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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pola Makan 

2.1.1 Definisi Pola Makan 

 

Pola makan adalah susunan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi 

seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu terdiri dari frekuensi 

makan, jenis makanan, dan porsi makan. Menu seimbang perlu dimulai dan 

dikenal dengan baik sehingga akan terbentuk kebiasaan makan-makanan 

seimbang dikemudian hari. Kebiasaan makan adalah istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan kebiasaan dan perilaku yang berhubungan dengan 

pengaturan pola makan. Pola makan yang tidak teratur dan tidak baik dapat 

menyebabkan gangguan di sistem pencernaan. Dalam penelitian Sulastri (2012) 

jumlah dan frekuensi makan perlu diperhatiakan untuk meringankan pekerjaan 

saluran penceraan dimana sebaiknya makan tiga kali sehari dalam porsi kecil. 

Jenis makanan merangsang perlu di perhatikan agar tidak merusak lapisan 

mukosa lambung (Tussakinah, Masrul, & Burhan, 2018). 

 

2.1.2 Komponen Pola Makan 

 

Secara umum, ada 3 komponen penting yaitu : 

1. Jenis makan 

Jenis makanan adalah bahan makan yang bervariasi yang jika dimakan, 

dicerna, dan diserap menghasilkan susunan menu yang sehat dan seimbang. 

Jenis makanan yang di konsumsi harus variatif dan kaya nutrisi. Diantaranya 
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mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh yaituh karbohidrat, protein, 

vitamin, lemak, dan mineral (Oetoro, 2018) 

2. Jumlah porsi makan 

Makanan sehat itu jumlahnya harus disesuaikan dengan ukuran yang 

dikonsumsi. Bagi yang memiliki berat badan yang ideal, maka mengosumsi 

makanan yang sehat tidak perlu menambahkan maupun mengurangi porsi 

makanan cukup yang sedang-sedang saja. Sedangkan, bagi pemilik berat badan 

lebih gemuk, jumlah makanan sehat harus dikurangi. Jumlah atau porsi makan 

merupakan suatu ukuran makan yang di konsumsi pada setiap kali makan 

(Oetoro, 2018). 

 

3. Frekuensi makan 

Frekuensi makan adalah jumlah makan sehari-hari. Secara alamiah 

makanan diolah dalam tubuh  melalui alat-alat pencernaan mulai dari mulut 

sampai usus halus (Oetoro, 2018). 

 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Makan 

 

Menurut Sulistyoningsih, (2011) Faktor pola  makan yang terbentuk 

gambaran sama dengan kebiasaan makan seseorang setiap harinya. Secara 

umum faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola makan seseorang 

adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor agama, faktor pendidikan,  

dan faktor lingkungan. 

1. Faktor ekonomi  

Faktor Ekonomi mencangkup dalam peningkatan peluang untuk daya beli 

pangan dengan kualitas dan kuantitas dalam pendapatan menurun dan 

meningkatnya daya beli pangan secara kualitas maupun kuantitas 

masyarakat. 
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Pendapatan yang tinggi dapat mencangkup kurangnya daya beli dengan 

kurangnya pola makan masyarakat sehingga pemilihan suatu bahan 

makanan yang lebih di dasarkan dalam pertimbangan selera dibandingkan 

aspek gizi. Kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan impor. 

2. Faktor sosial budaya  

Faktor sosial budaya merupakan faktor yang memepengaruhi dari 

budaya, pantangan mengkomsumsi jenis makanan dapat di pengaruhi 

oleh faktor sosial budaya dalam kepercayaan budaya adat daerah yang 

menjadi kebiasaan atau adat daerah. Kebudayaan di suatu masyarakat 

memiliki cara mengkonsumsi pola makan dengan cara sendiri. 

3. Faktor agama. 

Faktor agama pola makan mempunyai suatu cara dan bentuk makan 

dengan baik dan benar. Dalam budaya mempunyai suatu cara bentuk 

macam pola makan seperti bagaimana cara makan, bagaimana 

pengolahannya, bagaimana Persipan makanan, dan bagaimana penyajian 

makannya. 

4. Faktor Pendidikan  

Faktor pendidikan pola makan adalah salah satu pengetahuan yang di 

pelajari dan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang akan 

di makan dan pengetahuan tentang gizi. 

5. Faktor lingkungan  

Dalam faktor lingkungan pola makan berpengaruh terhadap pembentukan 

perilaku makan, dalam lingkungan keluarga melalui adanya promosi, 

media elektronik, dan media cetak. 
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2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Makan 

 

Faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan pada masyarakat biasanya 

digolongkan dua faktor yaituh faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik : 

1. Faktor Ekstinsik merupakan faktor luaran dari manusia  

a. Faktor lingkungan alam 

Pola makan dipedesaan Indonesia umumnya di pengaruhi oleh jenis – 

jenis bahan makanan yang ada di daerahnya. 

b. Faktor lingkungan sosial 

Lingkungan sosial memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan 

kebisaan makan. 

c. Faktor lingkungan budaya dan agama 

Faktor lingkungan budaya berkaitan dengan kebiasaan makan meliputi 

nilai-nilai kehidupan dan rohani dan kewajiban-kewajiban sosial. 

d. Faktor Lingkunga Ekonomi 

Kebiasaan makan juga sangat ditentukan oleh kelompok-kelompok 

masyarakat menurut tahap ekonominya. 

2. Faktor Intrinsik yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia, faktor 

instrinsik meliputi : 

a. Faktor asosiasi emosional  

b. Faktor keadaan jasmani dan kejiwaan yang sedang sakit  

Kebiasan makan juga sangat dipengaruhi oleh keadaan kesehatan 

seseorang. 

c. Faktor penilaian yang lebih terhadap mutu makan (Kadir, 2016). 

 

2.1.5  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Gizi 

 

Kebutuahaan gizi setiap orang dapat dilihat pada angka kecukupan gizi 

yang di anjurkan (AKG). Yang bedasarkan umur, pekerjan, jenis kelamin, dan 

kondisi tempat tinggal (Sulistyoningsih, 2011).  
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1. Umur 

Faktor usia dapat mempengaruhi kebutuhan gizi pada orang dewasa 

berbeda dengan kebutuhan gizi pada usia balita Karena pada masa balita 

terjadi pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat pada usia balita. 

Semakin bertambah umur kebutuhan lebih rendah untuk setiap berat 

badan orang dewasa. 

2. Aktifitas 

Faktor aktivitas mempengaruhi angka kecukupan gizi adalah suatu 

kegiatan seseorang yang beraktivitas dalam menjalankan pekerjaan setiap 

harinya. 

3. Jenis kelamin 

Dalam jenis kelamin ini sangat berpengaruh pada gizi setiap perempuan 

dan laki-laki berbeda untuk mengetahui identitas seorang individu 

maupun sekelompok masyarakat. 

4. Daerah dan tempat tinggal 

Dalam suatu penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan dan di 

perdesaan membutuhkan pengetahuan tentang pola makan dengan cara 

yang benar dan baik dalam tempat waktu makan teratur. 

 

2.2 Konsep Gastritis 

2.2.1 Definisi Gastritis   

 

Gastritis merupakan masalah saluran pencernaan yang paling sering 

ditemukan. Gastristis ini dapat bersifat akut yang datang mendadak dalam 

beberapa jam kemudian atau beberapa hari dan dapat juga bersifat kronik 

sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun (Nage, Mujahid, & Muzakkir, 

2018). 

Gastritis akut adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung 

yang akut dengan kerusakan-kerusakan erosi. Sedangkan Gastritis kronik 
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adalah inflamasi lambung yang lama disebabkan oleh ulkus benigna atau 

maligana lambung dari lambung, atau oleh bakteri H. Pylori (Dermawan & 

Rahayuningsih, 2010) 

Gastritis adalah inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa 

lambung. Gastritis kronik tingkat ringan sampai sedang sering ditemukan pada 

masyarakat, terutama pada orang dewasa. Inflamasi ini kadang-kadang terjadi 

dipermukaan mukosa lambung saja sehingga tidak begitu nyeri, jadi tidak 

begitu mengganggu. Akan tetapi, bila inflamasi telah mengenai sampai 

kedalam mukosa lambung, maka timbul nyeri di daerah epigastrum. Bila 

gastritis kronik berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka dapat 

menyebabkan atropi mukosa lambung beserta kelenjar-kelenjar yang terdapat 

di dalamnya (Wardaniati, A, & Dahlan, 2016). 

 

2.2.2 Klasifikasi Gastritis 

Secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 tipe berdasarkan 

perjalanan dan gejala klinisnya : 

1. Gastritis akut hemoragik erosif 

Gastritis tipe ini yang sering menyebabkan ulkus aktif. Dikategorikan 

hemoragik erosif karena beresiko terjadi perdarahan masif dan perforasi 

gaster. Gastritis hemoragik erosive disebab kan oleh : 

a. Penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid 

Obat antiinflamsi nonsteroid afeka nalgetikanti inflamasinya diperoleh 

dengan menghambat sekresi prostaglandin yang berdampak pada 

peningkatan sekresi ion H+ yang dapat merusak epitel lambung. 

Peningkatan sekresi H+ dapat menurunkan sekresi HCO3 sehingga 

terjadi perlemahan pada perlindungan mukosa lambung. 

b. Iskemia 

Iskemia menyebabkan penurunan perfusi jaringan pada lambung 

menurun yang dapat menurunkan produksi mukus (sebagai barier 
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terhadap asam lambung) sehingga epitel mudah mengalami kerusakan 

dan perlukaan. 

c. Stres 

Peningkatan stres yang berarti terjadinya peningkatan rangsangan saraf, 

dan merangsang peningkatan asam hidroklorida (HCI) 

d. Penyalagunaan alkohol, zat kimia korosif 

Alkohol  merupakan senyawa yang mengandung hidrogen. Kandungan 

hidrogen itulah yang dapat meningkatkan suasan dalam lambung ketika 

berikatan dengan HCI sehingga menjadi zat korosif dalam lambung 

e. Trauma 

Trauma keras yang mengenai dinding abdomen dapat mengenai organ 

lambung. 

f. Trauma radiasi 

Radiasi yang beresiko terhadap gastritis erosive adalah seperti pada 

pengobatan kanker abdomen (Sukarmin, 2013). 

2. Gastritis aktif kronik non erosif 

Jenis peradangan lambung ini banyak terjadi pada daerah antrum. 

Penyebab utama terjadinya gastritis aktif kronik non erosive adalah infeksi 

Helicobacter pylori. Bakteri Helicobacter pylori merupakan bakteri yang 

berbentuk seperti sosis. Bakteri ini mempunyai beberapa keistimewaan 

sehingga dapat hidup  didaerah yang kaya asam (Sukarmin, 2013). 

3. Gastritis atropi 

Penyebab tersering tipe ini adalah auto antibodi. Imunoglobulin G dan 

limfosit-B Kehilangan daya kenal terhadap sel lambung sehingga justru malah 

merusaknya. Sel parietal lambung mengalami atropi dan mengalami gangguan 

terhadap reseptor gastrin, karbonhidrase, H+/K+ ATPase dan faktor intrinsik. 

Atropi sel parietal dapat mengakibatkan penurunan sekresi getah lambung  dan 

faktor intrinsik menurun tetapi justru terjadi peningkatan sekresi gastrin. 

Peningkatan sekresi gastrin akan mengakibatkan sel pembentukan gastrin yang 

mengalami hipertropi dan hiperplasia sehingga dihasikan histamin pada sel 
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lambung. Hipertropi dan hyperplasia gastrin itulah yang dapat memicu 

timbulnya sel karsinoid  dan metaplasia sel mukosa yang luas (Sukarmin, 

2013). 

4. Gastritis reaktif 

Gastritis reaktif tersering disebabkan pasca operasi daerah antrum atau 

daerah pylorus yang mengakibatkan refluks entrogastrik yang menyebabkan 

enzim pankreas dan garam empedu menyerang mukosa lambung sehingga 

mengalami pengikisan. Selain itu getah usus yang alkalis dapat menetralkan 

gastrin sehingga menjadi sangat cocok untuk perkembangan Helicobacter 

pylori (Sukarmin, 2013). 

 

2.2.3 Etiologi Gastritis 

 

Berbagai kasus yang terjadi pada gastritis sering berkaitan dengan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Stres  

2. Alkhol 

3. Obat-obatan : aspirin 

4. Merokok 

5. Terapi radiasi 

6. Makanan merangsang ( panas, pedas, asam / alkali kuat ) 

7. Refluks isi usus kedalam lambung 

8. Bakteri H. pylory, Endotoxin bakteri dari stapilokokus, Escherichia coli, 

atau Salmonella dapat juga menyebabkan gastritis. (Dermawan & 

Rahayuningsih, 2010). 
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2.2.4 Patofisiologi Gastritis 

 

Mukosa barier lambung umumnya melindungi lambung dari 

pencernaan terhadap lambung itu sendiri, yang disebut proses auto digesti acid,  

prostaglandin yang memberikan perlindungan ini. Ketika mukosa barier ini 

rusak maka timbul gastritis. Setelah barier ini rusak terjadilah perlukaan 

mukosa dan diperburuk oleh histamin dan stimulasi saraf colinergic. Kemudian 

HCL dapat berdifusi balik kedalam mukus dan menyebabkan luka pada 

pembuluh yang kecil, yang mengakibatkan terjadinya bengkak, perdarahan dan 

erosi pada lambung. Alkohol, aspirin dan refluk isi duodenal di ketahui sebagai 

penghambat (Dermawan & Rahayuningsih, 2010). 

Perubahan-perubahan patologi yang terjadi pada gastritis termasuk 

kongesti vaskuler, edema, peradangan sel supervisial. Manifestasi patologi 

awal dari gastritis adalah penebalan kemerahan pada membran mukosa dengan 

adanya tonjolan/terlipat. Sejalan dengan perkembangan penyakit dinding dan 

saluran lambung menipis dan mengecil, atropi gastrik progresif karena 

perlukaan mukosa kronik menyebabkan fungsi sel utama dan parietal 

memburuk. Resiko terjadinya kanker gastrik yang berkembang dikatakan 

mengangkat setelah 10 tahun gastritis kronik. Perdarahan mungkin terjadi 

setelah gastritis akut atau dengan luka yang disebabkan oleh gastritis kronik 

(Dermawan & Rahayuningsih, 2010). 

 

2.2.5 Tanda dan Gejala Gastritis 

 

Tanda gejala yang muncul berbeda sesuai dengan jenis gastritis gejala 

klininya itu antara lain : 

1. Gastritis akut erosive  

a. Hematomesis dan melena yang dapat berlangsung sangat hebat sampai 

terjadi renjatan karena kehilangan darah 

b. Nyeri ulu hati 
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c. Mual-mual dan muntah 

d. Pendarahan saluran cerna 

e. Hemodinamik yang seperti hipotensi, pucat, keringat dingin, takikardia, 

sampai gangguan kesadaran.  

2. Gastritis kronis non erosive 

a. Perasaan penuh (anoreksia), perasaan cepat penuh diakibatkan sekresi 

lambung yang berlebihan ketika ada makanan yang masuk. 

b. Distres epigastrik yang tidak nyata, sering berkaitan dengan perasaan 

lambung seperti penuh padahal kalau dilakukan pengecekan secara detail 

lambung tidak mengalami peningkatan intralumennya. 

c. Cepat kenyang, lambung terasa cepat penuh 

3. Gastritis atropi 

a. Nyeri epigastrik, timbulnya nyeri pada gastritis atropi akibat peningkatan 

sekresi lambung, tetapi justru mengalami penurunan getah lambung 

akibat atropi parietal. 

b. Anemia pernisianosa 

c. Mual dan muntah 

4. Gastritis reaktif 

a. Muntah yang berlebihan 

b. Nyeri epigastri 

c. Lemah (Sukarmin, 2013). 

 

Menurut  Dermawan & Rahayuningsih, (2010) Beberapa tanda dan gejala 

pada gastritis : 

a. Nyeri seperti terbakar 

b. Nyeri pada uluh hati setelah makan 

c. Anoreksia 

d. Mual, mutah dan cegukan 

e. Sakit kepala 

f. Perut kembung 
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g. Rasa asam di mulut 

h. Kolik usus diare. 

 

2.2.6 Penatalaksanaan Gastritis 

 

Penatalaksanaan menurut Sukarmin, (2013) orientasi utama pengobatan 

gastritis berpaku pada obat-obatan yang mengurangi jumlah asam lambung 

dapat mengurangi gejalanya : 

a. Antasida 

b. Histamin (H2) blocker, seperti famotidine dan ranitidin. 

c. Inhibitor Pompa Proton (PPI), seperti omeprazole, lansoprazole dll. 

d. Apabila penyebabnya adalah dari bakteri Helicobakter Pylori maka 

pengobatan perlu antasida, dan atibiotik seperti amoksilin dan 

klaritromisinin untuk membunuh bakteri. 

e. Makan yang teratur untuk mencegah kekambuhan asam lambung 

menungkat. 

f. Manajemen stres, latihan mengendalikan stres. 

 

2.3 Konsep Pola Makan Gastritis 

2.3.1 Definisi Pola Makan Gastritis 

 

Pola makan adalah perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi 

keadaan gizi, keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu 

dan masyarakat Kemenkes RI, (2014) orang yang memiliki pola makan tidak 

teratur mudah terserang penyakit gastritis. Pada saat perut terisi, tapi dibiarkan 

kosong, atau ditunda pengisiannya asam lambung akan mencerna lapisan 

mukosa lambun karena ketika kondisi lambung sedang kosong, dan akan terjadi 

gerakan peristaltik lambung bertambah intensif yang akan merangsang 
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peningkatan produksi amsam lambung sehingga dapat timbul rasa nyeri pada 

ulu hati (Susanti & Fitriani, 2018). 

Menurut Sulastri, (2012) Kekambuhan gastritis dapat disebabkan oleh 

stres dan pola makan yaitu frekuensi makan, jenis makan, dan porsi makan. 

Pola makan yang baik mencegah kekambuhan gastritis. Pada kasus gastritis, 

frekuensi makan yang di perbanyak, tapi jumlah makanan yang dimakan tidak 

banyak. Pola makan terbagi menjadi 3 periode yaitu sarapan pagi, makan siang, 

dan makan malam. Salah satu penyebab utama peningkatan asam lambung 

adalah pola makan yang tidak teratur. Makanan dan minuman yang di konsumsi 

masuk kedalam lambung berfungsi mengurangi asam lambung sehingga tidak 

sampai menggerogoti lambung (Ausrianti & Nurleni, 2019). 

 


