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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah kekurangan konsumsi pangan bukanlah merupakan hal baru. 

Namun masalah ini tetap aktual terutama di negara-negara sedang berkembang 

contohnya Indonesia. Sebab akan mempunyai dampak yang sangat nyata 

terhadap timbulnya masalah gizi. Tujuan utama pembangunan nasional adalah 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan secara 

berkelanjutan untuk membentuk SDM yang sehat, cerdas dan produktif 

(Supariasa, 2002). 

Untuk memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, 

telah dikembangkan visi pembangunan kesehatan yaitu Indonesia sehat 2010 

yang diantaranya mengharapkan peningkatan perilaku yang proaktif untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan mencegah resiko terjadinya 

penyakit melindungi diri dan ancaman penyakit serta berperan aktif dalam 

gerakan kesehatan masyarakat. Seluruh upaya di atas memiliki kaitan erat 

dengan perbaikan gizi masyarakat, karena perbaikan gizi dapat diandaikan 

sebagai tindakan promotif dan preventif yang merupakan jiwa dari visi 

Indonesia sehat 2010 (Depkes RI, 2002). 

Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang 

penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan 

pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi disamping merupakan sindroma 

kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat 

rumah tangga yang kurang mendukung pola hidup sehat (Supariasa, 2002). 
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Masalah gizi terjadi akibat asupan zat gizi yang salah dan ketidak 

mampuan tubuh untuk memanfaatkan asupan zat gizi tersebut oleh berbagai 

faktor. Kedua penyebab ini akan jelas gambarannya dengan meningkatnya 

usia (Notoatmodjo, 2003). 

Untuk mencapai gizi yang prima, orang harus makan makanan yang 

beraneka ragam menggunakan semua macam bahan makanan dari semua 

golongan, serta bahan makanan dalam jumlah dan kualitas yang benar dan 

tepat. Manusia membutuhkan 45 macam zat gizi untuk hidupnya. Zat-zat gizi 

ini dikelompokkan dalam kelompok besar yaitu protein, lemak, hidrat arang, 

vitamin dan mineral. Dalam mewujudkan keadaan gizi yang baik, tubuh 

manusia membutuhkan macam dan jumlah zat gizi dalam ukuran yang 

sebanding dengan yang dibutuhkan tubuh (Notoatmojdo, 2003). 

Keadaan gizi meliputi proses penyediaan dan penggunaan gizi untuk 

pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan serta aktivitas. Keadaan 

kurang gizi dapat terjadi dari beberapa akibat, yaitu ketidak seimbangan 

asupan zat-zat gizi, faktor penyakit pencernaan, absorsi dan penyakit infeksi 

(Supariasa, 2002). 

Keadaan gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan 

dan umur harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam 

penentuan keberhasilan pembangunan negara yang dikenal dengan istilah 

Human Development Index (HDI). Secara umum di Indonesia terdapat dua 

masalah gizi utama yaitu kurang gizi makro dan kurang gizi mikro. Kurang 

gizi makro pada dasarnya merupakan gangguan kesehatan yang 

disebabkan oleh kekurangan asupan energi dan protein. Masalah gizi 

makro adalah masalah gizi yang utamanya disebabkan 

ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan energi dan protein. 
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Kekurangan zat gizi makro umumnya disertai dengan kekurangan zat gizi 

mikro (Notoatmodjo, 2003). 

Polisi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara harus 

memiliki kemampuan dan kualitas yang prima agar dapat melaksanakan tugas 

pokok sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan maupun kekuatan 

sosial dan politik. Kemampuan dan kualitas kepolisian ditentukan oleh 

kondisi polisi yang tangguh yang dapat diandalkan  dalam  setiap saat  

maupun dalam melaksaanakan tugasnya. Polisi Dalmas adalah polisi yang 

ruang lingkup kerjanya langsung berhubungan dengan massa atau berada di 

lapangan sehingga aktivitas fisiknya lebih berat dibandingkan polisi di bagian 

lain. Untuk menjadi anggota Dalmas harus memenuhi persyaratan seperti 

usia antara 20-30 tahun tinggi badan untuk pria minimal 163 cm dan wanita 

160 cm. Sehat jasmani dan rohami serta harus memiliki kejuruan dibidang 

Dalmas. Jadi anggota polisi yang pada saat pendidikan tidak dijuruskan 

dibidang Dalmas tidak bisa menjadi anggota Dalmas. 

Polres merupakan lembaga kepolisian yang berada di tingkat 

Kabupaten. Salah satunya adalah Polres Wonogiri yang ada di salah satu 

Kabupaten di provinsi Jawa 'I'engah yang wilayahnya didominasi oleh dataran 

tinggi atau pegunungan. Dengan kondisi wilayah yang seperti ini maka aktivitas 

fisiknya lebih berat dibandingkan dengan polisi yang bertugas di wilayah dataran 

rendah. Polisi yang mempunyai aktivitas berat harus dapat memenuhi kebutuhan 

energi. Energi yang seimbang artinya jumlah energi yang masuk (energy intake) 

sama dengan besarnya energi yang dikeluarkan (energy output). Seorang akan 

dapat berprestasi maksimal apabila keseimbangan zat gizi ini dapat terus 

diciptakan. 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan 

masalah adalah : ”Bagaimana hubungan antara tingkat konsumsi zat gizi 

dengan status gizi dan status gizi dengan aktivitas fisik Polisi Dalmas di 

Polres Wonogiri”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan antara tingkat konsumsi zat gizi dengan status gizi 

dan status gizi dengan aktivitas fisik Polisi Dalmas di Polres Wonogiri. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui tingkat konsumsi zat gizi.  

b. Mengetahui status gizi Polisi Dalmas di Polres Wonogiri. 

c. Mengetahui aktivitas fisik yang dilakukan Polisi Dalmas di Polres 

Wonogiri.   

d. Mengetahui hubungan antara tingkat konsumsi zat gizi dengan status 

gizi Polisi Dalmas di Polres Wonogiri.    

e. Mengetahui hubungan antara status gizi dengan aktivitas fisik Polisi 

Dalmas di Polres Wonogiri.    

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Polisi Dalmas 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan 

evaluasi pada polisi dalam rangka menjaga status gizi dalam keadaan 

normal sehingga menunjang kegiatan fisik. 
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2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti dalam hal tingkat konsumsi zat gizi, status gizi dan aktivitas fisik 

polisi serta manfaat bagi penelitian di masa yang akan datang.  


