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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi sindroma metabolik 

Sindroma metabolik atau juga dikenal dengan istilah sindrom resistensi 

insulin atau sindrom x terdiri atas beberapa ciri-ciri spesifik berupa faktor-faktor 

risiko penyakit kardiovaskular dan metabolik diantaranya resistensi insulin, 

dislipidemia dan hipertensi. Faktor-faktor risiko tersebut merupakan akibat metabolik 

utama dari obesitas khususnya obesitas pada bagian sentral. Umumnya sindrom ini 

prodormik terhadap kemunculan diabetes mellitus tipe 2.
12

 

Sindroma metabolik dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana timbul 

sekelompok atau kumpulan faktor risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes 

mellitus tipe 2. Faktor risiko tersebut diantaranya termasuk tekanan darah meningkat , 

dislipidemia (trigliserida meningkat dan menurunya high-density lipoprotein 

cholesterol), glukosa darah puasa meningkat, dan obesitas sentral.
2
 

Berbagai kriteria diagnostik telah diusulkan oleh organisasi yang berbeda 

selama beberapa dekade terakhir. Definisi terbaru dikeluarkan oleh dua institusi 

terbesar dalam bidang ini International Diabetes Federation dan the American Heart 

Association/National Heart, Lung, and Blood Institute.
2
 Kedua institusi tersebut 

sepakat bahwa obesitas bukanlah prasyarat dalam mendiagnosis sindroma metabolik, 
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namun munculnya tiga dari lima kriteria sudah cukup untuk mendiagnosis sindrom 

metabolik. Dengan kriteria yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2. Kriteria diagnostik sindroma metabolik
2
 

Ukuran Kriteria 

Obesitas sentral ( Lingkar pinggang ) Spesifik pada negara dan populasi 

tertentu 

Hipertrigliseridemia ≥ 150 / dl atau 1.7 mmol/l 

Peningkatan Glukosa Darah Puasa ≥ 100 mg/dl 

Hipertensi Sistolik ≥ 130 dan atau Diastolik ≥ 85 

Penurunan High-Density Lipoprotein < 40 mg / dl ( 1.0 mmol / l ) pada pria 

dan < 50 mg / dl ( 1.3 mmol / l ) pada 

wanita 

 

Terdapat perbedaan dalam definisi kriteria obesitas sentral, dimana berbeda 

pada setiap Negara atau populasi tertentu. Berikut adalah hasil penelitian beberapa 

organisasi ternama dunia dalam mendiskripsikan obesitas sentral sebagai faktor risiko 

sindroma metabolik : 

Tabel 3. Kriteria batas lingkar pinggang 

Ras atau Populasi Referensi Laki-laki Perempuan 

Europid IDF ≥94 cm ≥80 cm 

Kaukasian WHO ≥94 cm  ≥80 cm 

Amerika Serikat AHA/NHLBI 

(ATP III) 

≥102 cm ≥88 cm 

Kanada Health Canada ≥102 cm ≥88 cm 

Eropa European 

Cardiovascular 

Societies  

≥102 cm ≥88 cm 
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Ras atau Populasi Referensi Laki-laki Perempuan 

Asia IDF  ≥90 cm ≥80 cm 

Asia WHO ≥90 cm ≥80 cm 

Jepang Japanese Obesity 

Society  

≥85 cm ≥90 cm 

China Cooperative Task 

Force 

≥85 cm ≥80 cm 

Sub-Sahara Afrika IDF ≥94 cm ≥80 cm 

Etnis Amerika 

Tengah and Selatan 

IDF ≥90 cm ≥80 cm 

 

2.2 Etiologi dan patofisiologi sindroma metabolik 

2.2.1 Etiologi 

Etiologi sindrom metabolik belum dapat diketahui secara pasti. Suatu 

hipotesis menyatakan bahwa penyebab primer dari sindrom metabolik adalah 

resistensi insulin. 

Menurut pendapat Tenebaum, penyebab sindrom metabolik adalah
13

 :  

1. Gangguan fungsi sel β dan hipersekresi insulin untuk mengkompensasi 

resistensi insulin. Hal ini memicu terjadinya komplikasi makrovaskuler 

misalnya komplikasi jantung. 

2. Kerusakan berat sel β menyebabkan penurunan progresif sekresi 

insulin, sehingga menimbulkan hiperglikemia. Hal ini menimbulkan 

komplikasi mikrovaskuler seperti nephropathy diabetica. 

3. Hipotesis lain juga menyatakan bahwa penyebab primer sindrom 

metabolik adalah resistensi insulin. Resistensi Insulin berkorelasi 
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dengan timbunan lemak visceral yang dapat ditentukan dengan 

mengukur lingkar pinggang atau waist to hip ratio. Hubungan antara 

resistensi insulin dan penyakit kardiovaskular diduga dimediasi oleh 

terjadinya stress oksidatif yang menimbulkan disfungsi endotel yang 

akan menyebabkan kerusakan vaskuler dan pembentukan atheroma. 

Hipotesis lain karena perubahan hormonal yang mendasari terjadinya 

obesitas sentral. Suatu studi membuktikan bahwa individu yang 

mengalami peningkatan kadar kortisol dalam serum (yang disebabkan 

oleh stress kronik) cenderung mengalami obesitas sentral, resistensi 

insulin dan dislipidemia. Para peneliti juga mendapatkan bahwa 

ketidakseimbangan aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal yang terjadi 

akibat stress akan menyebabkan terbentuknya hubungan antara 

gangguan psikososial dan infark miokard.
13

 

 

2.2.2 Patofisiologi 

Obesitas merupakan komponen utama kejadian sindrom 

metabolik, namun mekanisme yang jelas belum diketahui secara pasti. 

Obesitas yang diikuti dengan meningkatnya metabolisme lemak akan 

menyebabkan produksi Reactive Oxygen Species (ROS) meningkat baik 

di sirkulasi maupun di sel adiposa. Meningkatnya ROS di dalam sel 

adipose dapat menyebabkan keseimbangan reaksi reduksi oksidasi 
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(redoks) terganggu, sehingga enzim antioksidan menurun di dalam 

sirkulasi. Keadaan ini disebut dengan stres oksidatif. Meningkatnya stres 

oksidatif menyebabkan disregulasi jaringan adiposa dan merupakan awal 

patofisiologi terjadinya sindrom metabolik, hipertensi dan aterosklerosis 

.
14

 Stres oksidatif sering dikaitkan dengan berbagai patofisiologi penyakit 

antara lain diabetes tipe 2 dan aterosklerosis. Pasien yang menderita 

diabetes melitus tipe 2 dapat terjadi peningkatan stress oksidatif, terutama 

akibat hiperglikemia. Stress oksidatif dianggap sebagai salah satu 

penyebab terjadinya disfungsi endotel-angiopati diabetic, dan pusat dari 

semua angiopati diabetik adalah hiperglikemia yang menginduksi stress 

oksidatif melalui 3 jalur, yaitu; peningkatan jalur poliol, peningkatan 

auto-oksidasi glukosa dan peningkatan protein glikosilat. 

Stres oksidatif menghambat pengambilan glukosa di sel otot dan 

sel lemak serta menurunkan sekresi insulin oleh sel-β pankreas. Stres 

oksidatif secara langsung mempengaruhi dinding vaskular sehingga 

berperan penting pada patofisiologi terjadinya diabetes tipe 2 dan 

aterosklerosis.
15

 Penelitian membuktikan bahwa akumulasi lemak pada 

obesitas dapat menginduksi keadaan stress oksidatif yang disertai dengan 

peningkatan ekspresi Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphatase 

(NADPH) oksidase dan penurunan ekspresi enzim antioksidan.
16
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Gambar 1. Peningkatan produksi reactive oxidative stress (ROS) pada lemak yang 

terakumulasi dan menyebabkan keadaan sindroma metabolik.
14

 

 

Kultur sel adiposa didapatkan peningkatan kadar asam lemak meningkatkan 

stres oksidatif melalui aktivasi NADPH oksidase sehingga menyebabkan disregulasi 

sitokin proinflamasi IL-6 dan MCP-1. Akumulasi peningkatan stres oksidatif pada sel 

adiposa dapat menyebabkan disregulasi adipokin dan keadaan sindrom metabolik 

menunjukkan bahwa kadar adiponektin berhubungan terbalik dengan stres oksidatif 

secara sistemik.
14
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Patofisiologi sindrom metabolik masih menjadi kontroversi, namun hipotesis 

yang paling banyak diterima adalah resistensi insulin. Gambar 2 menunjukkan 

etiologi patofisiologi dari resistensi insulin dan sindroma metabolik.
23

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Etiologi patofisiologi resistensi insulin dan sindroma metabolik
23
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2.3 Pengertian tekanan darah 

 Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem sirkulasi. 

Peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostatsis di 

dalam tubuh. Saat sirkulasi darah menjadi tidak memadai lagi, maka terjadilah 

gangguan pada sistem transport oksigen, karbondioksida, dan hasil-hasil metabolisme 

lainnya. Fungsi organ-organ tubuh akan mengalami gangguan seperti gangguan pada 

proses pembentukan air seni di dalam ginjal ataupun pembentukan cairan 

cerebrospinalis dan lainnya. Sehingga mekanisme pengendalian tekanan darah 

penting dalam rangka memeliharanya sesuai dengan batas-batas normalnya, yang 

dapat mempertahankan sistem sirkulasi dalam tubuh.
17

 

 Menurut Budiyanto, tekanan darah sistolik (atas) adalah puncak yang tercapai 

ketika jantung berkontraksi dan memompakan darah keluar melalui arteri. Tekanan 

darah sistolik dicatat apabila terdengar bunyi pertama (Korotkoff I) pada alat 

pengukur darah. Tekanan darah diastolik (angka bawah) diambil ketika tekanan jatuh 

ketitik terendah saat jantung rileks dan mengisi darah kembali. Tekanan darah 

diastolik dicatat apabila bunyi tidak terdengar lagi (Korotkoff V).
18
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2.4 Cara pengukuran tekanan darah 

Tekanan darah seseorang dapat diukur menggunakan alat yang dinamakan 

tensimeter air raksa (Sphygmomanometer air raksa). Alat tensimeter ini terdiri dari 

beberapa komponen utama, yaitu : 

1. Manset (Cuff) dari karet, yang dibungkus kain. 

2. Manometer air raksa berskala 0 mmHg – 300 mmHg. 

3. Pompa karet. 

4. Pipa karet atau selang. 

5. Ventil bundar. 

Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan memasang manset pada lengan 

atas, kira-kira 4 cm di atas lipatan siku. Jari tangan diletakkan di lipatan siku unuk 

meraba denyut pembuluh nadi, pompa karet ditekan dengan tangan kanan agar udara 

masuk ke dalam, sampai denyut pembuluh tidak teraba lagi. Kemudian, stetoskop 

dipasang dilipatan siku sambil ventil putar dibuka sedikit secara perlahan untuk 

menurunkan tekanan udara dalam manset. Perhatikan turunnya air raksa pada silinder 

petunjuk tekanan manometer (yang menunjukkan tekanan dalam manset), telinga 

mendengarkan bunyi denyut nadi dengan bantuan stetoskop. Ketika tekanan udara 

dalam manset naik sampai nilai tekanan lebih dari tekanan rendah, maka suara denyut 

pembuluh nadi menghilang.
19
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2.4.1  Klasifikasi tekanan darah 

Berikut adalah klasifikasi tekanan darah kategori usia 18 tahun keatas 

menurut American Heart Asscociation : 

Tabel 4. Klasifikasi  tekanan darah 
20

 

Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normal < 120 < 80 

Prehipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi Stage I 140-159 90-99 

Hipertensi Stage II 160-179 100-109 

Hipertensi Kritis >180 >110 

 

 

2.5 Faktor yang mempengaruhi tekanan darah 

 Tinggi rendahnya tekanan darah dapat dipengaruhi berbagai faktor endogen 

maupun eksogen. Berikut faktor yang mempengaruhi tingginya tekanan darah sebagai 

salah satu kriteria sindrom metabolik diantaranya : 

1) Aktifitas Fisik 

Aktivitas fisik yang cukup dapat menurunkan tekanan darah sistolik 

bagi individu pre-hipertensi maupun hipertensi.
6
 Bagi seseorang yang 

melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi dengan 

frekuensi serta durasi yang teratur mempunyai perbedaan signifikan dalam 

penurunan risiko penyakit kardiovaskular  serta mempunyai tekanan darah 

yang lebih rendah.
6 
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2) Asupan Gizi 

Komponen zat gizi yang dikonsumsi dapat mempengaruhi tekanan 

darah. Berdasarkan studi dari the Dietary Approaches to Stop Hypertension 

(DASH), pasien yang mengkonsumsi diet rendah lemak jenuh dan tinggi 

karbohidrat terbukti mengalami penurunan tekanan darah yang berarti 

walaupun tanpa disertai penurunan berat badan. Penelitian juga menunjukkan 

bahwa asupan sodium dan kaffein yang berlebih dapat meningkatkan tekanan 

darah. Sedangkan asupan zat gizi seperti asam lemak tak jenuh pada minyak 

ikan, isoflavon pada kedelai, serat pada sayuran, serta komponen mineral 

seperti magnesium, potassium, dan kalsium dapat menurunkan tekanan 

darah.
5
 

3) Usia 

Usia juga mempengaruhi tekanan darah seseorang, semakin 

bertambahnya usia maka tekanan darah pun akan semakin meningkat. Namun 

usia yang semakin tua pun tekanan darah dapat dikendalikan dengan tetap 

menjaga pola asupan makan, rajin berolahraga dan melakukan pemeriksaan 

rutin tekanan darah. 

4) Genetik 

Faktor keturunan memainkan peranan penting dari timbulnya suatu 

penyakit yang dibawa oleh gen keluarga. Bila salah satu anggota keluarga 

atau orang tua memiliki tekanan darah tinggi, maka anak pun memiliki risiko 
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yang sama dan bahkan risiko tersebut lebih besar dibanding yang diturunkan 

oleh gen orang tua. 

5) Status Kesehatan 

Perubahan tekanan darah dapat disebabkan oleh gangguan pada organ 

oleh karena penyakit tertentu. Penyakit pada ginjal merupakan yang paling 

sering ditemukan karena berhubungan langsung dengan sistim renin-

angiotensin sebagai faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Beberapa 

gangguan endokrin seperti Cushing's syndrome, hyperthyroidism, 

hypothyroidism, acromegaly, Conn's syndrome dan hyperaldosteronism juga 

dapat menyebabkan hipertensi sekunder. 

6) Psikologis 

Stress dapat memicu suatu hormon dalam tubuh yang mengendalikan 

pikiran seseorang. Jika mengalami stress hal tersebut dapat mengakibatkan 

tekanan darah semakin tinggi dan meningkat, tak hanya itu mampu 

mempengaruhi mood atau perasaan seseorang terhadap suatu emosi jiwa. 

 

2.6 Pengertian glukosa darah 

 Glukosa  adalah  bahan  energi  utama  untuk  tubuh  yang  diperoleh melalui  

proses pemecahan  senyawa  karbohidrat.  Kekurangan glukosa sebagaimana 

kekurangan oksigen, akan mengakibatkan gangguan fungsi  otak,  kerusakan  

jaringan,  bahkan  kematian  jaringan  jika  terjadi secara  berkepanjangan.  Gula  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cushing%27s_syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperthyroidism
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothyroidism
http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly
http://en.wikipedia.org/wiki/Conn%27s_syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperaldosteronism
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darah  merupakan  hasil  pemecahan  dari karbohidrat yang dengan bantuan energi 

adenosin tri phospate (ATP) akan menghasilkan  asam  piruvat  dan  bisa  digunakan  

menjadi  energi  untuk aktivitas sel.
21

 

Kadar glukosa darah dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. Faktor  

endogen  yaitu  humoral  factor  seperti  hormon  insulin,  glukagon, kortisol;  system  

reseptor  di  otot  dan  sel  hati.  Faktor  eksogen  antara  lain jenis  dan  jumlah  

makanan   yang  dikonsumsi  serta  aktivitas  fisik  yang dilakukan.
21

 

2.7 Metode pemeriksaan glukosa darah 

Pemeriksaan gula darah merupakan salah satu screening dalam diagnostik 

sindrom metabolik, dimana terdapat kaitannya dengan gangguan metabolik akibat 

resistensi insulin. Glukosa dalam darah dapat diperiksa melalui berbagai cara dan 

metode. 

Dua metode utama telah digunakan untuk mengukur glukosa. Yang pertama, 

adalah metode kimia yaitu melalui eksploitasi guna mengurangi kandungan 

nonspesifik glukosa dalam reaksi dengan zat indikator yang berubah warna ketika 

berkurang. Karena senyawa darah lainnya juga memiliki sifat mengurangi kandungan 

tersebut  (misalnya urea , yang dapat abnormal tinggi pada pasien uremik), teknik ini 

dapat menghasilkan pembacaan yang salah dalam beberapa situasi. Yang lebih 

terbaru adalah metode dengan menggunakan enzim khusus untuk glukosa, dimana 
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akan mengurangi kesalahan yang bisa ditimbulkan. Dua enzim yang bekerja paling 

umum adalah oksidase glukosa dan heksokinase. 

Sistem kimia umumnya terdapat pada strip tes yang dimasukkan ke 

glucosemeter, dan kemudian bereaksi sampel darah yang diterapkan. Bentuk Test- 

strip dan komposisi kimia bervariasi antara berbagai macam alat yang digunakan dan 

tidak dapat saling ditukar. Dalam menginterpretasikan strip tes yang dibaca dilakukan 

dengan membandingan gambaran visual dengan kartu warna yang dicetak pada label. 

Menurut segi waktu dan ketentuan pemeriksaan terdapat berbagai macam cara 

untuk mengukur gula darah seperti gula darah puasa, gula darah post-prandial, tes 

toleransi glukosa oral, gula darah sewaktu dan glycosylated hemoglobin.
22 

 

2.7.1 Kriteria diagnostik glukosa darah 

Kadar glukosa dalam darah dapat digunakan sebagai kriteria dalam 

mendiagnosis adanya gangguan metabolisme glukosa dalam tubuh. Apabila terdapat 

kelebihan glukosa atau hiperglikemi yang melebihi ambang batas dapat didiagnostik 

sebagai penderita diabetes mellitus. 
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Tabel 5. Kriteria diagnostik diabetes oleh American Diabetes Association 

Kriteria Gula Darah Puasa* Postprandial ( Test Toleransi 

Glukosa)** 

Normal < 110 < 140 

Prediabetes 110 - 125  140 – 199 

Diabetes ≥ 126 ≥ 200 

* Puasa diartikan tidak ada asupan kalori dalam waktu minimal 8 jam 

** 75 gram OOGT ( Oral Glucose Tolerance Test ) 

 

2.8 Faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah 

 Kadar glukosa dalam darah dipengaruhi oleh faktor endogen dan faktor 

eksogen diantaranya : 

1) Endogen 

 Faktor  endogen  yaitu  humoral  faktor  seperti  hormon  insulin,  

glukagon, kortisol serta  system  reseptor  di  otot  dan  sel  hati. 

2) Kelainan Metabolik 

  Kerusakan sel pancreas dan diabetes mellitus merupakan kelainan 

metabolic yang dapat menyebabkan tingginya kadar glukosa darah. 
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3) Asupan Energi 

  Besarnya asupan energi yang berdampak langsung terhadap kadar 

glukosa dalam darah khususnya makan tinggi karbohidrat atau pemanis. 

Semakin tinggi konsumsi asupan energi tersebut maka semakin tinggi kadar 

glukosa dalam darah. Penelitian ini menunjukkan korelasi yang positif namun 

tidak menunjukkan korelasi yang kuat. Hal tersebut dikarenakan dalam 

penelitian ini tidak menilai asupan glukosa saja melainkan asupan energi 

dimana energi tersebut bukan hanya berasal dari glukosa, sehingga tidak 

spesifik dalam mengukur asupan glukosa. 

4) Aktivitas Fisik 

  Glukosa sebagai sumber energi utama digunakan melalui aktivitas 

fisik dan metabolism dalam tubuh. Kurangnya aktivitas fisik akan 

menyebabkan glukosa darah meningkat. Dalam kondisi dimana asupan energi 

normal dan aktivitas fisik rendah, sensitivitas insulin didapatkan sekitar 39% 

lebih rendah. Namun, ketika rendahnya aktivitas fisik tersebut 

dikompensasikan dengan penurunan asupan energi, maka sensitivitas insulin 

hanya berkurang sebesar 18%. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik 

yang rendah memiliki efek negatif pada sensitivitas insulin.
34

 Aktivitas fisik 

dapat meningkatkan sinyal insulin otot, sehingga kurangnya aktivitas fisik 

dapat menyebabkan resistensi insulin otot rangka.
 35
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5) Medikasi 

  Obat-obatan golongan tertentu dapat mempengaruhi kadar glukosa 

dalam darah seperti obat dengan golongan beta-blocker dan kortikosteroid 

jangka panjang. 

2.9 Definisi aktivitas fisik 

Terdapat beberapa pengertian yang menjelaskan mengenai definisi aktivitas 

fisik. Menurut WHO aktivitas fisik didefinisikan sebagai gerakan tubuh yang 

dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi.Istilah "aktivitas 

fisik" tidak boleh rancu dengan "latihan" atau exercise. Latihan, merupakan 

subkategori dari aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, berulang-ulang, dan 

mempunyai tujuan tertentu, yang bertujuan untuk perbaikan atau pemeliharaan satu 

atau lebih komponen kebugaran fisik merupakan tujuan utamanya. Aktivitas fisik 

termasuk diantaranya adalah olahraga serta kegiatan lain yang melibatkan gerakan 

tubuh dan dilakukan sebagai bagian dari bermain, bekerja, transportasi aktif, tugas-

tugas rumah serta aktivitas rekreasi. Aktivitas fisik rendah atau inaktif telah 

diidentifikasi sebagai faktor risiko terkemuka keempat untuk kematian global yang 

menyebabkan sekitar 3,2 juta kematian secara global
24

. 

2.9.1 Kategori Aktivitas Fisik. 

  Aktivitas fisik telah didefinisikan sebagai tubuh setiap  gerakan 

yang dihasilkan oleh kontraksi skeletal otot yang meningkatkan 
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pengeluaran energi di atas tingkat dasar. Menurut "Physical Activity 

Guidelines For Americans 2008" pada umumnya aktivitas fisik dapat 

dibagi menjadi dua kategori :
7
 

 Aktivitas Dasar / Baseline Activity  

Aktivitas intensitas rendah yang biasa ditemukan pada aktivitas 

kehidupan sehari-hari, seperti berdiri, berjalan  , dan mengangkat benda 

ringan. Setiap orang berbeda-beda  dalam berapa banyak aktivitas yang 

mereka lakukan. Bagi orang yang hanya melakukan aktivitas dasar dalam 

kehidupan sehari-harinya dapat dianggap sebagai individu yang inaktif. 

 

 

 

 Aktivitas Peningkat Kesehatan / Health Enchanching Physical Activity 

Merupakan aktivitas yang apabila dilakukan atau ditambahkan pada 

aktivitas dasar, dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kebugaran 

tubuh. Aktitas yang termasuk diantaranya adalah seperti jalan cepat, 

lompat tali,  menari, angkat beban,  dan melakukan yoga. Beberapa orang 

(seperti  pegawai pos atau pegawai bangunan di lokasi konstruksi) 

mungkin mendapatkan aktivitas fisik yang cukup melalui pekerjaan 

mereka. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa aktivitas 

fisik yang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh merupakan golongan Health-

Enchanching Physical Activity dimana merupakan aktivitas tambahan diluar kegiatan 

yang kita lakukan sehari-hari.
7 

 

2.10 Penghitungan besar aktivitas fisik 

 Aktivitas fisik merupakan kegiatan yang membutuhkan dan menghasilkan 

energi, sehingga dalam pengukuran tingkat aktivitas fisik suatu individu besaran yang 

digunakan adalah energi dengan satuan kalori. Tingkat aktivitas fisik seseorang dapat 

diukur menggunakan metode Doubly labeled water, kalorimetri langsung dan tak 

langsung, heartrate monitor, accelerometer, pedometer langsung, buku catatan, 

recall dan kuesioner. 

 Berbagai cara diatas yang dinilai paling efektif dalam survei epidemiologi 

aktivitas fisik adalah melalui wawancara kuisioner. Karena tergolong mudah 

dilakukan dan efektif digunakan untuk mencakup populasi yang besar. Berbagai 

kuisioner telah dikeluarkan oleh institusi-institusi terkait. Adolescent Physical 

Activity Questionnaire, International Physical Activity Questionnaire, General 

Practice Physical Activity Questionnaire dan Global Physical Activity Questionnaire 

(GPAQ) merupakan berbagai kuisioner untuk mengukur aktivitas fisik yang 

digunakan secara global. 
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 Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) adalah kuisioner yang 

dikeluarkan oleh WHO. Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) terdiri dari 

16 pertanyaan yang dikelompokan untuk mejaring aktivitas fisik di berbagai domain 

perilaku yaitu aktivitas fisik pada hari-hari kerja, aktivitas fisik diluar pekerjaan, 

perjalanan ke dan dari tempat aktivitas, aktivitas olahraga dan aktivitas sedentary.
25 

 Metabolic Equivalents Turnover (MET) sering dipakai untuk 

mengekspresikan intensitas dari aktivitas fisik dan juga digunakan untuk 

menganalisis data yang didapat dari Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ). 

Metabolic Equivalents Turnover (MET) merupakan rasio laju metabolisme saat 

bekerja dan laju metabolisme saat istirahat.
25 

2.11 Faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik pada dewasa muda 

Intensitas, durasi dan frekuensi aktivitas fisik tiap individu sangat berdeda-

beda. Beberapa faktor telah dikaitkan dengan penyebab tinggi rendahnya aktivitas 

fisik seseorang diantaranya :
26

 

1) Biologis 

Studi menyimpulkan bahwa aktivitas fisik dipengaruhi oleh kebugaran 

fisik, usia, jenis kelamin dan indeks massa lemak pada dewasa muda. 50 – 

70% aktivitas fisik menurun sejak usia 6 hingga 18 tahun. Penelitian juga 

menyebutkan bahwa perempuan lebih kurang aktif dibandingkan laki-laki. 
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Masalah juga timbul pada individu obesitas yang cenderung semakin 

kurang aktif dalam beraktifitas. 

2) Psikologis 

Tingkat motivasi seseorang sangat mempengaruhi tingkat aktivitas 

fisik yang dijalani. Motivasi untuk menjaga kesehatan, bentuk tubuh, 

tantangan, kepercayaan diri dan mengurangi berat badan sering menjadi 

alasan seseorang untuk senantiasa beraktivitas. Studi juga mendapatkan 

bahwa wanita cenderung lebih dominan dalam faktor motivasi. 

3) Sosial Budaya 

Dorongan orangtua juga memegan peran penting untuk seseorang 

melakukan aktivitas fisik. Iklim didalam keluarga yang dibangun bisa 

menjadikan seseorang terbiasa untuk berolahraga. Rekan atau partner 

dalam melakukan aktivitas fisik juga bisa memberikan dorongan tersendiri 

dimana bisa timbul persaingan secara sehat dan positif. Media serta 

sekolah juga dapat berpengaruh dalam tingkat aktivitas seseorang. 

4) Fisik 

Sarana atau akses untuk melakukan aktivitas fisik yang bisa dijangkau 

dalam suatu lingkungan tertentu mempengaruhi tingkat aktivitas dalam 

lingkungan tersebut. Faktor cuaca, iklim, lingkungan yang mendukung 

dapat mempengaruhi tingkat aktivitas dalam jangka waktu tertentu. 

Musim panas cenderung meningkatkan aktivitas fisik para remaja dan 

dewasa muda. 
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2.12 Asupan energi 

Energi adalah kebutuhan pokok suatu individu untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari dalam setiap proses metabolisme tubuh. Semua energi yang diperlukan 

tubuh harus disuplai melauli asupan gizi. Gizi atau nutrisi adalah suatu proses 

organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses 

digesti, absorbsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan ekskresi zat-zat yang 

tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal 

dari organ – organ, serta menghasilkan energi.
27

 Menurut WHO nutrisi adalah asupan 

makanan, dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan diet tubuh. Gizi yang 

baik adalah diet seimbang yang memadai dikombinasikan dengan aktivitas fisik 

secara teratur merupakan landasan kesehatan yang baik
28 

 

2.12.1 Nutrien 

Nutrien adalah zat atau substansi yang dibutuhkan oleh setiap 

organisme untuk metabolisme dalam tubuh guna tumbuh dan berkembang 

serta mempertahankan kehidupan
29

. Nutrien utama diklasifikasikan 

menjadi makronutrien dan mikronutrien, dengan penjabaranna sebagai 

berikut
12

 : 

I. Makronutrien 

Makronutrien diperlukan dalam jumlah besar oleh tubuh, biasanya 

dalam kisaran puluhan gram. Makronutrien dalam diet meliputi 
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karbohidrat, protein dan lemak. Karbohidrat dan lemak merupakan 

komponen penyuplai energi utama, meskipun protein juga dapat 

menghasilkan energi. Ketigana mempunyai peran struktural, yang 

terpenting dalam hal ini adalah protein. Ketiganya mengandung karbon, 

hidrogen, dan oksigen; selain itu, protein juga mengandung nitrogen dan 

beberapa mengandung sulfur.
12

 

1) Karbohidrat 

Karbohidrat adalah sakarida, yang tergabung dalam berbagai 

tingkat kompleksitas untuk membentuk gula sederhana, serta unit yang 

lebih besar seperti oligosakarida dan polisakarida. Fungsi utamanya 

adalah sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa. 

 

2) Lemak 

Lemak meliputi beraneka ragam zat yang terlarut dalam lipid, 

sebagian besar merupakan trigliserida atau trigliserol. Produk 

turunannya, seperti fosfoolipid dan sterol (yang paling terkenal adalah 

kolesterol) juga termasuk dalam kelompok ini. 

Trigliserol dipecah untuk menghasilkan energi, dan menyusun 

cadangan energi utama bagi tubuh, dalam jaringan adiposa. Asam 

lemak spesifik yang terdapat dalam trigliserol penting bagi struktur 

dan fungsi membran sel, dan harus diperoleh melalui diet. Asam lemak 

ini disebut asam lemak essensial. 
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3) Protein 

Protein terdiri atas berbagai rantai dari asam amino tunggal, 

yang tergabung membentuk beraneka ragam protein. Saat dicerna, 

masing-masing asam amino digunakan untuk sintesis asam amino 

serta protein lainnya yang diperlukan oleh tubuh, dengan melibatkan 

cukup banyak daur ulang dari komponen-komponen tersebut. 

Ada delapan asam amino essensial (isoleusin, leusin, lisin, 

metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin), yang harus 

diperoleh dari diet. Selain itu, beberapa asam amino mungkin menjadi 

essensial karena suatu keadaan tertentu (conditionally essensial) dalam 

kondisi stress fisiologis tertentu. Jika asam amino tidak dibutuhkan 

lebih lanjut, barulah asam amino tersebut dipecah dan digunakan 

sebagai sumber energi, dan bagian nitrogennya tereksresi sebagai urea. 

II. Mikronutrien 

Mikronutrien mencakup mineral dan vitamin 

1) Mineral 

Mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan dalam jumlah 

kecil, umumnya sebagai bagian dari struktur molekul lain (misalnya 

besi sebagai bagian dari hemoglobin), atau sebagai kofaktor essensial 

untuk aktivitas enzim (misalnya selenium dalam glutation 

peroksidase). Ambilan beberapa mineral dari diet harus diatur secara 

hati-hati karena jumlah yang diekskresikan terbatas, dan toksisitas 
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mungkin terjadi jika mineral ini terakumulasi dalam jumlah besar 

dalam organ penyimpanan. Selain itu, beberapa mineral saling 

berkompetisi untuk absorbsi, sehingga asupan berlebih salah satu 

mineral ini dapat menghambat ambilan mineral lainnya ( misalnya 

zink dan besi, atau besi dan kalsium)
12

 

2) Vitamin 

Semua anggota dalam kelompok ini memiliki satu ciri umum, 

yaitu merupakan zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah 

kecil agar tubuh dapat berfungsi normal. Vitamin dikelompokkan lebih 

lanjut menjadi vitamin larut air ( vitamin C dan B) dan vitamin larut 

lemak ( vitamin A,D,E dan K ). 

Saat ini telah diketahui bahwa vitamin D disintesis dalam kulit 

melalui kerja sinar ultraviolet pada suatu prekursor, dan sebenarnya 

lebih tepat digolongkan sebagai hormon daripada vitamin. Selain itu, 

niasin dapat dibuat oleh tubuh dari asam amino triptofan, maka niasin 

mungkin tidak perlu disuplai secara khusus jika asupan protein telah 

mencukupi. Akan tetapi, untuk kedua vitamin tersebut terdapat situasi 

dimana sintesis tidak mencukupi sehingga vitamin ini perlu tersedia 

dalam diet.
12

 

Selain komponen makronutrien dan mikronutrien diatas, Air digolongkan 

sebagai komponen essensial dalam diet, karena asupan cairan yang cukup merupakan 

hal vital bagi kelangsungan hidup. Air menciptakan media dasar tempat 
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berlangsungnya semua reaksi dalam tubuh. Asupan cairan yang tidak cukup akan 

dengan cepat mengganggu fungsi metabolisme tubuh dan kinerja mekanisme 

homeostasis.
12 

 

2.13 Survei konsumsi zat gizi 

Mengukur ataupun mendapatkan gambaran kecukupan bahan makanan dan 

zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut bisa didapatkan melalui survei 

konsumsi makanan.
27

 Survei diet atau penilaian konsumsi makanan adalah salah satu 

metode yang digunakan dalam penentuan status gizi seseorang. Berdasarkan jenis 

data yang diperoleh, maka pengukuran konsumsi makanan menghasilkan dua jenis 

data, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

a. Metode Kualitatif 

- Metode frekuensi makanan ( food frequency questionnaire / FFQ) 

- Metode dietary history 

- Metode telepon 

- Metode pendaftaran makanan 

b. Metode Kuantitatif 

- Metode recall 24 jam 

- Perkiraan makanan ( estimated food records ) 

- Penimbangan makanan ( food weighting ) 
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- Metode food account 

- Metode inventaris 

- Metode pencatatan ( household food record ) 

c. Metode Kualitatif dan Kuantitatif 

- Metode recall 24 jam 

- Metode riwayat makanan 

Beberapa metode digunakan untuk survei konsumsi dalam tingkat rumah 

tangga , bahkan nasional. Sedangkan untuk survei konsumsi pada tingkat individu 

yang dapat dilakukan diantaranya  

1. Metode Food Recall 24 jam 

Prinsip dari metode recall 24 jam, dilakukan dengan mencatat jenis 

dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. 

Agar responden dapat mengungkapkan jenis bahan makanan dan perkiraan 

jumlah bahan makanan yang dikonsumsinya selama 24 jam yang lalu, maka 

wawancara sebaiknya dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dengan 

menggunakan kuesioner terstruktur. 

Recall 24 jam data yang diperoleh akan lebih bersifat kualitif. Oleh 

karena itu, untuk mendapatkan data kuantitatif, maka jumlah konsumsi 

makanan individu ditanyakan secara teliti dengan menggunakan alat Ukuran 

Rumah Tangga (URT) (sendok, gelas, piring dan lain-lain) atau ukuran 

lainnya yang dipergunakan sehari-hari. Dari Ukuran Rumah Tangga (URT) 

jumlah pangan dikonversikan ke satuan berat (gram) dengan menggunakan 
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daftar Ukuran Rumah Tangga (URT) yang umum berlaku atau dibuat sendiri 

pada waktu survei.
27

 

Apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali (1x 24 jam), maka data 

yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan makan 

individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang 

dan harinya tidak berturut-turut. 

Beberapa penelitian menunjukan bahwa minimal 2 kali recall 24 jam 

tanpa berturut-turut, dapat menghasilkan gambaran konsumsi zat gizi lebih 

optimal an memberikan variasi yang lebih besar tentang intake harian 

individu. 

Metode recall mempunyai kelemahan dalam hal ketepatan, karena 

keterangan-keterangan yang diperoleh sangat tergantung pada daya ingat 

responden.
27 

 

2. Metode estimated food record 

Metode ini disebut juga food record atau diary record, yang 

digunakan untuk mencatat jumlah yang dikonsumsi. Pada metode ini 

responden diminta untuk mencatat semua yang ia makan dan minum setiap 

kali sebelum makan dalam Ukuran Rumah Tangga (URT) atau menimbang 

dalam ukuran berat (gram) dalam periode tertentu (2-4 hari berturut-turut), 

termasuk cara persiapan dan pengolahan makanan tersebut. 
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Kekurangan metode ini adalah terlalu membebani responden, sehingga 

sering menyebabkan responden merubah kebiasaan makannya. Sangat 

tergantung pula pada kejujuran dan kemampuan responden dalam mencatat 

dan memperkirakan jumlah konsumsi.
27

 

3. Metode penimbangan makanan ( food weighting ) 

Pada metode penimbangan makanan, responden atau petugas 

menimbang dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi responden 

selama 1 hari. Penimbangan makanan ini biasanya berlangsung beberapa 

hari tergantung dari tujuan, dana penelitian dan tenaga yang tersedia. Yang 

harus diperhatikan dalam metode ini adalah, bila terdapat sisa makanan 

setelah makan, maka perlu juga ditimbang sisa tersebut untuk mengetahui 

jumlah sesungguhnya yang dikonsumsi. Kelebihan dari metode ini adalah 

data yang diperoleh lebih akurat/teliti, sedangkan kelemahannya adalah 

memerlukan waktu dan cukup mahal, disamping itu bila penimbangan 

dilakukan dalam periode yang cukup lama, maka responden dapat merubah 

kebiasaan mereka.
27

 

4. Metode dietary history 

Metode ini bersifat kualitatif karena memberikan gambaran pola 

konsumsi yang berdasarkan pengamatan dalam waktu yang cukup lama. 

Metode ini mempunyai tiga komponen utama yaitu wawancara ( termasuk 

recall 24jam) , frekuensi penggunaan bahan makanan, dan pencatatan 

konsumsi selama 2-3 hari sebagai cek ulang. 
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Kelebihan metode ini adalah dapat memberikan gambaran konsumsi 

pada periode yang panjang secara kualitatif dan kuantitatif dengan biaya yang 

relatif murah. Kekurangannya adalah sangat sensitif sehingga membutuhkan 

pengumpul data yang sangat terlatih. 

5. Metode frekuensi makanan 

Metode frekuensi makanan adalah untuk memperoleh data tentang 

frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi selama 

periode tertentu seperti hari, minggu, bulan atau tahun. Selain itu dengan 

metode frekuensi makanan dapat memperoleh gambaran pola konsumsi bahan 

makanan secara kualitatif, tapi karena periode pengamatannya lebih lama dan 

dapat membedakan individu berdasarkan rangking tingkat konsumsi zat gizi, 

maka cara ini paling sering digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi. 

Kelebihan metode ini adalah dapat dilakukan sendiri oleh responden 

tanpa latihan khusus dan relatif murah dan sederhana. Kekurangan metode ini 

antara lain tidak dapat untuk menghitung intake zat gizi sehari serta sulit 

mengembangkan kuisioner pengumpulan data. 
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2.14 Faktor-faktor yang mempengaruhi asupan gizi 

Asupan gizi pada suatu individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya : 
27

 

1. Sosial Budaya 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam pengaruh sosial budaya antara lain 

sikap terhadap makanan, kelahiran anak dan produksi makan. Dalam hal 

sikap terhadap makanan, masih terdapat banyak pantangan, tahayul dan 

hal tabu dalam masyarakat yang menyebabkan konsumsi menjadi rendah. 

Jarak kelahiran anak yang terlalu dekat juga akan mempengaruhi asupan 

zat gizi dalam keluarga khususnya dengan ekonomi rendah. 

2. Ekonomi 

 Pekerjaan, pendapatan keluarga, anggaran untuk konsumsi, harga 

makanan merupakan faktor ekonomi yang mempengaruhi asupan gizi 

pada individu. Tingkat ekonomi rendah cenderung kesulitan dalam 

memenuhi asupan gizi. Faktor ini yang paling sering menjadi penyebab 

kejadian malnutrisi diberbagai belahan dunia.
27

 

3. Pendidikan 

 Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

akan pemenuhan gizi. Tingkat pendidikan rendah dengan tingkat ekonomi 
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tinggi biasanya akan menyebabkan individu tersebut overnutrition. 

Individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung lebih selektif 

dalam memilih konsumsi zat gizi yang dikonsumsi guna menjaga kondisi 

kesehatan. 

4. Lingkungan 

 Iklim, tanah, transportasi, ketersediaan pangan merupakan beberapa 

contoh dari faktor lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan 

asupan gizi. Produksi pangan pada suatu daerah mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan gizi pada daerah tersebut.
27 

5. Keadaan Infeksi 

  Suatu keadaan infeksi dapat menyebabkan penurunan asupan 

gizi melalui beberapa mekanisme.  

a) Penurunan asupan gizi akibat kurangnya nafsu makan, 

menurunnya absorbsi, dan kebiasaan mengurangi makan pada 

saat sakit. 

b) Peningkatan kehilangan cairan / zat gizi akibat penyakit diare, 

mual muntah dan perdarahan yang terus menerus. 

c) Meningkatnya kebutuhan akibat sakit dan parasit yang terdapat 

dalam tubuh. 


