tiada arti. Pada dasarnya setiap orang sangat mengidamkan kondisi tubuh yang 

sehat. Mengapa demikian?. Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar 

manusia. Kesehatan berperan penting dalam kehidupan setiap manusia. Karena 

kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia.  

Kesehatan sebagai suatu syarat untuk mewujudkan perkembangan jasmani, 

rohani (mental), dan sosial yang serasi, kesehatan sebagai syarat untuk melakukan 

aktivitas secara optimal dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap prestasi 

dan produktivitas. Menyadari arti dan peran penting kesehatan, maka Pemerintah 

Republik Indonesia melalui Departemen Kesehatan turut mencanangkan program 

Kesehatan Bagi Semua tahun 2000 (Health for All by the year 2000). Tujuannya 

agar masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan menjadi 

masyarakat yang sehat dan kuat untuk melaksanakan pembangunan nusa dan 

bangsa kita yang kini sedang giat-giatnya dilakukan. Hal ini merupakan 

rekomendasi dari konferensi kesehatan se dunia di Alma Ata, Kazhaktan, tahun 

1978.  
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Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 

Hal ini berarti, bahwa upaya mewujudkan kesehatan ini dilakukan oleh pribadi, 

kelompok, masyarakat, baik secara lembaga oleh pemerintah, ataupun swadaya 

masyarakat (LSM). Dilihat dari sifat, upaya mewujudkan kesehatan tersebut dapat 

dilihat dari dua aspek, yaitu pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan. 

Pemeliharaan kesehatan mencakup 2 aspek juga, yakni: preventif (pencegahan 

penyakit) dan promotif (peningkatan kesehatan) itu sendiri. Kesehatan perlu 

ditingkatkan karena kesehatan seseorang itu relatif dan mempunyai bentangan 

yang luas. Oleh sebab itu, upaya kesehatan promotif mengandung makna 

kesehatan seseorang, kelompok atau pribadi harus selalu diupayakan sampai ke 

tingkat kesehatan yang optimal. 

 

B. Peran Gizi dalam Kesehatan  

Gizi adalah zat-zat yang terkandung dalam suatu jenis makanan tertentu. 

Ilmu yang mempelajari atau mengkaji masalah makanan yang dikaitkan dengan 

kesehatan disebut Ilmu Gizi. Konsumsi gizi makanan pada seseorang dapat 

menentukan tercapainya tingkat kesehatan, atau sering disebut status gizi. Apabila 

tubuh berada dalam tingkat kesehatan optimum, di mana jaringan jenuh oleh 

semua zat gizi, maka disebut status gizi optimum. Dalam kondisi demikian tubuh 

terbebas dari penyakit dan mempunyai daya tahan yang setingi-tingginya. Apabila 

konsumsi gizi makanan seseorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuhnya, 

maka akan terjadi kesalahan akibat gizi (malnutrition). Malnutrisi ini mencakup 

kelebihan gizi disebut gizi lebih (overnutrition), dan kekurangan gizi atau gizi 

kurang (undernutrition).  

Secara kimiawi, komposisi tubuh manusia tersusun atas: air, gas, garam, dan 

senyawa organik. Jika dilihat dari unsur kimia yang menyusunnya, maka tubuh 

kita mengandung unsur karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), 

sulfur (S), dan fosfat (P). Dalam kehidupan manusia sehari-hari, orang tidak 

terlepas dari makanan, karena makanan adalah salah satu persyaratan pokok untuk 

hidup, di samping udara (oksigen). Empat fungsi pokok makanan bagi kehidupan 

manusia adalah:  
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1. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan/perkembangan serta 

mengganti jaringan tubuh yang rusak. 

2. Memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari.  

3. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral 

dan cairan tubuh yang lain. 

4. Berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai 

penyakit.  

Agar makanan dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, maka makanan yang 

kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan. Dalam perkembangan 

selanjutnya ilmu gizi mulai dari pengadaan, pemilihan, pengolahan, sampai 

dengan penyajian makanan tersebut. Dari batasan tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ilmu gizi itu mencakup dua komponen penting yaitu makanan 

dan kesehatan. Untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan makanan 

bukan sekadar makanan, tetapi makanan yang mengandung zat-zat gizi. Zat-zat 

makanan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan ini 

dikelompokkan menjadi 5 macam, yakni karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan 

mineral. Serat kasar, air, makanan sehat dan bergizi serta pengukuran status gizi 

juga penting bagi kesehatan kita. 

1. Karbohidrat 

Karbohidrat yang dapat dibedakan menjadi; glikogen (C6H10O5)m, pati 

(amilum, starch), dan molekul sangat panjang (selulose). Karbohidrat, 

berdasarkan gugus penyusun gulanya dapat dibedakan menjadi monosakarida, 

disakarida, dan polisakarida. Fungsi karbohidrat adalah sebagai salah satu 

pembentuk energi yang paling murah, karena pada umumnya sumber karbohidrat 

ini berasal dari tumbuh-tumbuhan (beras, jagung, singkong, dan sebagainya) yang 

merupakan makanan pokok.  

2. Lemak 

Lemak dapat dibedakan menjadi; trigliserida, asam lemak, gliserol, 

posfolipid (PL), dan kolesterol. Lemak, berasal dari minyak goreng, daging, 

margarin, dan sebagainya. Fungsi pokok lemak bagi tubuh ialah:  

a. Menghasilkan kalori terbesar dalam tubuh manusia (1gram lemak menghasilka 

± 9,3 kalori). Sebagai pelarut vitamin: A, D, E, dan K.  
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b. Sebagai pelindung terhadap bagian-bagian tubuh tertentu, dan pelindung 

bagian tubuh pada temperatur rendah.  

3. Protein  

Dapat dibedakan menjadi; protein kompleks (polipeptida) dan sederhana 

(asam amino), dan asam nukleat (DNA dan RNA). Asam amino adalah sembarang 

senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil (-COOH) dan amina 

(biasanya -NH2). Dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit: keduanya 

terikat pada satu atom karbon (C) yang sama (disebut atom C "alfa" atau α). 

Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. 

Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik: cenderung menjadi asam 

pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena 

asam amino mampu menjadi zwitter-ion.  

Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari 

karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai 

penyusun protein. Struktur asam amino dengan gugus amina di sebelah kiri dan 

gugus karboksil di sebelah kanan. Struktur asamamino secara umum adalah satu 

atom C yang mengikat empat gugus: gugus amina (NH2), gugus karboksil 

(COOH), atom hidrogen (H), dan satu gugus sisa (R, dari residue) atau disebut 

juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam 

amino lainnya. asam amino berfungsi sebagai:  

a. Penyusun protein, termasuk enzim.  

b. Kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme (terutama 

vitamin, hormon dan asam nukleat). 

c. Pengikat ion logam penting yang diperlukan dalam dalam reaksi enzimatik 

(kofaktor).  

Asam amino esensial. Asam amino diperlukan oleh makhluk hidup sebagai 

penyusun protein atau sebagai kerangka molekul-molekul penting. Asam amino 

disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila spesies tersebut 

memerlukannya tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau selalu kekurangan 

asam amino yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, spesies itu harus 

memasoknya dari luar (lewat makanan).  
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Istilah "asam amino esensial" berlaku hanya bagi organisme heterotrof. Bagi 

manusia, ada delapan (ada yang menyebut sembilan) asam amino esensial yang 

harus dipenuhi dari diet sehari-hari, yaitu isoleusin, leusin, lisin, metionin, 

fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Histidin dan arginin disebut sebagai 

"setengah esensial" karena tubuh manusia dewasa sehat mampu memenuhi 

kebutuhannya. Asam amino karnitin juga bersifat "setengah esensial" dan sering 

diberikan untuk kepentingan pengobatan.  

4. Vitamin  

Vitamin dapat dibedakan menjadi kelompok vitamin yang larut lemak dan 

larut air. Vitamin yang larut air adalah vitamin B dan C, dan vitamin yang larut 

lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Fungsi masing-masing vitamin adalah 

sebagai berikut:  

a. Vitamin A, berfungsi bagi pertumbuhan sel-sel epitel, dan sebagai pengatur 

kepekaan rangsang sinar pada saraf dan mata. 

b. Vitamn B1, berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, keseimbangan air dalam 

tubuh, dan penyerapan zat lemak oleh usus. 

c. Vitamin B2, berfungsi dalam pemindahan rangsang sinar ke saraf mata, dan 

enzim berfungsi dalam proses oksidasi dalam sel-sel. 

d. Vitamin B6, berfungsi dalam pembuatan sel-sel darah, dan dalam pross 

pertumbuhan serta pekerjaan urat saraf.  

e. Vitamin C, berfungsi sebagai aktivator macam-macam enzim perombak 

protein dan lemak, dalam oksidasi dan dehidrasi dalam sel, penting dalam 

pembentukan trombosit.  

f. Vitamin D, berfungsi mengatur kadar kapur dan posfor dalam bersama-sama 

kelenjar anak gondok (paratiroid), memperbesar penyerapan zat kapur dan 

posfor dari usus, dan mempengaruhi kerja kelenjar endokrin. 

g. Vitamin E, berfungsi mencegah pendarahan bagi wanita hamil serta mencegah 

keguguran dan diperlukan pada saat sel sedang membelah.  

h. Vitamin K, berfungsi dalam pembentukan protrombin, yang berarti penting 

dalam proses pembekuan darah. 
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5. Mineral  

Mineral seperti; zat besi, kalium, kalsium, magnesi-um, natrium. Mineral, 

terdiri dari zat kapur (Ca), posfor (P), zat besi (Fe), zat fluor (F), natrium (Na), 

dan Chlor (Cl), kalium (K), dan Iodium (I). Secara umum fungsi mineral adalah 

sebagai bagian dari zat yang aktif dalam metabolisme atau sebagai bagian penting 

dari struktur sel dan jaringan sebagai kofaktor suatu enzim.  

6. Serat Kasar  

Serat kasar (bahasa Inggris = crude fiber) berasal dari selulosa dan lignin 

yang tedapat pada sel tanaman. Makan makanan yang cukup mengandung sayuran 

karena sayuran banyak mengandung serat kasar. Dalam bahasa Inggris makanan 

seperti itu disebut roughages, terdiri dari sayur-sayuran yang berserat-serat, kulit 

buah-buahan, jagung, dan lain-lain. Sayur dan buah memegang peranan yang 

penting dalam tubuh manusia. Sayur merupakan sumber serat, vitamin, dan 

mineral. Juga mengandung zat yang bukan gizi tapi sangat dibutuhkan bagi 

kesehatan tubuh manusia.  

Karena itu, mengkonsumsi sayur dan buah sangat penting. Kebiasaan 

mengkonsumsi buah dan sayur ini perlu dibiasakan sejak kecil. Dengan rajin 

mengkonsumsi sayur dan buah, buang air besar (BAB) menjadi lancar. Serat yang 

terdapat di dalam keduanya bisa mendorong tinja untuk keluar. Karena itu, anak 

atau orang dewasa yang kurang mengkonsumsi buah dan sayur biasanya akan 

mengalami kesulitan dalam buang air besar. Kalau makanan yang dikonsumsi 

banyak mengandung serat, maka sisa makanan relatif mampu menyerap air 

sehingga kotoran mengembang, volumenya bertambah dan reflek BAB terjadi 

setiap hari. Ini merupakan pola yang sehat karena kotoran dapat segera dibuang 

dari tubuh. Masa transit kotoran pun menjadi lebih singkat karena pembuangan 

kotoran berlangsung setiap hari.  

Tetapi jika konsumsi makanan miskin serat akibatnya sisa makanan yang 

menumpuk di rectum jadi lebih lama. Untuk membuangnya memerlukan waktu 

sampai volumenya cukup untuk merangsang berak. Akhirnya terjadilah sembelit 

dan susah buang air besar karena kotoran berhenti bahkan mengeras. Kalaupun 

bisa dikeluarkan biasanya akan berbentuk seperti kotoran kambing. Usus besar 

pun akan bekerja lebih berat. Tak jarang buang air besar harus disertai mules-
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mules terlebih dahulu untuk mendorong kotoran yang menumpuk itu. Kalau 

sampai terjadi berhari-hari tak bisa buang kotoran, dapat dibayangkan bagaimana 

akibatnya. 

7. Air  

Air dapat dibedakan menjadi air yang didapat secara langsung dari air 

minum atau air yang berasal dari makanan dan yang diproduksi oleh sel tubuh 

pada proses pembakaran seluler. Air (H2O) merupakan bahan esensial dan sangat 

penting bagi semua makhluk hidup terutama bagi kehidupan manusia. Bagi 

manusia, air tidak pernah dapat digantikan oleh senyawa lain manapun. Tubuh 

manusia terdiri dari 65% air dan sekitar 47 liter air terdapat pada orang dewasa. 

Setiap harinya 2,50 liter dari jumlah air tersebut harus diganti dengan air yang 

baru. Diperkirakan dari sejumlah air yang harus diganti, 1,5 liter berasal dari air 

minum dan sekitar 1 liter berasal dari bahan makanan yang dikonsumsi. Menurut 

WHO jumlah air minum yang harus dipenuhi agar dapat mencapai syarat 

kesehatan adalah 86,4 liter per kapita per hari, sedang kondisi di Indonesia 

ditentukan sebesar 60 liter per hari. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka seluruh proses metabolisme 

dalam tubuh manusia bisa berlangsung dengan lancar. Sebaliknya, jika 

kekurangan air, maka proses metabolisme terganggu. Akibatnya bisa terjadi 

dehidrasi, yang pada tahapan berikutnya dapat menimbulkan kematian. 

Sekitar 60-70 % dari komposisi tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air 

(cairan). Secara kimia, air mempunyai sifat yang cukup unik. Tidak seperti 

senyawa lain, air tidak bisa disintesis secara kimia. Jadi, air hanya dapat diperoleh 

dengan memasukkannya ke tubuh. 

Jika kekurangan air, maka tubuh manusia bisa mengalami dehidrasi. 

Peristiwa dehidrasi ini bisa terjadi melalui : 

a. Pertama, karena penyakit diare. Diare dapat menyebabkan tubuh kekurangan 

cairan. 

b. Kedua, dehidrasi juga bisa terjadi pada mereka yang melakukan olahraga berat 

sehingga banyak mengeluarkan keringat yang merupakan hasil metabolisme 

dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Jika banyak mengeluarkan keringat, 

berarti banyak cairan tubuh yang keluar. 
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c. Ketiga, dehidrasi juga bisa terjadi pada orang yang berada di daerah yang 

sangat kering atau tandus. 

d. Keempat, dehidrasi juga bisa terjadi pada orang yang bekerja di ruangan ber-

AC. AC dapat menyedot cairan yang ada di sekitarnya. 

Bahkan jika tidak ada air yang masuk ke tubuh manusia dalam waktu yang 

lama maka manusia tidak akan bisa hidup.  

8. Makanan Sehat dan Bergizi  

Pengaturan pola makan yang baik tidak hanya dapat menyehatkan badan, 

namun juga dapat memperpanjang harapan hidup. Berbagai penelitian 

menunjukkan terjadinya penurunan risiko terjadinya penyakit jantung, kanker, 

diabetes, osteoporosis, bahkan Alzheimer serta Parkinson. Sebaliknya, pola 

makan yang salah dapat menjadi pencetus utama dari penyakit mengerikan di atas. 

Secara sederhana, yang terbaik adalah dengan pola makan seimbang, empat sehat 

lima sempurna. 

Ketika kita tidak mengkonsumsi makanan atau minuman bergizi, kita dapat 

mengalami pengeroposan tulang (kekurangan vitamin), gusi berdarah (kekurangan 

vitamin C) atau bahkan gangguan pengangkutan oksigen di darah ke setiap sel 

(kekurangan zat besi). Jadi ketika kita bicara mengenai gizi atau nutrisi, kita 

bicara mengenai mengapa kita makan, apa yang kita makan, dan bagaimana 

makanan tersebut mempengaruhi tubuh dan kesehatan kita?. Makanan sehat yang 

apabila dimakan secara teratur akan dapat mencegah/menunda selama mungkin 

berbagai penyakit degeneratif akibat proses penuaan tubuh.  

9. Pengukuran Status Gizi  

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa di antara kelompok umur yang 

mudah terkena penyakit-penyakit kekurangan gizi adalah kelompok bayi dan anak 

balita. Oleh sebab itu, indikator yang paling baik untuk mengukur status gizi 

masyarakat adalah melalui status gizi balita (bayi dan anak balita). Selama ini 

telah banyak dihasilkan berbagai pengukuran status gizi tersebut, dan masing-

masing ahli mempunyai argumentasi sendiri dalam mengembangkan pengukuran 

tersebut. 4 macam cara pengukuran yang sering dipergunakan di bidang gizi yaitu:  

a. Berat badan per umur  

b. Tinggi badan per umur  
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c. Berat badan menurut tinggi  

d. Lingkar lengan atas (LLA) menurut umur  

e. Indeks Massa Tubuh  

Untuk mengetahui apakah berat badan kita sudah cukup ideal. Kegemukan 

atau terlalu kurus, kita dapat menggunakan perhitungan indeks massa tubuh (Body 

Mass Index/BMI) dengan formula sebagai berikut: 

 

                    Berat Badan (Kg)              . 
Tinggi Badan (m) x Tinggi Badan (m) 

 Gizi Kurang : IMT di bawah 5% 

 Gizi Normal : IMT dari 5% sampai di bawah 85% 

 Gizi lebih  : IMT dari 85% sampai di bawah 95% 

 Obesitas  : IMT dari 95% ke atas 

Klasifikasi Body Mass Index (BMI) 

Klasifikasi BMI (kg/m
2
) 

Kekurangan Berat Badan < 18,50 

Berat < 16,00 

Menengah 16,00 – 16,99 

Ringan 17,00 – 18,49 

Batas Normal 18,50 – 24,49 

 Kelebihan Berat Badan  ≥ 25,00 

Pre-obesitas 25,00 – 29,99 

Obesitas ≥ 30,00 

Obesitas I 30,00 – 34,99 

Obesitas II 35,00 – 39,99 

Obesitas III ≥40,00 

Sumber: WHO 

Beberapa penyakit seperti penyakit jantung, diabetes dan tekanan darah 

tinggi seringkali berhubungan dengan berat badan yang berlebih. Berdasarkan 

berbagai penelitian di lembaga kesehatan, nilai BMI lebih dari 30 meningkatkan 

resiko kematian karena penyakit, sekitar 50% Sampai 150%. Para ahli kesehatan 

BMI= 
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menyarankan orang-orang yang berlebihan berat badan, namun tidak memiliki 

faktor resiko kesehatan yang berbahaya (seperti kolesterol tinggi atau tekanan 

daraj tinggi) untuk mulai melakukan aktivitas fisik, seperti olah raga lebih banyak 

untuk mencegah bertambahnya berat badan. Orang-orang yang kelebihan berat 

badan dan disertai faktor resiko, seperti kolesterol dan tekanan darah tinggi, perlu 

secara aktif menurunkan berat badan, dengan mengontol diet dan olah raga. Ada 

baiknya program tersebut dikonsultasikan dulu dengan dokter atau para ahli 

kesehatan. 

  

C. Menjaga Kesehatan Tubuh 

Kesehatan seseorang dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang dapat 

mempengaruhi kesehatan seseorang antara lain pendidikan yang cukup untuk 

menjalankan cara-cara hidup sehat, kebersihan pribadi dan kesehatan lingkungan, 

hidup yang teratur, perumahan yang sehat dan nyaman, persediaan air bersih yang 

cukup untuk keluarga, pembuangan air limbah dan sampah yang baik, makanan 

yang bergizi cukup kualitas dan kuantitas, vaksinasi, pemberantasan vektor 

penyakit, berolahraga yang teratur dan benar, serta menjaga berat badan yang 

normal.  

Berikut ini upaya untuk menjaga kesehatan. Memelihara kebersihan badan 

dengan cara: mandi dua kali sehari, menggosok gigi ketika hendak tidur dan pada 

pagi hari setelah bangun tidur, kebersihan rambut, kuku, hidung, dan telinga, 

kebersihan pakaian, kebersihan sepatu termasuk kaos kaki dan kebersihan kamar 

tidur. Agar tetap sehat, ada banyak cara untuk mendapatkannya. Lakukan 9 cara 

berikut ini untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik :  

1. Udara bersih, paru-paru pun sehat  

Untuk terhindar dari gangguan pernapasan, hiruplah udara yang bersih dan 

sehat. Udara pagi sangat baik bagi paru-paru Anda. Selain itu hindari pula udara 

tercemar, seperti asap rokok, asap kendaraan atau debu.  

2. Banyak minum air putih  

Air putih adalah yang terbaik dari minuman apapun. Biasakanlah minum air 

putih 8-10 gelas per hari. Kebiasaan ini akan membantu menjaga kelancaran 
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fungsi ginjal dan saluran kemih. Upayakan untuk minum air hangat di malam hari 

dan air sejuk (bukan air es) di siang hari. 

3. Konsumsi menu bergizi dan seimbang 

Memilih makanan yang sehat dan bergizi Makan yang sehat yaitu makanan 

yang seimbang, artinya mengandung semua zat-zat gizi yang diperlukan oleh 

tubuh dalam jumlah yang sesuai. Selain itu, makanan sehat juga tidak 

mengandung bibit-bibit penyakit atau zat-zat yang dapat membahayakan tubuh. 

Makanan bergizi bagi tubuh harus seimbang, artinya tidak boleh kurang dan tidak 

boleh berlebihan. Kekurangan zat gizi dapat menyebabkan kondisi tubuh tidak 

sempurna dan mudah terserang penyakit serta mempengaruhi keadaan kesehatan 

mentalnya. Sementara itu, kelebihan zat gizi menyebabkan penimbunan dalam 

jaringan tubuh. Pada kondisi tertentu menyebabkan proses metabolisme di dalam 

tubuh terganggu. Pilihlah menu dengan gizi yang cukup, seimbang, dan 

bervariasi. Perbanyak konsumsi sayuran hijau dan buah yang mengandung banyak 

serat dan zat gizi yang diperlukan tubuh. Sebisa mungkin hindari junk food dan 

makanan olahan, serta kurangi konsumsi garam dan gula. Jangan lupa sarapan 

pagi!. Karena sarapan pagi dapat menunjang aktifitas kita sepanjang hari.  

4. Seimbangkan antara kerja dan istirahat 

Tidur termasuk istirahat, tetapi istirahat belum tentu sama dengan tidur. 

Beristirahat artinya berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, sedangkan tidur 

artinya mengistirahatkan badan dan kesadarannya. Bila kurang tidur, kesehatan 

tubuh kita dapat terganggu. Akibat orang yang kurang tidur adalah mata menjadi 

sayu, muka pucat, badan lemah, malas, dan kurang bergairah. Kerja keras tanpa 

istirahat sama sekali tidak ada untungnya bagi Anda. Biasakan istirahat teratur 7-8 

jam pada malam hari, dan jangan sering begadang atau tidur terlalu malam.  

5. Kontrol kerja otak  

Otak, seperti halnya tubuh kita, dia juga butuh istirahat. Jangan terlalu 

memberi beban terlalu banyak, karena otak pun memiliki memori yang terbatas. 

Lakukan kegiatan di waktu senggang yang membuat otak bekerja lebih santai, 

misalkan melakukan hobi yang menyenangkan, seperti melukis, membaca novel 

terbaru atau hanya sekedar mendengarkan musik.  

6. Jalani hidup secara harmonis  
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Manusia merupakan mikrokosmos yang harus mematuhi alam sebagai 

makrokosmos jika ia ingin tetap sehat. Lakukan semua itu sebagai upaya 

pencegahan dengan selalu mengingat nasihat orang bijak untuk “Membuat sumur 

sebelum timbul rasa haus”. Gunakan akal sehat!. Itu kuncinya, jangan 

mengorbankan hidup dengan menuruti kesenangan diri lewat kebiasaan hidup 

yang buruk dan beresiko. Misalkan, minum-minuman keras, merokok atau 

menggunakan obat-obatan terlarang. Cobalah untuk menjalani hidup secara 

harmonis, sebisa mungkin perkecil resiko terjadinya stres emosional atau psikis.  

7. Gunakan suplemen gizi  

Tubuh kita memerlukan antioksidan (beta-karoten), vitamin C, vitamin E, 

dan selenium. Semua zat ini dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan vitalitas 

dan memperpanjang usia harapan hidup. Untuk memperolehnya banyak cara yang 

bisa dilakukan. Selain mengkonsumsi makanan segar, bisa juga dengan cara 

mengkonsumsi suplemen kesehatan yang banyak dijual di pasaran. Sebaiknya, 

penggunaan suplemen makanan lebih dianjurkan sebagai terapi alternatif saja 

dengan mengutamakan jenis suplemen makanan yang sudah diteliti dan 

bermanfaat.  

8. Meningkatkan daya tahan tubuh  

Olahraga yang teratur dan benar. Cobalah menggunakan waktu senggang untuk 

berolahraga ringan atau sekedar melemaskan otot-otot persendian. Dengan berolahraga 

2-3 kali perminggu, selama 30-45 menit.  Olahraga atau latihan fisik diperlukan untuk 

menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Selain itu untuk menurunkan tekanan 

darah; menurunkan berat badan; mendatangkan gairah hidup; menurunkan kadar 

lemak dan kolesterol; berkurangnya risiko gangguan pada jantung, pembuluh 

darah, tulang-tulang, persendian, dan otot menjadi kuat; serta vaksinasi terhadap 

penyakit. 

9. Melakukan pemeriksaan kesehatan (check up) 

Sebaiknya dilakukan secara periodik untuk mengetahui kondisi badan dalam 

jangka waktu tertentu. Jika dari chek up ditemukan adanya gangguan kesehatan, 

maka dapat dilakukan tindakan pencegahan dini, seperti vaksinasi atau teknik 

pencegahan lainnya. Serta jauhi narkoba, hindari minuman beralkohol, hentikan 

kebiasaan merokok. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, kami dapat menarik 

kesimpulan yang telah penulis cantumkan dalam makalah ini. Bahwa kesehatan 

perlu ditingkatkan karena kesehatan seseorang itu relatif dan mempunyai 

bentangan yang luas. Oleh sebab itu, upaya kesehatan promotif mengandung 

makna kesehatan seseorang, kelompok atau pribadi harus selalu diupayakan 

sampai ke tingkat kesehatan yang optimal. 

Ilmu gizi mencakup dua komponen penting yaitu makanan dan kesehatan. 

Untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan makanan bukan sekadar 

makanan, tetapi makanan yang mengandung gizi atau zat-zat gizi. Zat-zat 

makanan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan ini 

dikelompokkan menjadi 5 macam, yakni karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan 

mineral.   

Kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk 

menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam 

batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai 

tenaga kerja yang sebaik-baiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


