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ABSTRACT 
 

Background : Number of degenerative disease events like heart disease, stroke, diabetes 
mellitus were increasing in Indonesia, including in South Sulawesi that require 
attention. Diseases were closely linked to nutritional status and lifestyle such as diet and 
physical activity. 
 
Objective : to know the description of diet and physical activity and its relation to nutritional 
status of health workers in South Sulawesi Provincial Health Office. 
 
Methods : This research was done with descriptive method using 50 samples randomly 
selected health workers purposive in South Sulawesi Health Office. Measurement of diet 
using a food frequency Questionnaire (FFQ), activity was measured with a questionnaire, 
and nutritional status using BMI (Body Mass Index). 
 
Results : Most health workers had a poor diet (62%), especially diet of vegetables and 
fruits. However, they had to avoid excessive consumption of fatty foods. Physical activity 
levels of health workers were generally classified as medium level (44%) and mild 
(32%). This causes the majority of health workers were obese (56%). 
 
Conclusion : Health workers generally have a poor diet and activity level were classified as 
medium and low levels, causing high rates of obesity in South Sulawesi Provincial Health 
Office. 
 
Keywords: Lifestyle, nutritional status, health workers. 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Meningkatnya taraf hidup masyarakat 
terutama di negara maju dan kota besar 
membawa perubahan pada pola hidup individu. 
Perubahan pola hidup tersebut membawa pula 
pada perubahan pola penyakit yang ada, 
terutama pada penyakit yang berhubungan 
dengan gaya hidup sesorang. Kondisi tersebut 
mengubah banyaknya kasus-kasus penyakit 
infeksi yang pada awalnya menempati urutan 
pertama, namun sekarang bergeser pada 
penyakit-penyakit degeneratif dan metabolik 
yang menempati urutan teratas (Ramadha, 
2009).  

Prevalensi penyakit degeneratif saat ini 
semakin meningkat dari tahun ketahun. 
Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah, 
prevalensi hipertensi pada penduduk umur 18 
tahun keatas di Indonesia adalah sebesar 
31,7%, prevalensi stroke di Indonesia sebesar 
8,3%, prevalensi penyakit jantung di Indnesia 
adalah 7,2% dan prevalensi  DM di Indonesia 
adalah 1,1%. Prevalesnsi penyakit degeneratif 
tampak meningkat sesuai peningkatan umur 
responden (Riskesdas, 2007).  

Upaya paling baik untuk mengurangi 
kasus penyakit degeneratif adalah melalui upaya 
pencegahan. Pencegahan yang paling baik 
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adalah dengan merubah faktor risiko utama 
penyebab penyakit degeneratif, yaitu dengan 
memperbaiki pola makan dan meningkatkan 
aktifitas fisik. Faktor risiko  ini meningkat seiring 
dengan perubahan gaya hidup seperti kebiasaan 
makan masyarakat kearah konsumsi makanan 
tinggi lemak dan gula dan jenis pekerjaan yang 
tidak banyak mengeluarkan tenaga (sedentary) 
(Depkes, 2010).   

Secara nasional hampir  separuh  
penduduk (48,2%) kurang melakukan aktifitas 
fisik. Kurang aktifitas fisik paling tinggi terdapat  
di provinsi Kalimantan Timur (61,7%) dan 
provinsi Riau (60,2%). Prevalensi kurang 
aktifitas fisik dibawah rata-rata nasional terdapat 
di Nusa Tenggara Timur (27,3%), Sulawesi 
Tengah (39,4%), dan Bengkulu (40,1%) 
(Riskesdas, 2007).  

Menurut kelompok umur, kurang aktifitas 
fisik paling tinggi terdapat pada kelompok 75 
tahun keatas  (76%) dan umur 10 – 40 tahun 
(66,9%), dan perempuan (54,5%) lebih tinggi 
dibanding laki-laki (41,4%). Berdasarkan tingkat 
pendidikan, semakin tinggi pendidikan semakin 
tinggi prevalensi kurang aktifitas fisik. Prevalensi 
kurang aktifitas fisik penduduk perkotaan 
(57,6%) lebih tinggi dibanding pedesaan (42,4%) 
(Depkes,  2008).  

Gaya hidup sangat berpengaruh terhadap 
kondisi fisik maupun psikis seseorang. 
Perubahan gaya hidup dan rendahnya perilaku 
hidup sehat dapat menimbulkan berbagai 
masalah kesehatan. Gaya hidup berpengaruh 
pada bentuk perilaku atau kebiasaan seseorang 
dalam merespon kasehatan fisik dan psikis, 
lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Gaya 
hidup sehat dilakukan dengan tujuan agar hidup 

lebih panjang dan menghindari berbagai macam 
penyakit. Gaya hidup sehat menggambarkan 
pola perilaku sehari-hari yang mengarah pada 
upaya pemeliharaan kondisi fisik, mental dan 
sosial berada dalam keadaan positif. Gaya hidup 
sehat meliputi kebiasaan tidur, pola makan, 
pengendalian berat badan, tidak merokok dan 
minum-minuman beralkohol, aktifitas 
fisik/berolahraga secara teratur serta terampil 
dalam mengolola stres yang dialami (Ramadha, 
2009).  

Gaya hidup sekarang ini merupakan salah 
satu faktor penting yang mempengaruhi 
kesehatan, penyakit ataupun masalah 
kesehatan lainnya dapat ditimbulkan oleh gaya 
hidup yang salah.  Gaya hidup dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya faktor 
sosial. Faktor sosial yang berpengaruh terhadap 
konsumsi pangan adalah tingkat pendapatan, 
pengeluaran pangan, pendidikan dan 
pengetahuan (Tawali A, 2002).  

Tenaga kesehatan merupakan “agent of 
change” (agen pembaharuan) bagi masyarakat. 
Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan harus 
mempunyai pengetahuan, sikap dan tindakan 
yang memadai.  Mengenai kesehatan, tenaga 
kesehatan harus bisa bersikap dan bertindak 
dengan membiasakan diri berperilaku hidup 
sehat dan dapat memberikan contoh hidup sehat 
yang baik bagi anggota keluarganya maupun 
bagi lingkungannya (Wildayani, 2008). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pola makan, gaya hidup dan status 
gizi tenaga kesehatan di Kantor Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 
 

 
METODE PENELITIAN 
 
Jenis, waktu dan tempat penelitian  

Penelitian ini adalah  penelitian yang 
bersifat deskriptif, dilaksanakan pada bulan  Juni 
sampai Agustus  2010 di kantor  Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Populasi dan sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh 
tenaga kesehatan di  Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan. Sampel dalam penelitian ini 
adalah  seluruh tenaga  kesehatan  berjumlah 50 
orang yang dipilih secara purposive sampling 
terhadap semua tenaga kesehatan dengan  
kriteria : 

a. Bersedia menjadi sampel 
b. berlatar belakang pendidikannya  dibidang 
kesehatan.   
c. Tenaga kesehatan di tiga bagian yaitu Bina 

Kesehatan Masyarakat, Bina Pelayanan 
Kesehatan dan P2PL.  

d. Jumlah sampel sebanyak 50 (lima puluh) 
orang.  

 
Teknik pengumpulan  data 

Data primer yang dikumpulkan meliputi 
gaya hidup dan status gizi. Gaya hidup dilihat 
dari pola makan dan aktivitas fisik. Data pola 
makan diperoleh dengan menggunakan format 
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food frequency quesionary (FFQ), sedangkan 
data aktifitas fisik dikumpulkan  dengan cara  
kuesioner,  menggunakan kuesioner aktivitas 
fisik dari WHO.  Data status gizi ditentukan 
dengan menggunakan IMT (Indeks Massa 
Tubuh). Berat badan diukur menggunakan 
timbangan injak dan tinggi badan diukur 
manggunakan mikrotois. 

 
Pengolahan dan penyajian data 

Data yang dikumpulkan melalui 
kuesioner diolah menggunakan komputerisasi 
program excel dan SPSS. Data Food Frequency 
Quesionary  (FFQ) diolah berdasarkan skor 
frekwensi setiap jenis bahan makanan, 
kemudian dihitung total skor FFQ setiap sampel. 
Selanjutnya skor FFQ setiap sampel dijumlah 
dan dihitung skor rata-rata, kemudian 
dikategorikan pola makan sebagai berikut; baik 
jika skor FFQ setiap sampel lebih besar atau 
sama dengan nilai rata-rata FFQ total, kurang 

jika skor FFQ lebih kecil dari nilai rata-rata FFQ 
total.  

Tingkat aktivitas fisik ditentukan dengan 
menjumlahkan skor pada setiap kuesioner, 
kemudian dikategorikan sebagai berikut; 
aktivitas tinggi jika nilai aktifitas fisik ≥3 hari 
dengan nilai MET/minggu ≥1500 menit atau nilai 
aktifitas fisik ≥7 hari dengan nilai MET/minggu 
≥3000 menit, aktivitas sedang  jika aktifitas fisik 
≥3 hari dengan nilai MET/minggu ≥60 
menit/minggu atau aktifitas fisik ≥5 hari dengan 
nilai MET/minggu ≥150 menit/minggu, dan 
aktivitas rendah  jika aktifitas fisik <5 hari dengan 
nilai MET/minggu <600 menit/minggu. 

Status gizi ditentukan menggunakan 
IMT yaitu berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi 
badan (m), dengan kategori sebagai berikut: 
kurus jika IMT < 18,5, normal jika IMT antara 
18.5 – 22.9 gemuk jika IMT 23-24.9, dan 
obesitas jika IMT > 25. 

   
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Sampel  

Tabel 1 
Karakteristik Sampel Penelitian 

 
Variabel n % 

Jenis kelamin: 
Laki-laki 
Perempuan 

 
22 
28 

 
82 
18 

Umur (tahun): 
23-30 
31-40 
41-50 
>50 

 
8 

15 
18 
9 

 
16 
30 
36 
18 

Status pernikahan: 
Sudah menikah 
Belum menikah 

 
41 
19 

 
82 
18 

Jumlah 50 100 
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian 

besar pegawai Dinkes Provinsi Sulsel yang 
menjadi sampel pada penelitian ini berjenis 
kelamin laki-laki (82%). Dilihat dari kelompok 

umur, kebanyakan sampel berumur 31-40 tahun 
(30%) dan umur 41-50 tahun (36%). 
Berdasarkan status perkawinan, kebanyakan 
sampel berstatus sudah menikah (82%).
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Pola Makan 
Tabel 2 

Pola Makan Pegawai Dinkes Sulawesi Selatan, 2010 
 

Pola makan   n % 
Baik 
Kurang baik  

19 
31 

38 
62 

Jumlah 50 100 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa 
kebanyakan tenaga kesehatan di kantor Dinas 
Kesehatan Sulawesi Selatan secara umum 

memiliki pola makan yang kurang baik (62%). 
Pola makan setiap kelompok bahan makanan 
disajikan pada tabel 3. 

 
Tabel 3. 

Pola Makan Setiap Bahan Makanan pada Tenaga Kesehatan 
di Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2010. 

 

Jenis makanan n 
Pola makan 

Baik Kurang 
n % n % 

Makanan pokok 
Lauk hewani 
Lauk nabati 
Sayuran 
Buah 
Minyak 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

26 
24 
21 
18 
18 
50 

52 
48 
42 
38 
38 

100 

24 
26 
29 
32 
32 
0 

48 
52 
58 
62 
62 
0 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa pada 

umumnya pola makan pegawai Dinkes Provinsi 
Sulsel tergolong kurang baik. Sebagian besar 
pola konsumsi mereka terhadap makanan 
golongan sayuran dan buah masih kurang. 

Namun demikian, pegawai yang menjedai 
responden sudah menghindari konsumsi 
makanan yang berminyak atau yang 
menggunakan minyak. 

 
Aktifitas fisik  

Tabel 4 
Tingkat Aktifitas Fisik Pegawai Dinkes Sulawesi Selatan, 2010  

 
Aktifitas Fisik   n % 

Tinggi  
Sedang  
Rendah  

12  
22 
16 

24 
44 
32 

Jumlah 50 100 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa 
kabanyakan tenaga kesehatan yang menjadi 

sampel penelitian mempunyai tingkat aktivitas 
sedang (44%), dan aktivitas ringan (32%).
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Status Gizi  
Tabel 5 

Status Gizi  Tenaga Kesehatan  
di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010. 

 
Status Gizi  n % 

Kurus  
Normal  
Gizi lebih  
Obesitas   

3 
19 
15 
13 

6 
38 
30 
26 

Jumlah 50 100 
 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa 
status gizi sampel yang tertinggi yaitu normal 
sebanyak 19 orang (38%), sedangkan yang 
terrendah yaitu berstatus gizi kurus sebanyak 3 
orang (6%). Jika didistribusi menurut tingkat 
aktivitas, terlihat bahwa tenaga kesehatan yang 

gemuk kebanyakan memiliki tingkat aktivitas 
sedang dan aktivitas rendah. Demikian juga 
dilihat dari pola makan, tenaga kesehatan yang 
gemuk sebagian besar (%) mempunyai pola 
makan yang kurang baik, sebagaimana disajikan 
pada tabel 6. 

 
Tabel 6. 

Distribusi Status Gizi  Menurut Tingkat Aktivitas dan Pola Makan  
 

 
Gaya 
hidup  

Status Gizi  Total  
Normal  Gemuk  

n % n % n % 
Aktivitas fisik 
Tinggi  
Sedang  
Rendah  

 
6 

11 
5 

 
27  
50 
23 

 
6 

11 
11 

 
22 
39 
39 

 
12 
22 
16 

 
24 
44 
32 

Pola makan 
Baik  
Kurang baik  

 
5 

17 

 
22,7 
77,3 

 
14 
14 

 
50 
50 

 
19 
31 

 
38 
62 

Total  22 44 28 56 50 100 
 
 
PEMBAHASAN 
 
Pola Makan dan Status Gizi  

Secara umum tampak bahwa pola 
makan pegawai Dinas Kesehatan  Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagian besar masih kurang 
baik. Secara spesifik tampak bahwa konsumsi 
makanan terutama golongan sayur dan buah 
kebanyakan tergolong kurang. Sayur dan buah 
merupakan golongan bahan makanan sebagai 
sumber vitamin dan mineral, yang sangat 
penting bagi kesehatan terutama bagi orang 
dewasa dan usia lanjut. Vitamin dan mineral 
diperlukan oleh tubuh untuk mengatur 
metabolisme dan pencernaan, meningkatkan 
daya tahan tubuh, dan memelihara jaringan 
tubuh. Sayur dan buah juga adalah sumber serat 
yang sangat diperlukan untuk menjaga 

keseimbangan lemak dan kadar gula darah, 
disamping untuk memperlancar pembuangan 
sisa-sisa makanan di usus, serta mencegah 
kanker.  

Frekwensi konsumsi responden 
terhadap bahan makanan pokok dan lauk juga 
kurang baik. Hal ini dapat disebabkan mobilitas 
pegawai yang cukup tinggi, sebagian besar 
waktu mereka banyak dihabiskan di tempat 
kerja. Pada kondisi seperti ini mereka cenderung 
mengkonsumsi makanan-makanan siap saji, 
yang cenderung banyak mengandung 
karbohidrat dan lemak atau tinggi kalori, dan 
umumnya rendah serat. Keadaan tersebut 
menyebabkan seseorang berpotensi untuk 
mengalami gizi lebih atau obesitas.  
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Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat 
bahwa 50% responden yang mengalami 
obesitas mempunyai pola makan yang kurang 
baik. Dalam arti, umumnya mereka 
mengkonsumsi makanan sumber energy yang 
berlebihan dan kurang kandungan serat seperti 
dari sayur dan buah. Selain faktor pola makan 
yang kurang baik, status gizi pegawai Dinkes 
Provinsi Sulsel ini juga disebabkan oleh faktor 
usia, jenis kelamin dan pola aktivitas. 

Menurut Santoso, 2008 Keadaan 
kesehatan gizi masyarakat  tergantung pada 
tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi ditentukan 
oleh kualitas serta kuantitas hidangan. Kualitas 
hidangan menunjukkan adanya semua zat-zat 
gizi yang diperlukan tubuh didalam hidangan 
dan perbandingannya yang satu dengan yang 
lain. Kuantitas menunjukkan jumlah masing-
masing zat gizi yang dikonsumsi terhadap 
kebutuhan tubuh. Kalau susunan hidangan 
memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari sudut 
kuantitas maupun kualitasnya, maka akan 
mendapatkan kondisi kesehatan gizi yang baik. 
Kalau konsumsi baik kualitas, namun jumlahnya  
melebihi kebutuhan tubuh dinamakan konsumsi 
lebih, maka akan terjadi suatu keadaan gizi 
lebih. 
 
Aktifitas Fisik dan status gizi 

Aktifitas fisik tenaga kesehatan di Dinas 
Kesehatan Provinsi  Sulawesi Selatan yang 
tertinggi adalah sedang yaitu sebanyak 24 orang 
(44%). Hal ini dapat disebabkan oleh jenis 
pekerjaan sampel, dimana sampel adalah 
pagawai kantoran yang kebanyakan duduk 
bekerja seharian, selain itu dapat juga 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dimana 
semakin tinggi pendidikan semakin tinggi 
prevalensi kurang aktifitas fisik (Riskesdas, 
2007). Menurut Dharmawati, 2007 Pekerjaan 
yang dilakukan sehari-hari dapat mempengaruhi 
gaya hidup seseorang. Gaya hidup yang kurang 
menggunakan aktifitas fisik  akan berpengaruh 
terhadap kondisi tubuh seseorang, hal ini dapat 
pula dipengaruhi oleh kehidupan yang semakin 
modern dan hidup menjadi serba mudah. Selain 
itu meningkatnya kesibukan menyebabkan 
seseorang tidak lagi mempunyai waktu yang 

cukup untuk berolahraga. Aktifitas fisik secara 
teratur bermanfaat untuk mengatur berat badan 
dan menguatkan sistem jantung dan pembuluh 
darah. Aktifitas fisik dan berolahraga memiliki 
peran yang sangat penting. Pada saat 
berolahraga kalori akan terbakar, makin banyak 
berolahraga maka semakin banyak kalori yang 
hilang. Kalori secara tidak langsung 
mempengaruhi sistem metabolisme basal. 
Orang yang duduk bekerja seharian akan 
mengalami penurunan metabolisme basal 
tubuhnya, sehingga energi yang masuk 
sebagian akan disimpan sebagai cadangan 
energi. Apabila hal ini berlangsung secara terus-
menerus maka akan mengalami  penumpukan 
dalam tubuh sehingga terjadi obesitas yang 
dapat memicu terjadinya berbagai penyakit 
degeneratif. Aktivitas yang teratur akan 
mempengaruhi status gizi  seseorang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  
status gizi menurut aktifitas fisik diketahui bahwa 
sampel dengan status gizi normal sebagian 
besar mempunyai aktivitas fisik tinggi dan 
sedang. Sebaliknya, pada responden yang 
gemuk mempunyai aktivitas fisik yang rendah. 
Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas fisik 
mempengaruhi status gizi. Berat badan  
berkaitan erat dengan tingkat pengeluaran 
energi tubuh. Pengeluaran energi tubuh 
ditentukan oleh dua faktor yaitu tingkat 
aktifitas/olah raga dan angka metabolisme basal 
atau tingkat energi yang dibutuhkan untuk 
mempertahankan fungsi minimal tubuh. Pada 
orang yang mengalami kegemukan aktifitas fisik 
memiliki peran yang sangat penting. Ketika 
berolahraga kalori terbakar, maka semakin 
sering berolahraga maka semakin banyak kalori 
yang hilang. Kalori secara tidak langsung 
mempengaruhi sistem metabolisme basal. 
Apabila asupan melebihi kebutuhan dan tidak 
diimbangi dengan aktifitas fisik yang cukup maka 
kalori yang masuk akan menumpuk di dalam 
tubuh dan disimpan sebagai cadangan energi 
dalam bentuk lemak sehingga dapat 
mengakibatkan kegemukan. 
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KESIMPULAN 
 
1. Sebagian besar tenaga kesehatan di Dinas 

Kesehatan Sulawesi Selatan mempunyai 
pola makan yang kurang baik. 

2. Tingkat aktivitas tanaga kesehatan di 
Dinkes Sulsel kebanyakan tergolong 
sedang dan rendah. 

3. Status gizi kebanyakan tergolong gizi lebih 
dan obesitas. 

4. Tenaga kesehatan yang gizi lebih dan 
gemuk kebanyakan mempunyai pola makan 
yang kurang baik dan aktivitas fisik yang 
rendah.
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