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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Karakteristik Responden  

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 6., dapat dilihat bahwa di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA terdapat 9 orang responden yang termasuk dalam kelompok 

usia 19-29 tahun, sisanya sebanyak 11 orang termasuk dalam kelompok usia 30-49 

tahun dan tidak ditemukan responden yang termasuk pada kelompok usia 50-64 tahun. 

Berbeda dengan responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, terdapat sebanyak 5 

orang responden yang termasuk dalam kelompok usia 19-29 tahun, sebanyak 12 orang 

responden yang termasuk dalam kelompok usia 30-49 tahun dan sisanya termasuk 

dalam kelompok usia 50-64 tahun. Usia merupakan salah satu faktor penentu kebutuhan 

nutrisi makronutrien dan mikronutrien seseorang. Menurut Hurlock (2011), setiap 

kelompok usia memiliki kebutuhan nutisi yang berbeda-beda. Namun, untuk 

memastikan kebutuhan nutrisinya tercukupi diperlukan suatu standar rekomendasi 

asupan nutrisi. Standar yang digunakan yaitu standar Angka Kecukupan Gizi 

(Permenkes, 2013) yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 6. ditunjukkan sebanyak 40% responden 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA memiliki berat badan yang normal, 25% responden 

tergolong pada kategori overweight dan 35% responden tergolong dalam kategori obese. 

Penyebab terjadinya berat badan yang berlebih ini disebabkan karena tidak ada 

kesesuaian antara konsumsi, penyerapan dan penggunaan energi. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa konsumsi responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA telah 

berlebih dari jumlah yang dibutuhkan atau penggunaan energi narapidana tidak 

sebanding dengan asupan yang dikonsumsi. Pada Tabel 7 juga dapat dilihat bahwa pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB sebanyak 70% responden Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB memiliki berat badan yang normal dan  sebanyak 30% yang 

mengalami kelebihan berat badan. Meskipun mayoritas responden telah memiliki berat 

badan yang normal, perlu diingat bahwa perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

dilakukan dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan kuadrat 

dalam meter. Berat badan dihasilkan dari kesesuaian antara tingkat konsumsi, 

penyerapan dan penggunaan energi. Energi didapatkan dari sumber gizi makronutrien 
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yang memberikan kalori seperti karbohidrat, protein dan lemak, sedangkan 

mikronutrien tidak berkontribusi langsung pada pemberian kalori. Dalam upaya 

menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan terhindar dari resiko penyakit, penting untuk 

memperhatikan kecukupan dari tiap-tiap komponen gizi. Menurut Kemenkes RI (2012), 

cukup berarti mengonsumsi dalam jumlah yang pas, yaitu tidak kurang maupun lebih.  

 

4.2. Analisis Tingkat Konsumsi Gizi Responden   

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa dari hari ke-1 hingga ke-12 narapidana 

mengasup asupan zat gizi yang berbeda-beda tiap harinya. Zat gizi yang dikonsumsi ini 

didasarkan atas menu yang disajikan pada narapidana. Setiap harinya narapidana 

mengkonsumsi menu yang didasarkan pada menu 10 harian yang dapat dilihat pada 

Lampiran 5 dan dalam penyajian makanan terdapat standar kuantitas bahan pangan 

yang dapat dilihat pada Lampiran 6. Standar dengan konsumsi terbanyak terdapat pada 

beras dengan jumlah 450 gram/hari mengingat bahwa beras merupakan makanan pokok 

masyarakat Indonesia. Konsumsi terbanyak setelah beras yaitu konsumsi akan sayur 

dengan jumlah 250 gram/hari. Selanjutnya konsumsi akan Ubi Jalar juga tergolong 

tinggi yaitu sebanyak 150 gram/hari. Ubi Jalar yang dikonsumsi bukanlah sebagai 

bahan utama dalam makanan, akan tetapi hanya sebagai snack. Selain asupan beras dan 

ubi jalar, responden juga mengkonsumsi kacang hijau dan pisang yang juga merupakan 

sumber karbohidrat. Sehingga pemenuhan gizi responden masih berpusat pada bahan 

pangan yang merupakan sumber karbohidrat. Hal ini sesuai dengan hasil analisa pada 

Tabel 8 yang menyebutkan bahwa jumlah asupan tertinggi terdapat pada asupan 

karbohidrat yaitu sebesar 468,28 gram 

 

4.3. Analisis Tingkat Pemenuhan Zat Gizi Responden  

Berdasarkan Tabel 9., rata-rata persentase pemenuhan kalori tergolong baik kecuali 

pada kelompok usia 50-64 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIB. Hal ini 

disebabkan karena pada kelompok usia ini sudah memerlukan kalori sebanyak 

kelompok usia lainnya. Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa pemenuhan karbohidrat pada 

seluruh kelompok usia dikategorikan lebih. Karbohidrat adalah sumber energi utama 

yang diperlukan tubuh dan konsumsi karbohidrat harus disesuaikan dengan kebutuhan 

tubuh dan kemampuan pencernaan. Meskipun tingkat pemenuhan karbohidratnya telah 
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melebihi % AKG, namun, tingkat pemenuhan akan serat pada seluruh kelompok usia 

masih kurang. Kekurangan asupan konsumsi akan serat dapat menimbulkan beberapa 

gangguan pencernaan seperti konstipasi, radang lambung, radang usus dan apabila 

kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat memicu timbulnya kanker 

(Adriani & Wirjatmadi, 2016).  

 

Pemenuhan gizi karbohidrat yang berlebih ini dapat membahayakan karena pada 

kelompok usia dewasa akhir sudah terjadi penurunan fungsi organ tubuh seperti 

melemahnya pencernaan yang membuat pencernaan menjadi lebih sensitif (Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Selain itu, kelebihan suplai karbohidrat juga 

dapat membahayakan karena karbohidrat dapat tersintesis menjadi lemak tubuh 

sehingga dapat terjadi penimbunan lemak dan memicu obesitas (Devi, 2010). Menurut 

Kemenkes RI (2012), kegemukan dan obesitas merupakan faktor pemicu timbulnya 

resiko penyakit degeneratif karena organ tubuh penderita dipaksa untuk bekerja lebih 

berat. Menurut Sediaoetama (2012), penderita obesitas juga memiliki kecenderungan 

mudah melakukan kesalahan dalam bekerja dan lebih mudah untuk mendapatkan 

kecelakaan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10, dapat dilihat bahwa pemenuhan gizi akan 

protein pada semua kelompok usia tergolong baik. Dapat dilihat pada Lampiran 8 

bahwa pemenuhan protein didapatkan dari berbagai sumber dan setiap bahan pangan 

memiliki rantai asam amino  yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa sudah ada 

keseimbangan asam-asam amino penyusun protein. Salah satu peranan protein yaitu 

sebagai bahan bakar cadangan apabila energi yang didapatkan dari karbohidrat tidak 

dapat memenuhi kebutuhan energi total. Namun, pada penelitian ini kebutuhan 

karbohidrat telah memadai sehingga protein yang dikonsumsi oleh responden tidak 

mengurangi fungsi protein.  

 

Tingkat gizi akan lemak pada seluruh kategori usia tergolong kurang. Menurut 

Sediaoetama (2012), fungsi lemak dalam tubuh adalah untuk memberikan energi jangka 

panjang, membentuk membran sel dan hormon, memberikan rasa kenyang, mengatur 

suhu tubuh, dan pelarut vitamin A,D,E,K. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10, 
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dapat dilihat bahwa pemenuhan gizi akan Vitamin A dapat dikategorikan kurang. Hal 

ini dapat disebabkan karena kurangnya asupan akan lemak. Kekurangan vitamin A 

dapat membuat menurunnya kekebalan tubuh terhadap infeksi dan dapat terjadi 

keratinisasi (Sumardjo, 2008). Kekurangan akan lemak dapat menyebabkan kulit 

menjadi kering, kuku mudah patah dan terganggunya fungsi saraf dan otak serta 

menimbulkan resiko depresi karena salah satu peran lemak adalah untuk sintesis 

hormon seperti serotonin (Hidayah, 2016). Menurut Semiun (2010), serotonin dan 

norepinefrin adalah neurotransmitter yang memiliki hubungan dengan perasaan depresi 

karena memiliki peranan penting pada fungsi hipotalamus seperti mengontrol tidur, 

selera makan dan tingkah laku.  Hal ini didukung dengan teori Rogers et al (2008) yang 

mengatakan bahwa kurangnya asam lemak dapat mempercepat penuaan cerebral yang 

dapat berdampak pada perasaan stress.   

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10., dapat dilihat bahwa tingkat pemenuhan 

Vitamin B sangatlah bervariasi. Tingkat konsumsi vitamin B1 pada kategori usia 19-29 

tahun dan 30-49 tahun pemenuhan gizinya tergolong kurang, akan tetapi pada kategori 

usia 50-64 tahun pemenuhan gizi nya tergolong baik. Tingkat pemenuhan vitamin B12 

tergolong baik, tingkat pemenuhan vitamin B2 dan B9 tergolong kurang dan tingkat 

konsumsi vitamin B3 B5 dan B6 tergolong lebih. Pemenuhan vitamin masih terpusat 

pada beberapa jenis vitamin saja, sehingga tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

vitamin. Hal ini dapat disebabkan karena bahan pangan yang dikonsumsi tidak cukup 

beragam. Berdasarkan hasil penelitian pada Lampiran 7, dapat dilihat bahwa jenis bahan 

pangan masih kurang beragam meskipun menu yang disajikan sudah cukup bervariasi. 

Kurang seimbangnya asupan nutrisi ini menunjukkan penyediaan bahan pangan dan 

menu yang kurang beragam. Keberagaman makanan diperlukan untuk mencapai kondisi 

kesehatan maksimal karena semakin beragam makanan yang diasup, maka seseorang 

akan lebih mudah memenuhi kebutuhan gizi. Suatu menu dikatakan telah seimbang 

apabila konsumsi makanan dapat memenuhi kebutuhan zat gizi dan kekurangan gizi 

tersebut dapat dicukupi oleh bahan pangan yang lain. (Almatsier, 2009).  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10., dapat dilihat bahwa tingkat pemenuhan 

akan  zat besi dan magnesium dapat dikatakan baik, sedangkan tingkat konsumsi akan 



30 
 

 

zinc dan kalsium dapat dikatakan kurang. Zinc merupakan salah satu mikromineral 

esensial dan beberapa fungsi dari zinc antaralain yaitu berkontribusi pada sintesis DNA 

dan RNA, metabolisme alkohol, metabolisme protein dan bekerja dalam sistem imun. 

Kekurangan asupan akan zinc dapat mempengaruhi fungsi kerja membran sel dan gejala 

yang tampak bergantung pada kondisi tubuh (Hampl, 2013). Selain itu, kalsium 

memiliki peran yang penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi dan diperlukan 

pada semua sel yang ada di dalam tubuh. Pada orang dewasa, defisiensi kalsium 

menjadi salah satu perhatian yang penting karena dapat menyebabkan terjadinya 

osteoporosis dan dapat meningkatkan tekanan darah karena kalsium memiliki peran 

dalam pelebaran pembuluh darah (Hampl, 2013). 




