
KONSEP DASAR KONSEP DASAR 
KESEHATAN DAN GIZIKESEHATAN DAN GIZI



KonsepKonsep GiziGizi

IstillahIstillah GizGizii didi IndonesiaIndonesia dikenaldikenal tahuntahun 19521952 –– 19551955 terjemahanterjemahan daridari istilahistilah
““ NutritionNutrition ““ didi ejaeja NutrisiNutrisi
GiziGizi berasalberasal daridari BahasaBahasa ArabArab ““ GhizaGhiza ““ yangyang artinyaartinya makananmakanan
WHOWHO mengartikanmengartikan ilmuilmu gizigizi sebagaisebagai ilmuilmu yangyang mempelajarimempelajari prosesproses yangyangWHOWHO mengartikanmengartikan ilmuilmu gizigizi sebagaisebagai ilmuilmu yangyang mempelajarimempelajari prosesproses yangyang
terjaditerjadi padapada organismeorganisme hiduphidup.. ProsesProses tersebuttersebut mencakupmencakup pengambilanpengambilan dandan
pengolahanpengolahan zatzat padatpadat dandan caircair daridari makananmakanan ((prosesproses pencernaanpencernaan,, transforttransfort
dandan ekskresiekskresi)) yangyang diperlukandiperlukan untukuntuk memeliharamemelihara kehidupankehidupan,, pertumbuhanpertumbuhan
berfungsinyaberfungsinya organorgan tubuhtubuh dandan menghasilkanmenghasilkan energienergi..
ZatZat GiziGizi dibagidibagi enamenam kelaskelas utamautama yaituyaitu karbohidratkarbohidrat,, lemaklemak,, protein,protein, vitamin,vitamin,
mineralmineral dandan airair



KonsepKonsep kesehatankesehatan

WHO  WHO  kesehatankesehatan adalahadalah keadaankeadaan fisikfisik, mental , mental 
dandan kesejahteraankesejahteraan sosialsosial secarasecara lengkaplengkap dandan
bukanbukan hanyahanya sekedarsekedar tidaktidak mengidapmengidap penyakitpenyakit
atauatau kelemahankelemahan

UU UU kesehatankesehatan RI no. 23 RI no. 23 tahuntahun 19921992
kesehatankesehatan adalahadalah keadaankeadaan sejahterasejahtera badanbadan, , 
jiwajiwa dandan sosialsosial yang yang memungkinkanmemungkinkan setiapsetiap
orangorang hiduphidup produktifproduktif secarasecara sosialsosial dandan ekonomiekonomi



IndikatorIndikator

1) 1) kesehatankesehatan fisikfisik
tidaktidak sakitsakit / / secarasecara klinisklinis tidaktidak sakitsakit /    /    
tidaktidak adaada gangguangangguan fungsifungsi tubuhtubuh

2) 2) kesehatankesehatan mental (mental (jiwajiwa) ) mencakupmencakup2) 2) kesehatankesehatan mental (mental (jiwajiwa) ) mencakupmencakup
-- pikiranpikiran
-- emosionalemosional
-- spiritualspiritual



lanjutanlanjutan

33)) kesehatankesehatan sosialsosial
mampumampu berhubunganberhubungan // berinteraksiberinteraksi
dengandengan orangorang lain,lain, toleransitoleransi,, salingsaling
menghargaimenghargai,, menghormatimenghormati dlldll..menghargaimenghargai,, menghormatimenghormati dlldll..

44)) kesehatankesehatan aspekaspek ekonomiekonomi
demidemi produktivitasproduktivitas menghasilkanmenghasilkan sesuatusesuatu
untukuntuk menyokongmenyokong hidupnyahidupnya// keluarganyakeluarganya
secarasecara finansialfinansial// ekonomiekonomi



HubunganHubungan GiziGizi dandan KesehatanKesehatan

MelaluiMelalui makananmakanan manusiamanusia mendapatkanmendapatkan zatzat makananmakanan // zatzat gizigizi..
AdaAda berbagaiberbagai zatzat gizigizi yangyang berpengaruhberpengaruh padapada kondisikondisi kesehatankesehatan
manusiamanusia.. AkibatAkibat daridari konsumsikonsumsi zatzat gizigizi yangyang tidaktidak seimbangseimbang baikbaik
kualitaskualitas maupunmaupun kuantitasnyakuantitasnya,, lebihlebih atauatau kurangkurang akanakan menimbulkanmenimbulkankualitaskualitas maupunmaupun kuantitasnyakuantitasnya,, lebihlebih atauatau kurangkurang akanakan menimbulkanmenimbulkan
masalahmasalah dalamdalam bentukbentuk penyakitpenyakit..
HasilHasil penelitianpenelitian ::

GiziGizi berpengaruhberpengaruh terhadapterhadap kecerdasankecerdasan
a)a) pertumbuhanpertumbuhan selsel--selsel otakotak
b)b) otakotak dandan sistemsistem sarafsaraf


