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1.2.1.1. Kebutuhan Makronutrien  

Zat gizi yang tergolong dalam gizi makronutrien yaitu karbohidrat, protein dan lemak. 

Bagi seorang narapidana, kebutuhan akan zat gizi makronutrien tidak terlalu berbeda 

jauh dengan kalangan masyarakat umum. Standar pemenuhan gizi dapat dilihat pada 

Tabel 3. dan Lampiran 1. Kebutuhan gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan dan aktivitas fisik. Narapidana yang 

ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA membutuhkan pasokan 

karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIB karena aktivitas fisik yang lebih rendah dibandingkan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB.  

 

Karbohidrat merupakan pasokan bahan bakar untuk melakukan aktivitas fisik (Hampl, 

2013). Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi untuk menghasilkan energi, sebagai 

pengatur metabolisme lemak, penghemat protein dan membantu melancarkan 

pencernaan (Fadli, 2014). Karbohidrat memiliki fungsi penting bagi sel tubuh, seperti 

sel darah merah dan sel otot. Apabila diet seseorang tidak mencukupi, karbohidrat yang 

tersimpan didalam liver akan digunakan untuk menjaga keseimbangan gula darah. 

Demikian sebaliknya apabila diet seseorang terlalu berlebih, karbohidrat akan tersintesis 

menjadi lemak tubuh dan dapat memicu obesitas (Devi, 2010). Menurut Fadli (2014), 

penderita obesitas mudah untuk merasakan lelah dan mudah untuk berkeringat.  

 

Protein merupakan zat gizi penting bagi kehidupan karena protein sangat berkaitan erat 

dengan proses kehidupan. Pemenuhan protein penting diperhatikan bagi narapidana 

untuk menjaga regulasi dan memelihara tubuh seperti dalam proses pembekuan darah, 

keseimbangan cairan, hormon dan enzim, serta untuk memperbaiki sel (Sediaoetama, 

2012). Kebutuhan akan protein dapat dipenuhi dalam 2 sumber bahan pangan, yaitu 

bahan pangan nabati dan hewani. Kekurangan konsumsi protein selama berminggu-

minggu dapat memperlambat proses metabolik karena tubuh tidak memiliki asam amino 

yang mencukupi untuk membangun protein. (Sediaoetama, 2012) 
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Lemak adalah makronutrien yang merupakan penyumbang energi tertinggi. Lemak 

memiliki beberapa fungsi antaralain yaitu membentuk sel dan hormon, memberikan rasa 

kenyang, pengatur suhu tubuh dan pelarut untuk beberapa vitamin seperti vitamin 

A,D,E,K. (Sediaoetama, 2012). Pemenuhan gizi akan lemak perlu untuk diperhatikan 

bagi seorang narapidana mengingat bahwa mayoritas narapidana merupakan seseorang 

yang termasuk dalam kategori usia dewasa dan kebutuhan akan gizinya mulai 

mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Kelebihan asupan lemak dapat 

menimbulkan resiko obesitas, dimana obesitas merupakan faktor pemicu timbulnya 

resiko penyakit degeneratif (Kemenkes RI, 2012). Selain itu, asupan makanan yang 

mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol darah dan memicu terjadinya 

penyempitan pembuluh darah. Menurut Poedjiadi (2007), penyempitan pembuluh darah 

dapat mengganggu sirkulasi darah dan membuat jantung bekerja lebih keras. Namun, 

kekurangan asupan lemak dapat menyebabkan kulit menjadi kering, kuku mudah patah, 

terganggunya fungsi saraf dan otak.  

 

1.2.1.2. Kebutuhan Mikronutrien  

Mikronutrien merupakan zat gizi yang memiliki peran yang penting dalam menjaga 

keseimbangan metabolisme tubuh. Beberapa zat yang tergolong dalam mikronutrien 

yaitu vitamin dan mineral. Standart kebutuhan mikronutrien dapat dilihat pada Tabel 3 

dan Lampiran 2. Black (2003) mencatat bahwa di negara berkembang kekurangan 

asupan mikronutrien sangat lazim ditemukan dan defisiensi akan mikronutrien 

berkontribusi pada peningkatan angka penyakit dan peningkatan angka kematian akibat 

penyakit menular karena berkurangnya kekebalan tubuh. Mikronutrien memiliki sifat 

yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, maka untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien 

dapat diperoleh melalui bahan pangan (Hampl, 2013). 

 

Vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. 

Vitamin yang tergolong dalam vitamin larut lemak yaitu Vitamin A,D,E,K dan yang 

tergolong dalam Vitamin larut air yaitu Vitamin B kompleks dan Vitamin C (Riyadi, 

2003). Vitamin tidak langsung berkontribusi terhadap kalori, namun kebutuhan akan 

vitamin diperlukan untuk memelihara jaringan atau sebagai enzim yang membantu 

dalam proses metabolisme. Setiap vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda dan 
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beberapa dari vitamin tersebut perlu bekerja sama dengan zat gizi lainnya. Vitamin A 

merupakan vitamin yang diperlukan untuk penglihatan, metabolisme protein, 

pemeliharaan epitel dan reproduksi. Efek defisiensi vitamin A antaralain yaitu  

menurunnya ketahanan tubuh terhadap infeksi dan keratinisasi. Keratinisasi merupakan 

pengeringan atau mengerasnya sel epitel pada mata, saluran cerna, kelenjar eksokrin 

dan paru-paru (Sumardjo, 2008) 

 

Vitamin B kompleks terdiri dari vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Vitamin B5, 

vitamin B6, vitamin B9 dan vitamin B12. Vitamin B kompleks memiliki persamaan 

fungsi yaitu sebagai koenzim. Vitamin B1 atau thiamin memiliki kebutuhan yang 

ditentukan dari asupan karbohidrat. Semakin banyak jumlah karbohidrat yang 

dikonsumsi, maka kebutuhan thiamin juga akan meningkat. Defisiensi thiamin dalam 

jumlah yang kecil dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan dan jumlah yang banyak 

dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan polineuritik, yaitu radang saraf 

karena berkurangnya kekuatan otot. Vitamin B2 atau Ribolavin merupakan vitamin 

yang mudah ditemukan pada berbagai sayuran dan jeroan seperti hati, ginjal dan 

jantung. Defisiensi riboflavin dapat mengakibatkan luka pada bibir, radang pada lidah 

dan selaput mata. Asam pantotenat atau vitamin B5 merupakan unit penyusun koenzim-

A yang memiliki peran dalam metabolisme lemak, karbohidrat, protein dan produksi 

energi. (Sumardjo, 2008) 

 

Kebutuhan narapidana akan mikromineral tidak berbeda jauh dengan masyarakat 

umum, yaitu sebanyak 0,05% dari bobot tubuh seseorang (Sumardjo, 2008). Menurut  

Sediaoetama (2012), sebanyak 4% tubuh kita terdiri atas mineral. Beberapa zat yang 

tergolong dalam mineral antara lain yaitu Zat Besi (Fe), Zinc (Zn), Kalsium (Ca) dan 

Magnesium (Mg). Zat besi dan zinc merupakan mikromineral esensial, sedangkan 

kalsium dan magnesium memiliki fungsi penting dalam struktur sel dan jaringan. Zat 

besi diperlukan tubuh dalam hemopobesis (pembentukan darah) dalam sintesis 

hemoglobin (Sediaoetama, 2012). Zinc berkontribusi terhadap sintesis DNA, RNA, 

metabolisme alkohol, metabolisme protein dan bekerja dalam sistem imun  Pada orang 

dewasa, kalsium memiliki peran yang penting untuk diperhatikan karena defisiensi 
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kalsium dapat menyebabkan osteoporosis dan meningkatkan tekanan darah(Hampl, 

2013). 

 

1.2.2. Pedoman Gizi Seimbang (PGS) 

Pedoman Gizi Seimbang (PGS) merupakan pedoman untuk mengatasi permasalahan 

mengenai gizi. Prinsip dari Pedoman Gizi Seimbang (PGS) ini adalah upaya untuk 

menyeimbangkan antara gizi yang masuk dan gizi yang keluar dengan memonitoring 

berat badan secara berkala. Pedoman Gizi Seimbang (PGS) digambarkan dalam 4 pilar, 

yaitu mengkonsumsi makanan yang beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, 

melakukan aktivitas fisik dan monitoring berat badan normal (Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2014). Semakin beragam makanan yang diasup oleh seseorang 

maka akan semakin mudah untuk seseorang memenuhi kebutuhan gizi. Keberagaman 

makanan juga perlu memperhatikan proporsi makan, kebersihan dan keamanan pangan 

dan konsumsi air mineral dalam jumlah yang cukup. Penyeimbangan pemasukan dan 

pengeluaran sumber energi dapat dilakukan dengan aktivitas fisik. Selain aktivitas fisik 

memerlukan energi, aktivitas fisik juga dilakukan untuk memperlancar metabolisme 

dalam tubuh. Gambar Tumpeng Gizi dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Tumpeng Gizi Seimbang 
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1.2.3. Indeks Massa Tubuh  

Penilaian akan status gizi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu 

pemeriksaan biokimia, klinis, biofisik dan antropometri. Diantara keempat cara 

penilaian tersebut, pemeriksaan secara antropometri merupakan cara yang paling sering 

digunakan dalam mengukur status gizi seseorang. (Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2011). Metode pengukuran gizi menggunakan cara antropometri yaitu 

dengan menggunakan parameter Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) untuk 

mendapatkan nilai Indeks Massa Tubuh (Asmadi, 2012). Nilai Indeks Massa Tubuh 

(IMT) memiliki korelasi dengan status kesehatan dan resiko penyakit. Nilai dan 

Kategori Indeks Massa Tubuh dapat dilihat Pada Tabel 4. 

 

Tabel. 4. Nilai dan Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Nilai Indeks Massa Tubuh Kategori 

< 18,5 Underweight 

18,5 – 23 Normal  

23 – 25 Overweight 

> 25 Obese 

 (Sumber : Asmadi, 2012 ) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecukupan gizi dalam pemenuhan 

gizi narapidana berdasarkan menu makanan yang disajikan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA dan IIB di kabupaten Kendal 


