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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, dengan memuji kebesaran Allah SWT, dan atas 

kehendak-Nya pula akhirnya Modul Ajar untuk mata kuliah Gizi Ibu 

dan Anak Jilid 2 ini ada dihadapan para mahasiswa. Buku ini 

merupakan lanjutan dari Modul Ajar  Gizi Ibu dan Anak Jilid 1. Buku 

ini sebagai tambahan bacaan disamping buku-buku sejenis yang telah 

terbit. Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum Nasional Berbasis 

Kompetensi untuk mahasiswa Diploma III Kebidanan.  

Tujuan kami menyusun adalah memberikan deskripsi yang jelas, 

akurat dan dapat dipahami mengenai gizi ibu dan anak yang tentunya 

pengetahuan mahasiswa masih sangat kurang.  Buku ini terdiri dari 6 

BAB yang meliputi: Gizi Seimbang Untuk Remaja, Gizi Seimbang Untuk 

Dewasa, Gizi Seimbang Untuk Ibu Hamil, Gizi Seimbang Untuk Ibu 

Menyusui, Gizi Seimbang Untuk Ibu  Lanjut Usia dan Penilaian Status 

Gizi 

Kami berharap kepada mahasiswa Kebidanan, semakin banyak 

membaca tentang gizi dalam kesehatan reproduksi, maka semakin 

mudah dalam memahami mata kuliah Gizi Ibu dan Anak sehingga 

mampu memberikan pelayanan kesehatan terutama pada wanita 

sepanjang daur hidupnya. Kami yakin modul ajar yang juga dilengkapi 

modul praktikum ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk 

mempelajari gizi ibu dan anak. 

Semoga dengan bimbingan Allah SWT, modul ajar ini dapat 

bermanfaat untuk perkembangan ilmu Kebidanan dan mahasiswa 

menjadi Bidan yang berakhlak mulia, bermartabat, kreatif, mandiri 

dan profesional. Jazahumullahu Khairan. 

 

            Magetan, September 2019 

               Triana Septianti Purwanto 

 



 

 

iv 

 

DAFTAR ISI 

 

   Halaman 

HALAMAN JUDUL i 

KATA PENGANTAR iii 

DAFTAR ISI iv 

BAB 1 Gizi Seimbang Untuk Remaja 1 

BAB 2 Gizi seimbang Untuk Dewasa 18 

BAB 3 Gizi Seimbang Untuk Ibu Hamil 41 

BAB 4 Gizi Seimbang Untuk Ibu Menyusui 54 

BAB 5 Gizi Seimbang Untuk Ibu Lanjut Usia 64 

BAB 6 Penilaian Status Gizi 73 

DAFTAR PUSTAKA  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan dalam BAB ini: 

GIZI SEIMBANG UNTUK REMAJA 

 Karakteristik Gizi Remaja 

 Kebutuhan Gizi Remaja 

 Faktor Penyebab Masalah Gizi 

 Petunjuk Pengaturan Makanan 

 Perencanaan Menu 

 Masalah Gizi Remaja 
 

 



 

 

1 

 

BAB I 

GIZI SEIMBANG UNTUK REMAJA 

 

Kesehatan remaja berawal pada usia yang sangat dini. Gejala 

sisa infeksi dan malnutrisi ketika anak-anak akan menjadi beban 

pada usia remaja. Wanita yang fisiknya tidak pernah tumbuh 

dengan sempurna berisiko melahirkan bayi dengan berat badan 

lahir rendah (BBLR), partus macet dan perdarahan. Asupan 

makanan yang seimbang pada masa remaja sangat diperlukan 

karena pada masa ini pertumbuhan bukan saja pada fisik semata 

tetapi lebih spesifik lagi yaitu pertumbuhan dan perkembangan 

sistem reproduksi.  

 

KARAKTERISTIK GIZI REMAJA 

Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi orang 

dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan komposisi tubuh. Terjadi 

perubahan hormonal dalam tubuh. Karakteristik lain dari masa 

remaja adalah terjadinya peningkatan aktivitas fisik. 

Keterlambatan tumbuh kembang pada usia sebelumnya akan 

dikejar pada usia ini. Periode adolensia ditandai dengan 

pertumbuhan yang cepat (growth spurt), baik tinggi maupun berat 

badannya. Kebutuhan zat gizi sangat berhubungan dengan 

besarnya tubuh, sehingga kebutuhan yang tinggi terdapat pada 

periode pertumbuhan yang cepat. Growth spurt pada anak 

perempuan sudah dimulai pada umur 10-12 tahun, sedangkan 

anak laki-laki pada umur 12-15 tahun. Pada periode tertentu tinggi 

badan anak perempuan melebihi tinggi badan anak laki-laki. 

Penambahan tinggi badan pada anak-anak perempuan berhenti 

setelah mencapai 17 tahun, sedangkan pada anak laki-laki biasanya 

masih berlanjut terus walaupun tidak secepat seperti sebelumnya. 

Permulaan growth spurt pada anak tidak selalu pada umur yang 

sama melainkan terdapat perbedaan secara individual. 

Pertumbuhan yang cepat biasanya diiringi peningkatan aktivitas 

fisik sehingga kebutuhan zat gizi naik.  
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Pola hidup yang diterapkan saat remaja merupakan salah satu 

waktu yang tepat untuk memulai pola hidup sehat. Hal ini 

disebabkan masa remaja merupakan suatu masa saat seseorang 

tumbuh dan berkembang pesat. Masa ini merupakan masa puber 

bagi seseorang. Karena itu, agar tumbuh idela pada masa puber, 

remaja harus memilih jenis makanan dengan baik. Kebutuhan zat 

gizi remaja putrid an putra berbeda-beda. Remaja putri biasanya 

membutuhkan lebih banyak zat besi, vitamin A dan kalsium 

daripada remaja putra. Masa puber remaja putri dimulai pada saat 

berusia 12 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 14 tahun. 

Perubahan yang menunjukkan tanda kedewasaan umumnya dapat 

diperlihatkan pada adanya perkembangan genital. Disamping itu, 

kerangka dan organ dalam tubuh juga terus berkembang dan 

sering diikuti dengan penurunan persentase kandungan lemak 

dalam tubuh. Tulang-tulang pun ikut membesar. Dengan demikian, 

secara otomatis tinggi dan berat badan bertambah secara cepat. 

Pertambahan tinggi badan dan berat badan secara optimal akan 

tercapai pada usia 19 tahun dan kemudian masih bisa bertambah 

sampai 20 tahun. 

Masa puber remaja putri dimulai pada saat berusia 10 tahun 

dan mencapai puncaknya pada 12 atau 13 tahun. Remaja putri 

lebih cepat mengalami pubertas dibanding remja putra. Remaja 

putri relatif lebih tinggi dan lebih berat dibanding dengan remaja 

putra. Secara fisik perubahan yang tampak pada masa puber 

remaja putri; tumbuhnya rambut dibagian tertentu, payudara 

membesar dan mulai menstruasi. Persentase lemak tubuh 

meningkat 2 kali lipat dan usia 15-16 tahun perkembangan tubuh 

sudah lengkap. 

 

KEBUTUHAN GIZI REMAJA 

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan 

perkembangan baik secara fisik, mental dan aktifitas semakin 

meningkat, maka kebutuhan makanan yang mengandung zat-zat 

gizi menjadi cukup besar. Dibandingkan dengan fase-fase lainnya 

(bayi, balita, anak, dewasa dan manula), total kebutuhan zat gizi 
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selama remaja relatif lebih besar, kecuali pada masa hamil dan 

menyusui. Pada remaja putri mulai mendapatkan menstruasi, 

kebutuhan akan zat besi meningkat secara drastis. Remaja putri 

umumnya mengalami kekurangan zat besi, kalsium dan vitamin. 

Disamping itu juga kekurangan vitamin B6, seng, asam folat, 

yodium, vitamin D dan magnesium dalam diet sehari-hari. 

 

Tabel 1.1 Kebutuhan Gizi Remaja 

 
Gizi Jumlah yang Dibutuhkan 

Vitamin A 3.725 IU 

Vitamin E 12 IU 
Vitamin B1 0,9-1 mg 

Vitamin B2 1,3-1,4 mg 
Vitamin C 30 gram 

Energi 2.100-2.500 kkal 
Protein 56-58 gram 

Kalsium 0,6-0,7 mg 
Zat besi 15-18 mg 

 

1. Energi.  

Energi merupakan kebutuhan yang terutama apabila tidak 

tercapai, diet protein, vitamin, dan mineral tidak dapat 

dipergunakan secara efektif dalam berbagai fungsi metabolik. 

Energi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan, 

perkembangan, aktifitas otot, fungsi metaboliknya (menjaga 

suhu tubuh, menyimpan lemak tubuh). Sumber energi berasal 

dari karbohidrat, protein, lemak menghasilkan kalori masing-

masing, sebagai berikut: karbohidrat 4 kkal/g, protein 4 kkal/g 

dan lemak 9 kkal/g. Kebutuhan energi bervariasi tergantung 

aktifitas fisik, remaja yang kurang aktif dapat menjadi 

kelebihan berat badan (BB) atau mungkin obesitas. Asupan 

energi yang rendah menyebabkan retardasi pertumbuhan, 

berat badan (BB) rendah, dan starvasi. Starvasi adalah suatu 

keadaan dimana terjadinya kekurangan asupan energi dan 

unsur-unsur nutrisi essensial yang diperlukan tubuh dalam 
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beberapa hari sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan-

perubahan proses metabolisme didalam tubuh 

2. Karbohydrat 

Sumber terbesar energi tubuh adalah karbohidrat yang 

menjadi bagian dari bermacam-macam struktur sel dan 

substan dan komponen primer diet serat. Karbohidrat 

disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi lemak tubuh. 

Sumber karbohidrat yang baik adalah karbohidrat simple atau 

(buah-buahan, sayur-sayuran, susu, gula, pemanis berkalori 

lainnya), dan karbohidrat kompleks (produk padi-padian dan 

sayur-sayuran). Asupan yang tidak adekuat menyebabkan 

ketosis. Ketosis adalah suatu keadaan tubuh, yang terjadi 

sebagai akibat dari kurangnya kadar karbohidrat dalam tubuh. 

Sebaliknya asupan yang berlebihan mengarah pada kelebihan 

kalori. 

3. Protein 

Protein diperlukan untuk sebagian besar proses metabolik, 

terutama pertumbuhan, dan maintenen atau merawat jaringan 

tubuh. Protein mensuplai sekitar 12%-14% asupan energi 

selama masa anak dan remaja. Kebutuhan sehari-hari yang 

direkomendasikan pada remaja berkisar antara 44-59 gram, 

tergantung jenis kelamin dan umur. Berdasarkan BB, remaja 

umur 11 -14 tahun pada laki-laki atau perempuan memerlukan 

protein 1 g/kg berat badan (BB), dan pada umur 15-18 tahun 

berkurang menjadi 0,9 g/kg pada laki-laki dan 0,8 g/kg pada 

perempuan. Sumber diet protein yang baik adalah daging, 

unggas, ikan, telur, susu, dan keju. 

a. Paling sedikit memenuhi 7-8% dari total energi yang 

dikonsumsi  

b. Dianjurkan berkisar 44-59 gram/hari  

c. Dipantau cadangan prot untuk yang gangguan gizi  

4. Lemak 

Lemak berperan penting sebagai komponen struktural dan 

fungsional membran sel, yang meliputi berbagai segi dari 

metabolisme. Lemak juga sebagai sumber asam lemak esensial 
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yang diperlukan oleh pertumbuhan, karena merupakan sebagai 

sumber suplai energi yang berkadar tinggi dan pengangkut 

vitamin yang larut dalam lemak. Lemak esensial juga 

dibutuhkan oleh tubuh sekitar 3% dari total energi. Kebutuhan 

lemak dihitung sekitar 37% dari asupan energi total remaja, 

baik laki-laki maupun perempuan. Asupan lemak yang kurang 

adekuat, akan terjadi defisiensi asal lemak esensial dan nutrien 

yang larut dalam lemak, serta terjadinya pertumbuhan yang 

buruk sebaliknya, jika kelebihan asupan akan berisiko 

kelebihan berat badan (BB), obesitas, mungkin bisa 

meningkatkan penyakit kardiovaskuler nantinya. Sumber 

lemak yang dapat dikonsumsi adalah lemak jenuh (mentega), 

asam lemak tak jenuh tak tunggal (minyak olive), asam lemak 

tak jenuh ganda (minyak kacang kedelai), kolestrol (hati, ginjal, 

otak, kuning telur, daging, unggas, ikan, dan keju). 
 

Tabel 1.2 Kecukupan Energi Remaja  

Gol.umur (thn) Pria (kkal/kg bb) Wanita (kkal/kg bb) 
0 -1 110-120 110-120 
1-3 100 100 
4-6 90 90 
6-9 80-90 60-80 

10-14 50-70 40-55 
14-18 40-50 40 

Sumber: Widya Karya Pangan dan Gizi, 2004  

Kebutuhan zat gizi: 

1. Protein  : 10% – 15% 

2. Lemak  : 20% - 30% 

3. Karbohidrat : 60%- 75% 

4. Zat gizi lain : vitamin dan mineral lihat DKGA 

 
Cara : misal : KH = 60% x kalori total = ……Kal = …gr 

                                                                                                 4 
       P = 15% x kalori total = ……Kal = …gr 
                      4 
        L = 25% x kalori total = ……Kal = …gr 
                   9 
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5. Mineral 

Kebutuhan mineral seluruhnya meningkat pada masa kerja 

tumbuh remaja. Mineral berperan penting pada kesehatan, 

kalsium, zat besi, dan seng, khususnya penting pada masa 

pertumbuhan dan perkembangan. 
a. Pada masa pertumbuhan diperlukan 2 kali lipat lebih 

banyak mineral kalsium, besi, seng dan magnesium 
b. Memerlukan besi yang tinggi  

6. Vitamin 

Vitamin A merupakan nutrien yang larut dalam lemak, 

esensial untuk mata, tulang, pertumbuhan, pertumbuhan gigi, 

diferensial sel, reproduksi dan integritas sistem imun. Sumber 

vitamin A yang baik adalah, karoten (sayur daun hijau tua, 

buah dan sayur kuning dan orange), makanan yang diperkaya 

dengan vitamin A dan susu. Vitamin C berfungsi dalam 

pembentukan kolagen tulang dan gigi, dan melindungi vitamin 

lain dan mineral dari oksidasi (antioksidan). Asupan perhari 

vitamin C yaitu, 50 mg/hari untuk remaja usia 11 -14 tahun 

pada laki-laki, dan 60 mg/hari untuk usia 15-18 tahun pada 

perempuan. Sumber vitamin C yaitu, buah-buahan segar 

seperti jeruk, tomat, kentang, sayur hijau tua dan strawberi 

yang dijus merupakan sumber vitamin C yang sangat baik.  

Vitamin E fungsinya sebagai antioksidan. Sumber vitamin 

E yang baik dalam diet, minyak dan lemak sayur-sayuran, 

beberapa produk sereal, kacang-kacangan dan beberapa ikan 

laut. 
a. Tiamin, riboflavin dan niasin dibutuhkan dalam jumlah yang 

tinggi untuk mengimbangi kebutuhan energi yang tinggi 
pula 

b. Pada umumnya dengan asupan energi yang tinggi akan 
diikuti tingginya pertumbuhan tulang yang pesat  

c. Kebutuhan vitamin A, B6, C, E, asam folat sama dengan 
orang dewasa  

d. Dikatakan bahwa asupan diet yang kurang pada masa 
remaja adalah A, B6, riboflavin, besi, kalsium dan seng. 

e. Selain itu pada remaja perempuan juga sering kekurangan 
magnesium, tembaga dan mangan  
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FAKTOR PENYEBAB MASALAH GIZI 

Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi remaja adalah sebagai 

berikut: 

1. Kebiasaan makan yang buruk. Kebiasaan ini biasanya sudah 

tertanam sejak kecil.  

Remaja makan seadanya tanpa mengetahui akan berbagai 

zat gizi dan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gizi. 

Kebiasaan makan keluarga juga menjadi salah satu penyebab 

keadaan ini. Keluarga terutama orang tua tidak menanamkan 

kebiasaan makan sehat pada anak, dari sinilah anak kemudian 

belajar bahwa kebutuhan makan tidak harus mengandung zat 

gizi yang seimbang dan cukup hanya terpenuhi secara 

kuantitas saja. Jika hal ini terus berlangsung maka dapat 

dipastikan remaja akan kekurangan zat gizi baik makro 

maupun mikro. 

2. Pemahaman gizi yang keliru yang disebabkan karena 

memelihara kelangsingan tubuh dengan menerapkan makanan 

secara keliru. 

Tubuh yang langsing sering menjadi idaman bagi setiap 

remaja terutama remaja putri. Untuk mencapai hal ini 

seringkali remaja menerapkan diet yang salah dengan 

membatasi makanan secara keliru. Kebutuhan gizi remaja 

menjadi tidak terenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Hanya makan sekali sehari atau makan-makanan seadanya, 

tidak makan nasi dan tetapi tetap makan camilan merupakan 

penerapan prinsip pemeliharaan gizi yang keliru dan 

mendorong remaja mengalami gangguan gizi. 

3. Kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu. 

Kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu saja 

menyebabkan kebutuhan gizi tidak terpenuhi. Keadaan seperti 

ini biasanya terkait dengan “mode” yang tengah marak 

dikalangan remaja. Menjamurnya makanan fast food ataupun 

junk food menjadi masalah gizi tersendiri. 

4. Promosi yang berlebihan melalui media masa.  
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Usia remaja merupakan usia dimana mereka sangat mudah 

tertarik pada sesuatu yang baru. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

pengusaha makanan dengan mempromosikan produksi 

makanan mereka dengan cara yang sangat mempengaruhi 

pada remaja. Penggunaan aktor/aktris idola remaja sangat 

mempengaruhi image makanan itu sendiri sehingga remaja 

tertarik. Begitu pula dengan perkembangan media sosial: 

intagram, facebook dan youtube dengan adanya budaya baru 

“MUKBANG”, yang memperkenalkan suatu makanan dengan 

memakan makanan tersebut dalam jumlah berlebihan dan 

menunjukkan kenikmatan dari rasa makanan tersebut yang 

dimaksudkan untuk menarik minat remaja akan makanan.  

5. Masuknya produk makanan baru. Makanan siap santap (fast 

food)seperti misalnya hot dog, pizza, hamburger, fried chiken. 

Makanan junk food misalnya sejenis keripik. Keberatan pada 

makanan fast food terutama karena kadar lemak jenuh dan 

kolesterol yang tinggi di samping kadar garam.  

 

PETUNJUK PENGATURAN MAKANAN 

1. Jagalah berat badan pada tingkat yang normal 

2. Upayakan tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah yang 

seimbang dengan kebutuhan tubuh baik zat gizi makro 

maupun mikro. Makanan sesuai syarat “4 Sehat” menjamin 

terpenuhinya kecukupan gizi  

3. Pantangan terhadap jenis-jenis makanan tertentu yang tidak 

berdasar sebaiknya tidak dilakukan kecuali atas dasar indikasi 

medis  

4. Berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang kaya akan 

berbagai vitamin dan mineral sangat dianjurkan untuk 

memelihara kesehatan kulit  

5. Makanan yang kadar lemak tinggi dan makanan yang terlalu 

manis sebaiknya dihindari  

6. Bagi remaja pria kecukupan protein dan energi harus 

terpenuhi agar otot-otot tubuh dapat tumbuh dan berkembang 

dengan lebih baik  



 

 

9 

 

7. Hindari kesukaan yang berlebihan terhadap hanya makanan-

makanan tertentu saja, untuk menjamin terpenuhinya 

kebutuhan zat gizi. Makanan fast food, tidak dilarang asalkan 

tidak terlalu sering yang dapat menyebabkan meniadakan 

makanan lengkap di rumah  
8. Kebiasaan “ngemil” atau senang makan makanan kecil 

memungkinkan tubuh memperoleh tambahanenergi sehingga 
tanpa disadari intake energi ke dalam tubuh melebihi 

kebutuhan dan dampaknya berupa bertambahnya timbunan 
lemak dalam tubuh.  

9. Kebiasaan makan yang teratur mulai sarapan pagi, makan 
siang dan makan malam dengan menu yang memenuhi syarat 
empat sehat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan 
adalah cara yang paling baik dalam memelihara kesehatan dan 

kelangsingan tubuh. Meniadakan salah satu dari tiga macam 
makanan lengkap itu dengan tujuan apapun sangat tidak 
dianjurkan. Tubuh mengalami kekosongan masukan zat gizi 
untuk jangka waktu yang relaatif lama, yang bukan tidak 
mungkin membawa dampak buruk bagi kesehatan tubuh. 

 

PERENCANAAN MENU 

Menu seimbang adalah rangkaian dari beberapa macam 

hidangan untuk tiap kali makan yang dapat menyehatka tubuh 

orang yang memakannya dengan menggunakan semua golongan 

bahan makanan dan penggantinya dengan memperhatikan 

keseimbangan zat-zat gizi yang terkandung didalamnya. 

1. Tujuan  
a. Menjaga status gizi dalam kondisi baik  
b. Menyediakan kecukupan zat gizi untuk tumbuh kembang  
c. Meningkatkan daya tahan tubuh  

2. Prinsip  
a. Kalori tinggi baik untuk menunjang pertumbuhan dan aktiitas 

yang tinggi  
b. Protein tinggi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang 

rusak  
c. Vitamin dan mineral cukup  
d. Cairan dan serat cukup  
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3. Syarat  
a. Menu bervariasi  
b. Disajikan menarik  
c. Disajikan menu seimbang  

MASALAH GIZI REMAJA 

1. Makan tidak teratur 

Aktivitas fisik pada masa remaja meningkat sangat pesat. 

Pada masa ini remaja dihadapkan dengan kegiatan sekolah 

yang intensitas kegiatannya cukup tinggi di luar rumah. 

Kebutuhan gizi harian yang diperlukan untuk mendukung 

aktifitas fisik remaja sangat tinggi, agar terpenuhi kecukupan 

energi. Tetapi aktifitas yang tinggi pada remaja dan kebiasaan 

makan yang tidak teratur seringkali mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara asupan dan kecukupan gizi. Ketidak 

seimbangan antara asupan dan kecukupan gizi dapat 

menimbulkan masalah gizi baik gizi kurang maupun gizi 

berlebih. Gizi kurang pada remaja dapat menyebabkan kurang 

energi sehingga tubuh menjadi mudah lelah ketika 

beraktivitas, mudah terserang penyakit, menghambat prestasi 

belajar dan menurunkan potensi sumber daya pembangunan 

generasi penerus bangsa. 

Kebiasaan jajan pada remaja juga cenderung meningkat 

karena meningkat pula aktifitas fisik diluar rumah. Makanan 

jajan diluar seringkali tidak diperhatikan mutu gizi, kebersihan 

dan keamanan bahan pangan. Tidak sedikit masalah yang 

timbul akibat orang tua tidak peduli terhadap makanan yang 

dikonsumsi remaja di sekolah. Makanan yang tidak aman dan 

tidak bergizi menimbulkan penyakit seperti diare, kanker dan 

obesitas. Remaja yang terbiasa jajan diluar dapat 

meningkatkan asupan energi sehingga berlebih dan kebiasaan 

jajan juga dapat meningkatkan total energi yang berasal dari 

asupan lemak sehingga memicu kenaikan berat badan. 

Kebiasaan sarapan juga dapat mempengaruhi status gizi 

remaja disamping kebiasaan jajan. Pengaruh sarapan terhadap 

status gizi yaitu melalui pemenuhan zat gizi karena sarapan 

dapat memberikan sumbangan zat gizi per harinya. Remaja 
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yang tidak sarapan akan berisiko mengalami defisien zat gizi. 

Sarapan yang baik akan memberikan sumbangan energi 

sebanyak 20%. Cadangan energi yang rendah dan tinggi lemak 

akan berdampak pada penurunan produktivitas dan prestasi 

belajar pada anak sekolah sebagai akibat kekurangan dan 

kelebihan zat gizi. 

2. Kehamilan 

Kehamilan risiko tinggi usia remaja (12-19 tahun), secara 

psikis belum siap menghadapi kehamilan atau perannya 

sebagai ibu yang baik, ibu merasa stress, cemas dan depresi 

selama kehamilan, apalagi jika kehamilan ini tidak diinginkan. 

Seringkali mereka berusaha menggugurkan janin dalam 

kandungan dengan berbagai cara, salah satunya dengan tidak 

mengonsumsi makanan apapu. Tentu saja hal ini dapat 

membahayakan jiwa ibu dan janin yang dikandungnya. Depresi 

saat kehamilan remaja meningkatkan keluhan yang muncul 

saat kehamilan terutama pada trimester pertama. Ibu 

cenderung mengalami berbagai keluhan ketidaknyamanan 

selama kehamilan, kondisi hyperemesis grafidarum seringkali 

ditemukan pada kehamilan muda ini. Kondisi mual muntah 

yang terus menerus menghalangi nutrisi yang masuk ke dalam 

tubuh. Tentu saja hal ini berdampak buruk pada pertumbuhan 

janin dan terutama kondisi fisik ibu. 

Secara fisik, kehamilan pada remaja juga mengandung 

risiko tinggi. Organ-organ reproduksi belum matang sehingga 

dapat berdampak meningkatnya komplikasi selama kehamilan. 

Anemia menjadi risiko tersering yang ditemukan pada 

kehamilan remaja. Jika seorang remaja hamil dan kadar Hb 

didalam darahnya kurang dari 11 gram%, dapat menyebabkan 

suplai oksigen dan nutrisi lain dalam darah menjadi berkurang 

terutama untuk janin yang dikandungnya. Padahal selama 

kehamilan, baik ibu dan janin membutuhkan suplai oksigen 

dan nutrisi yang adekuat guna menjamin kelangsungan hidup 

ibu maupun janin. Janin tidak dapat tumbuh secara maksimal 

karena kekurangan nutrisi. Selain itu anemia pada kehamilan 
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muda (remaja) menyebabkan pembekuan darah tidak normal, 

sehingga ibu berisiko terjadi perdarahan saat persalinan. 

 

3. Anemia 

Remaja putri memerlukan rata-rata 26 mg zat besi per 

orang, per haari dalam menu makanannya. Jumlah tersebut 

adalah dua kali lipat remaja putra yang seusia. Tingginya 

kebutuhan zat besi tersebut berkaitan dengan fungsi 

reproduksi wanita yaitu menstruasi. Data dari rekaman diet 

menunjukkan bahwa sumber zat besi lebih banyak dari nabati 

yaitu sayuran. Padahal zat besi yang terkandung dalam 

sayuran berbentuk sebagai “non heme” daya tingkat absorbsi 

yang lebih rendah dibanding dengan heme dari sumber 

hewani. Dapat diartikan bahwa status gizi zat besi yang rendah 

dalam tubuh bisa dengan mudah terjadi karena memang 

asupan zat besi kurang dan diperburuk dengan sumber zat besi 

dari sumber hewani yang kurang mencukupi. Zat besi 

merupakan komponen dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, 

enzim katalase dan enzim peroksidase yang berhubungan erat 

dengan transport oksigen ke jaringan. Apabila proses transport 

oksigen ini terganggu maka kemungkinan terjadinya defisit 

oksigen di otak mudah terjadi, akibatnya gejala mudah 

mengantuk dan sulit berkonsentraasi dapat dialami oleh 

remaja. Anemia gizi pada usia remaja/ usia anak sekolah akan 

menyebabkan gangguan motorik sehingga mempengaruhi 

prestasi belajar. Berbagai studi literatur ditemukan bahww 

anemia gizi menyebabkan transport oksigen menjadi 

berkurang, sehingga produksi energi menjadi renda. Akibat 

yang dapat teramati karena anemia gizi tersebut adalah anak 

menjadi mudah lelah dan kurang dapat berkonsentrasi 

sehingga menurunkan kinerja intelektual. 

4. Anoreksia nervosa 

Anoreksia adalah aktivitas untuk menguruskan badan 

dengan melakukan pembatasan makan secara sengaja dan 

melalui kontrol yang sangat ketat. Penderita anoreksia sadar 
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bahwa mereka merasa lapar, namun takut untuk memenuhi 

kebutuhan makan mereka karena dapat berakibat naiknya 

berat badan. Persepsi mereka terhadap rasa kenyang 

terganggu sehingga sekalipun mereka mengonsumsi makanan 

dalam jumlah sedikit, mereka akan merasa kenyang atau 

bahkan mual. Penderita anoreksia mati-matian menahan rasa 

lapar dan berupa sekeras mungkin untuk tidak mengonsumsi 

makanan dalam jumlah banyak sehingga dapat bertahan hidup 

hanya dengan 2-3 sendok nasi per hari. Kondisi ini dapat 

menimbulkan efek yang berbahaya yaitu kematian akibat tidak 

diperolehnya energi untuk hidup.  

Tanda-tanda penderita anoreksia adntara lain; 1) 

umumnya wanita baik remaja maupun dewasa atau yang baru 

memasuki masa pubertas, 2) tumbuh dilingkungan keluarga 

yang menekankan pentingnya prestasi atau penampilan 

sebagai nilai kebanggaan keluarga, 3) memiliki perhatian yang 

berlebihan terhadap kesempurnaan penampilan, 4) memiliki 

orangtua yang sibuk, 5) perubahan fizik seperti rambut rontok, 

terhentinya ovulasi dan menstruasi, detak jantung melambat, 

tekanan darah rendah dan tidak mampu menahan rasa dingin, 

6) tingkat depresi yang tinggi, 7) rentan terkena osteoporosis 

karena asupan kalsium rendah, dan 8) kerusakan hati dan 

organ-organ vital. 

5. Bulemia nervosa 

Penderita bulimia cenderung senang mengonsumsi 

makanan yang mereka sukai. Mereka makan berlebihan untuk 

memuaskan keinginan mereka. Namun setelah makan, mereka 

memuntahkan kembali sehingga tidak ada makanan yang 

tersisa. Mereka terhindar dari kegemukan tanpa harus 

menahan keinginan mereka untuk makan. Jika seseorag terus-

menerus memuntahkan makanan yang mereka konsumsi, 

mereka akan kekurangan kalori untuk beraktivitas. Tubuh 

menjadi lemas, sulit untuk berfikir dan pada akhirnya tidak ada 

lagi energi yang dapat digunakan untuk mempertahankan 

dirinya. 
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Tanda-tanda bulimia; 1) sulit dideteksi karena berat badan 

bisa saja melebihi batas normal, dibawah batas normal atau 

bahkan mempunyai berat badan yang normal, 2) wanita baik 

remaja maupun dewasa muda, 3) pola makan dalam jumlah 

besar dan kemudian memuntahkan kembali atau 

mengkonsumsi obat pencahar dan obat diuretic untuk 

mengeluarkan makanan yang telah disantap, 4) menderita 

perlukaan pada dinding perut, kerusakan ginjal karena 

rendahnya asupan potassium, rusaknya email gigi karena 

terciptanya produksi asam yang berlebihan ketika muntah dan 

terhentinya menstruasi, 5) kemarahan tertahan karena 

ketidakmampuan untuk mengekspresikan emosi dengan cara 

yang lazim. 

Baik penderita anoreksia dan bulimia mengalami dampak 

secara fizik yaitu kehilangan selera makan, luka pada 

tenggorokan dan infeksi saluran pencernaan, lemah, tidak 

bertenaga dan mudah terjangkit penyakit, kurang nutrisi, sulit 

berkonsentrasi, gangguan menstruasi hingga kematian. 

Sedangkan dampak secara psikologis adalah perasaan tidak 

berharga, sensitive, mudah tersinggung, mudah marah, mudah 

merasa bersalah, tidak percaya diri dan canggung dihadapan 

banyak orang, cenderung berbohong untuk menutupi perilaku 

makannya, menuntut perhatian orang lain serta depresi. 

6. Obesitas 

Obesitas adalah suatu penyakit yang serius yang dapat 

mengakibatkan masalah emosional dan sosial. Orang yang 

gemuk (overweight) bukan berarti obesitas. Seseorang 

mengalami overweight bila berat badannya melebihi 10-20% 

berat normal, sedangkan obesitas kelebihan berat badannya 

melebih 20% dari berat badan normal. 

Penderita obesitas jika dibandingkan dengan orang yang 

lebih kurus, lebih mudah terserang penyakit-penyakit tertentu 

(Diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke, coronary artery 

disease, kolesterol tinggi dan ginjal). Penderita obesitas mudah 

jatuh dan mudah mengalami kecelakaan karena penderita jauh 
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lebih lamban dan canggung dalam bergerak. Seringkali 

penderita mendapatkan penolakan dalam banyak hal oleh 

lingkungannya. Mereka seringkali diperlakukan tidak baik oleh 

orang lain termasuk  teman atau rekan di lingkungannya. 

Mereka kurang berhasil dalam pergaulan dibanding orang lain 

dan cenderung sulit mendapatkan pekerjaan. 
 

Tabel 1.3 Klasifikasi Obesitas menurut WHO (1998) 
IMT Kategori 

<18,5 Kurus 
18,5-24,9 Normal 

25-29,9 Lebih (overweight) 
30-39,9 Obesitas I 

35-39,9 Obesitas II 
>39,9 Sangat obesitas 

 

Penyebab umum obesitas pada remaja antara lain: pola 

makan yang salah, gaya hidup modern yang minim aktivitas 

gerak, stress yang dilarikan pada makanan, faktor keturunan 

dan mengonsumsi alkohol. Obesitas juga dapat disebabkan 

karena kerusakan bagian sel otak tertentu. Dua bagian 

hypothalamus yang mempengaruhi penyerapan makan yaitu 

hypothalamus lateral (HL) yang menggerakkan nafsu makan 

dan hypothalamus ventromedial (HVM) yang bertugas 

merintangi nafsu makan. Bila HL rusak, maka individu menolak 

untuk makan atau minum dan akan mati bila dipaksa 

makan/minum (misalnya lewat infus), sedangkan bila 

kerusakan di HVM maka seseorang akan menjadi rakus dan 

obesitas. Obesitas dapat pula disebabkan karena masalah 

psikologis, seseorang yang gemuk biasanya haus kasih sayang 

sehingga mereka berperilaku seperti anak-anak yang 

menganggap makanan sebagai symbol kasih sayang. 

7. Jerawat 

Acne vulgaris (jerawat) adalah suatu kondisi inflamasi 

umum pada unit pilosebaseus yang terjadi pada remaja dan 

dewasa muda. Etiologi dan patogenesis terjadinya acne 

vulgaris yang pasti belum diketahui, namun ada berbagai 



 

 

16 

 

faktor yang berkaitan dengan patogenesis acne seperti: 

perubahan pola keratinisasi, produksi sebum yang meningkat, 

peningkatan hormon androgen, terjadinya stress psikis, faktor 

lain yaitu usia, ras, familial, makanan dan cuaca. Pemakaian 

bahan kosmetika tertentu dalam jangka waktu yang lama akan 

dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Bahan yang dapat dan 

sering menyebabkan acne vulgaris ini terdapat pada berbagai 

krim muka seperti bedak, bedak dasar (foundation), pelembab 

(moisturiser), dan krim penahan sinar matahari (sunscreen). 

Penyebab utamanya yaitu unsur minyak yang berlebih dan 

ditambahkan dalam kandungan kosmetik agar tampak lebih 

halus. Kandungan minyak ini dapat menyumbat pori-pori dan 

menyebabkan timbulnya acne.  

Remaja perokok pada umumnya mengonsumsi makanan 

yang banyak mengandung lemak jenuh dan sedikit lemak tidak 

jenuh sehingga asupan asam linoleat lebih sedikit 

dibandingkan dengan bukan perokok. Banyak penelitian belum 

dapat menyimpulkan peranan diet terhadap acne dan 

membutuhkan penelitian lebih lanjut. American Academy of 

Dermatology mengeluarkan rekomendasi pada tahun 2007 

bahwa restriksi kalori tidak memiliki dampak pada pengobatan 

acne dan bukti-bukti yang ada belum cukup kuat untuk 

menghubungkan konsumsi makanan tertentu dengan acne. 

Akan tetapi, beberapa penelitian menemukan bahwa produk 

olahan susu memperberat acne. American Academy of 

Dermatology mengeluarkan rekomendasi pada tahun 2007 

bahwa restriksi kalori memiliki dampak pada pengobatan acne 

dan bukti-bukti yang cukup kuat untuk menghubungkan 

konsumsi makanan tertentu dengan kejadian acne vulgaris.  

Beberapa penelitian menemukan bahwa produk olahan 

susu memperburuk acne vulgaris. Produk olahan susu dan 

makanan lainnya, mengandung hormon 5 α reduktase dan 

precursor DHT lain yang merangsang kelenjar sebasea. Selain 

itu, acne vulgaris dipengaruhi oleh hormon dan growth factors, 

terutama insulin-like growth factor (IGF-1) yang bekerja pada 
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kelenjar sebasea dan keratinosit folikel rambut. Produk olahan 

susu mengandung enam puluh growth factors, salah satunya 

akan meningkatkan IGF-1 langsung melalui ketidakseimbangan 

peningkatan gula darah dan kadar insulin serum. Makanan 

dengan indeks glikemik tinggi juga meningkatkan konsentrasi 

insulin serum melalui IGF-1 dan meningkatkan DHT sehingga 

merangsang proliferasi sebosit dan produksi sebum. Bersama 

dengan terapi anti acne standar, semua produk olahan susu 

dan makanan dengan indeks glikemik tinggi, sebaiknya 

dihentikan minimal 6 bulan. Suplementasi vitamin A dapat 

mengurangi sumbatan pori pada individu yang kekurangan 

asupan vitamin A. Makanan mengandung asam lemak esensial 

omega 3 dapat mengurang inflamasi. 
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BAB II 

GIZI SEIMBANG UNTUK DEWASA 
 

Orang dewasa harus berusaha menjaga asupan nutrisi dengan 

baik dan melakukan gaya hidup sehat dan aktif. Pada masa dewasa 

ini, penyakit yang berhubungan dengan nutrisi seperti diabetes, 

kanker dan serangan jantung terjadi. Kondisi ini terjadi sebagai 

akibat dari kekurangan dan ketidakseimbangan pemenuhan zat 

gizi pada tahap sebelumnya. Orang dewasa seharusnya 

memasukkan jenis makanan sehat dalam diet harian yang 

dilakukan. Pembatasan asupan lemak jenuh dan sodium akan 

sangat bermanfaat guna mencegah penyakit yang disebabkan 

karena nutrisi. 

Masa dewasa pada perempuan secara kodrati akan mengalami 

prakonsepsi, kehamilan dan menyusui yang memerlukan perhatian 

khusus terutama dalam segi kecukupan kebutuhan energi dan zat 

gizinya. Status gizi perempuan yang optimal dalam masa persiapan 

kehamilan merupakan hal yang penting san mempengaruhi 

outcame dari kehamilannya. Kecukupan energi dan zat gizi makro 

maupun mikro pada saat kehamilan mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan janin saat dalam kandungan dan tumbuh 

kembang bayi setelah dilahirkan. Pada masa menyusui, kebutuhan 

energi dan zat gizi sama pentingnya dengan masa kehamilan 

karena pada masa ini produksi ASI menjadi bagian penting dalam 

usaha menumbuhkan bayi. 

 

FAKTOR PENDORONG PENYAKIT GANGGUAN METABOLISME ZAT 

GIZI 

1. Perubahan perilaku masyarakat ke arah menurunnya aktivitas 

fisik karena tersedianya berbagai kemudahan hidup sehingga 

terjadi penurunan penggunaan energi  

2. Perubahan pola makanan ke arah semakin tingginya 

kandungan energi makanan, meningkatnya konsumsi lemak 

jenuh dan kolesterol, konsumsi gula dan sebagainya  
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3. Masyarakat semakin terbiasa dan menyenangi berbagai jenis 

makanan teroleh, makanan siap santap, yang kadar seratnya 

rendah sedang kandungan garamnya cukup tinggi  

Penyebab Penyakit Gangguan Metabolisme 
1. Jumlah masukan energi melebihi kebutuhan karena naiknya 

konsumsi lemka dan gula. Kelebihan energi yang kemudian 

disimpan dalam bentuk cadangan lemak bertambah hingga 

terjadi obesitas.  

2. Konsumsi lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi 

menyebabkan tingginya kadar lemak dan kadar kolesterol 

dalam darah, yang merupakan awal dari penyakit 

kardiovaskuler.  

3. Konsumsi zat gizi yang tidak seimbang antara lain kandungan 

serat makanan yang rendah, konsumsi garam yang tinggi 

memperburuk proses metabolisme zat gizi. 

Pencegahan 
1. Menyeimbangkan masukan energi dan zat gizi lainnya sesuai 

dengan kebutuhan tubuh. Agar tidak terjadi penimbunan 

energi dalam bentuk cadangan lemak dalam tubuh. Frekuensi 
makan dan besar porsi makanan yang dimakan harus sesuai 
dengan kebutuhan tubuh. 

2. Memelihara keseimbangan berbagai masukan zat gizi dalam 
makanan. Berbagai zat gizi dalam tubuh tidaklah berfungsi 
secara sendiri-sendiri, akan tetapi membentuk keseimbangan 

fungsional. Karenanya kekurangan atau kelebihan salah satu 
zat gizi mempengaruhi fungsi dan kebutuhan zat gizi lain. 
Membudayakan pola susunan hidangan “Empat Sehat”. 
Membatasi makanan yang mengandung asam lemak jenuh 
yang tinggi dan menggantinya dengan yang rendah. 

3. Membatasi konsumsi makanan terolah. Makanan terolah sudah 

mengalami pemurnian sehingga bagian-bagian yang dianggap 
dapat mengurangi mutu produk sudah dibuang, salah satunya 
adalah serat. Makanan terolah juga diberi zat tambahan baik 
untuk pengawet, pewarna sehingga warnanya lebih baik, zat 
untuk memperbaiki aroma, dan sebagainya. Berbagai zat kimia 

sintetis itu, jika terakumulasi dalam tubuh dalam jumlah yang 
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cukup banyak, bukan tidak mungkin menyebabkan gangguan 
kesehatan. 

4. Pemeliharaan aktivitas fisik  

 

KEBUTUHAN GIZI DEWASA 

Kebutuhan energi pada orang dewasa 1700-2250 kalori. Untuk 

mencegah terjadinya penyakit gangguan metabolism perlu 

menyeimbangkan masukan energi sesuai dengan kebutuhan tubuh, 

agar tidak terjadi penimbunan energi dalam bentuk cadangan 

lemak dalam tubuh. Karbohydrat, untuk menentukan adalah 

aktifitas fisik angka kecukupan gizi energi untuk dewasa 2000-

2200 kkal (untuk perempuan) dan untuk laki-laki antara 2400-

2800 kkal setiap hari. Energi ini dianjurkan sekitar 60% berasal 

dari sumber karbohydrat. Kebutuhan karbohydrat sebagai sumber 

energi utama pada usia dewasa kurang lebih 46% dari total 

masukan energi. 

Kebutuhan protein yang meningkat pada usia remaja akan 

terus berlangsung pada dewasa muda. Pada akhir masa remaja dan 

memasuki usia dewasa, kebutuhan protein laki-laki lebih tinggi 

dibanding perempuan karena perbedaan komposisi tubuh. 

Kecukupan protein bagi dewasa muda laki-laki adalah 55-66 gram 

per hari, sedangkan untuk perempuan 48-62 gram per hari. 

manakan sumber protein hewani bernilai biologis lebih tinggi 

dibanding sumber protein nabati karena komposisi asam amino 

essensial yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Kebutuhan kalsium pada masa remaja relatif tinggi karena 

akselerasi muscular, skelektal/kerangka dan perkembangan 

endokrin lebih besar dibandingkan masa anak-anak dan dewasa. 

Lebih dari 20% pertumbuhan tinggi badan dan sekitar 50% massa 

tulang dewasa muda tercapai pada masa remaja. Angka kecukupan 

gizi kalsium untuk dewasa muda adalah 600-700 mg per hari untuk 

perempuan dan 500-700 mg untuk laki-laki. Sumber kalsium paling 

baik adalah susu dan olahan susu. 

Kebutuhan zat besi pada dewasa mengalami penurunan. Pada 

perempuan kebutuhan tinggi besi terutama disebabkan kehilangan 
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zat besi selama menstruasi. Perempuan menjadi lehi rawan 

terhadap anemia besi dibanding laki-laki. Perempuan dengan 

konsumsi besi yang kurang atau mereka dengan kehilangan besi 

yang meningkat akan mengalami anemia zat besi. Sumber zat besi 

dari hewani mempunyai bioavailability yang lebih tinggi 

dibandingkan sumber nabati. Status besi dalam tubuh juga 

mempengaruhi efisiensi penyerapan besi. Pada remaja dengan 

defisiensi besi maka penyerapan besi akan lebih efisien 

dibandingkan yang tidak defisiensi besi. Vitamin C dapat 

meningkatkan penyerapan zat besi baik dari sumber nabati 

maupun hewani tertentu (daging dan ikan). Sedangkan zat yang 

dapat menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh adalah cafein, 

tannin, fitat dan zinc. AKG besi untuk dewasa muda perempuan 

adalah 19-26 mg per hari, sedangkan untuk laki-laki 13-23 mg per 

hari.  

1. Karakteristik Usia Dewasa 
a. Usia dewasa merupakan masa dimana seseorang telah 

berada dalam kondisi yang stabil dan telah menyelesaikan 
pertumbuhannya. Usia dewasa muda adalah rentang usia 
20-30 tahun, sedangkan dewasa tua yakni usia > 30 tahun. 

b. Kebutuhan gizi diperlukan untuk pemeliharaan tubuh agar 
tetap sehat dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.  

c. Kebutuhan fisik tergantung pada kondisi fisik dan 
aktivitas`atau jenis pekerjaan yang dilakukan.  

d. Hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga berat badan 
dalam keadaan relatif stabil. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi dewasa: 
a. Kondisi fisiologis (hamil ataupun menyusui) 
b. Lingkungan 
c. Jenis kegiatan fisik termasuk olahraga 
d. Stress 
e. Mutu gizi pangan yang dikonsumsi 
f. Usia 
g. Jenis kelamin 
h. Struktur tubuh 

3. Menyusun menu harus memperhatikan faktor-faktor: 
a. Kebutuhan energi dan zat gizi  
b. Pemilihan jenis bahan makanan dan pengolahannya  
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c. Bentuk makanan dan frekuensi makan sesuaikan  
d. Keadaan sosial ekonomi 

 

Keseimbangan asupan makan baik energi dan zat gizi makro 

mikro selama prakonsepsi berkontribusi dalam mewujudkan 

generasi emas. Kesehatan prakonsepsi adalah kesehatan baik pada 

perempuan dan laki-laki selama masa reproduksi. Proporsi 

mortalitas dan morbiditas pada ibu dan bayi secara signifikan 

dapat dicegah dengan cara pemberian intervensi gizi sebelum 

kehamilan. Pemberian intervensi zat gizi mikro adekuat pada masa 

prakonsepsi bagi perempuan sangat penting, disamping menjaga 

berat badan dalam rentang normal juga berfungsi untuk menjaga 

kesehatan organ reproduksi.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas pada laki-laki 

yaitu; status zat gizi seng yang tidak adekuat, paparan logam berat 

seperti merkuri, cadmium, timah, paparan halogen seperti 

dibeberapa pestisida serta kerusakan sperma. Sedangkan pada 

perempuan, faktor yang mempengaruhi fertilitas meliputi; 

anoreksia nervosa, bulimia nervosa, sindrom metabolik, pemakaian 

alat kontrasepsi oral, endometriosis, polycystic ovary syndrome 

serta simpanan zat besi yang tidak adekuat. Obesitas, gizi kurang, 

status antioksidan yang tidak adekuat, lemak tubuh yang 

berlebihan, konsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak, konsumsi 

kafein dalam jumlah berlebihan, struktur saluran reproduksi yang 

tidak normal, stress oksidatif dan gangguan metabolic juga 

berpengaruh terhadap fertilitas baik pada laki-laki maupun 

perempuan. 

Masalah staus gizi yang dialami perempuan pada usia 

reproduktif asalah obesitas dan gizi kurang. Perempuan dengan 

status gizi berlebih dan obesitas diduga memiliki kebiasaan makan 

yang kurang baik seperti tinggi energi namun rendah zat gizi. 

Kondisi ini akan berdampak pada kehamilan dan pada janinnya. 

Meningkatnya risiko hipertensi selama kehamilan, diabetes 

gestational, kelahiran mati dan cacat jantung bawaan menjadi 

komplikasi yang menkutkan pada ibu hamil dengan kondisi 

obesitas. Status gizi kurang pada kehamilan dapat menyebabkan 
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cadangan energi dalam tubuh kurang sehingga dapat berakibat 

lemahnya sistem imun tubuh dan meningkatnya risiko infeksi 

maupun penyakit lain. Selain itu dampak gizi kurang dapat 

berakibat pada kelahiran mati, premature, kecil masa kehamilan 

dan bayi dengan kondisi BBLR. 

 

Pengukuran Basal Metabolisme Rate 
Beberapa cara untuk menentukan BMR adalah: 

1. Rumus Harris Benedict 
 

Tabel 2.1 BMR berdasarkan rumus Harris Benedict 

 
Menghitung 
BMR pria 

BMR= 66 + (13,7 x BB kg) + (5 x TB cm) - (6,76 x usia th) 

Menghitung 
BMR pria 

BMR= 66 + (6,23 x BB pon) + (12,7 x TB inchi) – (6,76 x usia th) 

Menghitung 
BMR wanita 

BMR= 655 + (9,6 x BB kg) + (1,8 x TB cm) - (4,7 x usia th) 

Menghitung 
BMR wanita 

BMR= 655 + (4,35 x BB pon) + (14,7 x TB inchi) - (4,7 x usia th) 

2. Cara cepat I: 

Dalam keadaan normal, BMR untuk pria adalah 1 kal per 

kg BB per jam, dan untuk perempuan adalah 0,9 kal per kg BB 

per jam. Dengan demikian dapat dirumuskan:  

BMR pria = 1 x kg BB x 24 jam 

BMR wanita = 0,9 x kb BB x 24 jam 

Bagi orang yang telah berusia di atas 50 tahun, BMR nya 

telah turun kira-kira 10 % sehingga dirumuskan: 

BMR pria usia > 50 th= 0,9 x kg BB x 24 jam 

BMR wanita usia > 50 tahun= 0,8 x kg BB x 24 jam 

3. Cara cepat II: 

laki-laki = 30 kkal x kg BB 

perempuan = 25 kkal x kgBB  
  



 

 

24 

 

4. Cara FAO/WHO/UNU 
 

Tabel 2.2 BMR berdasarkan FAO/WHO/UNU 

 
Kelompok 

umur 
BMR (kkal/hari) 

Laki-laki Perempuan 

0-3 tahun 60,9 BB - 54 61,0 BB – 51 
3-10 tahun 22,7 BB + 495 22,5 BB + 499 

10-18 tahun 17,5 BB + 651 12,2 BB + 746 
18-30 tahun 15,3 BB + 679 14,7 BB + 496 

30-60 tahun 11,6 BB + 879 8,7 BB +829 
>60 tahun 13,5 BB + 487 10,5 BB + 596 

5. BMR berdasarkan berat badan 
 

Tabel 2.3 BMR berdasarkan berat badan 

 
Jenis 

Kelamin 
BB 

(kg) 
Energi (kalori) 

10-18 tahun 19-30 tahun 31-60 tahun 

Laki-laki 55 1625 1514 1499 
 60 1713 1589 1556 

 65 1801 1664 1613 
 70 1889 1739 1670 

 75 1977 1814 1727 
 80 2065 1889 1785 

 85 2154 1964 1842 
 90 2242 2039 1899 

Perempuan 40 1224 1075 1167 
 45 1291 1149 1207 

 50 1357 1223 1248 
 55 1424 1296 1288 

 60 1491 1370 1329 
 65 1557 1444 1369 

 70 1624 1516 1410 
 75 1691 1592 1450 
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Contoh cara menafsirkan kebutuhan energi untuk seorang 

perempuan berumur 30 tahun deng BB 52 kg dan TB 158 cm 

dengan aktivitas ringan menggunakan 5 cara, sebagai berikut: 

Kebutuhan energi untuk AMB: 

1. Rumus Harris Benedict: 
= 655 + (9,6 x 52) + (1,8 x 158) – (4,7 x 30) 
= 1297,6 kkal (dibulatkan 1298) 
 

2. Cara cepat I: 
= 0,9 kkal x 52 x 24 jam 
= 1123,2 (dibulatkan 1123 kkal) 
 

3. Cara cepat II: 
= 25 kkal x 52 
=1300 kkal 
 

4. Rumus FAO/WHO/UNU: 
= 14,7 x 52 + 496 
= 1260, 4 kkal (dibulatkan 1260) 
 

5. BMR berdasarkan BB: 
=1223 + 1296/2 
= 1259,5 kkal (dibulatkan 1260) 

Kebutuhan energi dengan aktifitas fisik dengan AMB 
 

Kalikan nilai AMB (cara cepat II) dengan kelipatan yang sesuai 

dengan jenis aktifitas, dalam hal ini aktifitas ringan (tabel 2.4): 

 

Tabel 2.4 Kebutuhan Energi Menurut Aktivitas dengan 

Kelipatan AMB 

 
Aktifitas Laki-laki Perempuan 

Sangat ringan 1,30 1,30 
Ringan 1,65 1,55 
Sedang 1,76 1,70 
Berat 2,10 2,00 
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Contoh cara menafsirkan kebutuhan energi untuk seorang 

perempuan berumur 30 tahun deng BB 52 kg dan TB 158 cm. 

 

Aktifitas: …………% x AMB  = ……kal 

             = 1,55 x 1300 kkal 

              = 2015 kkal 

Kebutuhan energi (AMB) dengan Berat Badan Ideal 

Kebutuhan AMB diperhitungkan menurut berat badan normal 

atau ideal. Berat badan ideal (BBI) tergantung pada besar kerangka 

dan komposisi tubuh, yaitu otot dan lemak. Specific Dynamic 

Action (SDA) adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk 

mengolah makanan dalam tubuh. SDA besarnya diberikan toleransi 

10%. 

Rumusnya E:  BMR + aktifitas fisik + SDA 

 

BBI= (TB dalam cm-100) – (10% x (TB dalam cm-100) 

BMR (A)= 1 kal x 24 jam x BBI 

Aktifitas (B)= .......% x A kal 

C kal= A kal + B kal 

SDA (D) = 7-10% x C kal 

 

WHO/FAO/UNU merekomendasikan pengelompokkan 

kegiatan fisik menjadi: 

 

Tabel 2. 5 Tingkat aktifitas 
 

Tingkat 
Aktivitas 

Jenis Aktivitas Kebutuhan 
Kalori 

Istirahat Tidur, berbaring, duduk, menonton TV + 20% 
Ringan Menulis, menjahit, mencuci piring, 

menghias ruangan 
+30% 

Sedang Mencuci baju tanpa mesin cuci, 
menyetrika berdiri, mengepel lantai 

+40% 

Berat Menggergaji pohon dengan gergaji 
tangan, menarik becak, bersepeda jauh 

+50% 
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Contoh cara menafsirkan kebutuhan energi untuk seorang 

perempuan berumur 30 tahun deng BB 52 kg dan TB 158 cm 

dengan aktivitas ringan. 

BBI = (158-100)-(10% x 58) 

 = 58 – 5,8 

 = 52,2 

 

BMR = 1 kal x 24 x 52,2 = 1.252,8 

Aktv = 30% x 1.253 =    375,9 + 

C kal    = 1.628,7 

SDA = 10% x 1.629 =    162,9 + 

Kebutuhan energi E  = 1.791,6 

Cara menilai berat badan ideal (BBI) dengan menggunakan 

indeks massa tubuh (IMT) 

 

IMT= Berat badan (kg) 

           Tinggi badan (m2) 

 

BBI berdasarkan IMT= (IMT x 10%) 2 x IMT yg diinginkan (jika 

sudah BB dikategorikan kurus) sedangkan pada kondisi normal 

tidak perlu dilakukan rumus ini. 

Contoh perhitungan= seorang laiki-laki mempunyai BB 45 kg dan 

TB 165 cm, IMT= 45/16,52 = 16,5 (kurus). IMT yang diinginkan 

adalah 19,0 maka berat badan ideal (BBI) yang diinginkan adalah:  

BBI= 1,652 x 19,0 = 51,7 kg (52 kg) 

 

Tabel 2.6 Indeks Massa tubuh 

 
 Kategori Batas Ambang 

Kurus Kekurangan BB tingkat berat <17,0 
 Kekurangan BB Tingkat Ringan 17-18,5 
Normal  >18,5-25,0 
Gemuk Kelebihan BB tingkat ringan >25,0-27,0 
 Kelebihan BB tingkat berat >27,0 
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Bila BB kurang energi ditambah 500 kkal, tetapi bila BB berlebih 

dikurangi 500 kkal. 

 

Contoh perhitungannya kebutuhan energi untuk seorang 

perempuan berumur 30 tahun deng BB 52 kg dan TB 158 cm 

dengan aktivitas ringan:  

IMT=   52   = 22,51 (normal) 

 1,522 

 

Kebutuhan AMB= 1 kkal x 52 x 24= 1248 kkal 

AMB + aktivitas fisik = 1248 kkal x 1,56 = 1947 kkal + 500 kkal 

Total kebutuhan energi = 2447 kkal 

Atau dapat juga dihitung dg cara berikut: 

 E = BMR + aktivitas fisik + SDA 

 

 BMR = 1 x 24 x 52  =1248 kal 

 Aktift= 30% x 1248 =   374,4 kal + 

       1622,4 kal 

 SDA = 10% x 1622,4 =   162,24 kal + 

 Total kebutuhan energi (E)= 1784,64 kkal 

 

Kebutuhan masing-masing zat gizi 

Karbohydrat = 60% x 1784,64 kkal = 1070,784 kal 

   = 1070,784 = 267,696 gram = 268 gram 

                    4 

Protein = 15% x 1784,64 kkal = 267,696 kal 

  = 267,696 = 66,924 = 67 gram 

           4 

 

Lemak = 25% x 1784,64 kkal = 446,16 kal 

  = 446,16 = 49,57 = 50 gram 

          9 
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Menu berdasarkan Daftar Bahan Makanan Penukar  
Penyusunan menu hendaknya memperhatikan variasi 

hidangan yaitu unsur bahan makanan, warna, rasa dari hidangan 

yang membentuk susunan menu tersebut. Sealain itu dalam 

penyusunan masakan yang dihidangkan juga harus diperhatikan 

kandungan zat gizi dalam masakan yang dihidangkan baik kualitas 

maupun kuantitasnya. Jenis dan kuantum zat-zat gizi harus 

disediakan dengan cukup oleh makanan. Untuk memudahkan 

penyusunan menu seimbang yang bervariasi dan bergizi, disusun 

Daftar Bahan Makanan Penukar yang mengelompokkan bahan 

makanan berdasarkan peranannya dalam pola menu seimbang dan 

zat gizi utama yang dikandungnya. Daftar Bahan Makanan Penukar 

ini dapat digunakan dalam keadaan sehat maupun sakit. Ada dua 

jenis Daftar Bahan Makanan Penukar yaitu Daftar Bahan Makanan 

Penukar I dan Daftar Bahan Makanan Penukar II. 

 
Daftar Bahan Makanan Penukar I 

Daftar Bahan Makanan Penukar I membagi bahan makanan 

dalam delapan golongan yaitu: 1) Bahan makanan sumber 

karbohidrat; 2) Bahan makanan sumber protein hewani; 3) Bahan 

makanan sumber protein nabati; 4) Sayuran; 5) Buah-buahan; 6) 

Susu; 7) Minyak; 8) Gula 

Untuk tiap golongan bahan makanan, disusun daftar bahan 

makanan dalam jumlah yang zat gizinya setara atau ekivalen dalam 

energi, karbohidrat, lemak, dan protein (diperoleh dari angka rata-

rata kandungan energi, KH, lemak, protein bahan makanan dalam 

tiap golongan). Bahan makanan dalam satu golongan bisa saling 

menukarkan karena mengandung unsur gizi yang hampir sama. 

Tabel 2 memuat bahan makanan tiap golongan yang digunakan 

sebagai acuan satuan penukar (dalam ukuran rumah tangga dan 

gram) serta nilai energi, karbohidrat, lemak dan proteinnya. 
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Tabel 2.7 Satuan Penukar Dan Nilai Gizi Delapan Golongan Bahan 
Makanan 

 
Golongan Ukuran Energi Karbohidrat Lemak Protein 

 urt gr kkal gram gram gram 

I. Sumber karbohidrat 
(Nasi) 

II. Sumber protein 
hewani (Daging 
sapi) 

III. Sumber protein 
nabati (Tempe) 

IV. Sayuran (Sayuran 
campur) 

V. Buah-buahan 
(Pepaya) 

VI. Susu (Susu sapi 
segar) 

VII. Minyak (Minyak 
goreng) 

VIII.Gula (Gula pasir) 

¾ gls 
 

1 ptg 
 
 

2 ptg 
 

1 gls 
 

1 ptg 
 

1 gls 
 

½ sdm 
 

1 sdm 

100 
 

50 
 
 

50 
 

100 
 

100 
 

200 
 

5 
 

10 

175 
 

95 
 
 

80 
 

50 
 

40 
 

130 
 

5 
 

40 

40 
 
- 
 
 

8 
 

10 
 

10 
 

9 
 
- 
 

10 

- 
 

6 
 
 

3 
 
- 
 
- 
 

7 
 

5 
 
- 

4 
 

10 
 
 

6 
 

3 
 
- 
 

7 
 
- 
 
- 

Sumber: Almatsier, 2001, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka 
Utama 

 

Keterangan: 
1 gelas (gls ) nasi = 140 gram = 70 gram beras 
1 potong (ptg) daging = ukuran 6 X 5 X 2 cm 
1 potong (ptg) tempe = ukuran 4 X 6 X 1 cm 
1 gelas (gls) sayuran setelah direbus dan ditiriskan = 100 gram sayuran mentah 
1 potong (ptg) pepaya = ukuran 5 X 15 cm 
1 sendok makan (sdm) minyak goreng = 10 gram 
1 sendok makan (sdm) gula pasir = 10 gram 
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Tabel 2.8 Daftar Penukar Delapan Golongan Bahan Makanan 
 

Golongan I: BAHAN MAKANAN SUMBER KARBOHIDRAT 

Satu satuan penukar mengandung 175 kalori, 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat 

Bahan 

makanan 

Berat 

(g) 

Urt Bahan makanan Berat  

(g) 

urt 

Nasi  

Nasi tim 

Bubur beras 

Nasi jagung 

Kentang 

Singkong *) 

Talas 

Ubi 

Biscuit meja 

Roti putih 

Kraker  

100 

200 

400 

100 

200 

100 

200 

150 

50 

80 

50 

¾  

1 

2 

¾  

2 

1 

1 

1 

4 

2 

5 

Gelas 

Gelas 

Gelas 

Gelas 

Bj sdg 

Ptg sdg 

Bj bsr 

Bj sdg 

Bh 

Iris 

Bh bsr 

Maizena *) 

Tepung beras 

Tepung singkong *) 

Tepung sagu *) 

Tepung terigu 

Tepung hunkwee*) 

Mie basah 

Mie kering 

Havermout 

Bihun  

40 

50 

40 

40 

50 

40 

200 

50 

50 

50 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

1

½  

1 

6 

½  

Sdm 

Sdm 

Sdm 

Sdm 

Sdm 

Sdm 

Gelas 

Gelas  

Sdm 

Gelas  

Keterangan : Bahan makanan yang ditandai *) kurang mengandung protein, hingga 

perlu ditambah ½ satuan penukar bahan makanan sumber protein  

 
Golongan II: BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN HEWANI 

Satu satuan penukar mengandung 95 kalori, 10 gram protein dan 6 gram lemak 
Bahan 
makanan 

Berat 
(g) 

Urt Bahan makanan Berat 
(g) 

urt 

Daging sapi 
Daging babi 
Daging ayam 
Hati sapi 
Didih sapi 
Babat 
Usus sapi 
Telur ayam 
biasa 

50 
25 
50 
50 
50 
60 
75 
75 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 

Ptg sdg 
Ptg kcl 
Ptg sdg 
Ptg sdg 
Ptg sdg 
Ptg sdg 
Bulatan 
Btr 

Telur ayam negeri 
Telur bebek 
Telur puyuh 
Ikan segar 
Ikan asin 
Ikan teri 
Udang basah 
Bakso daging  

60 
60 
60 
50 
25 
25 
50 

100 

1 
1 
6 
1 
2 
2 

¼  
10 

Btr 
Btr 
Btr 
Ptg sdg 
Ptg sdg 
Sdm 
Gelas 
Bj sdg 
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Golongan III: BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN NABATI 
Satu satuan penukar mengandung 80 kalori, 6 gram protein, 3 gram lemak dan 8 
gram KH 

Bahan makanan Berat 
(g) 

Urt Bahan 
makanan 

Berat (g) urt 

Kacang hijau 
Kacang kedelai 
Kacang merah 
Kacang tanah 
terkupas 
Keju kacang tanah 

25 
25 
25 
20 

 
20 

2 ½ 
2 ½ 
2 ½ 

2 
 

2 

Sdm 
Sdm 
Sdm 
Sdm 
 
Sdm 

Kacang tolo 
Oncom 
Tahu 
Tempe 
 

25 
50 

100 
50 

2 ½ 
2 
1 
2 
 

Sdm 
Ptg sdg 
Bj bsr 
Ptg sdg 

 
Golongan V: BUAH-BUAHAN 

Satu satuan penukar mengandung 40 kalori dan 10 gram hidratarang 
Bahan makanan Berat 

(g) 
urt Bahan makanan Berat 

(g) 
urt 

Adpokat 
Apel 
Anggur 
Belimbing 
Jambu biji 
Jambu air 
Jambu bol 
Duku 
Durian 
Jeruk manis 
Kedondong 
Kemang 

50 
75 
75 

125 
100 
100 
75 
75 
50 

100 
100 
100 

½ 
½ 
10 
1 
1 
2 
¾ 
15 
3 
2 
1 
1 

Bh bsr 
Bh bsr 
Biji 
Bh bsr 
Bh bsr 
Bh sdg 
Bh sdg 
Bh 
Biji 
Bh sdg 
Bh bsr 
Bh bsr 

Mangga 
Nanas 
Nangka masak 
Pepaya 
Pisang ambon 
Pisang raja sereh 
Rambutan 
Salak 
Sawo 
Sirsak 
Semangka 
Melon  

50 
75 
50 

100 
50 
50 
75 
75 
50 
75 

150 
150 

½ 
1/6 

3 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
½ 
1 
1 

Bh bsr 
Bh sdg 
Biji 
Bh sdg 
Bh sdg 
Bh kcl 
Bh 
Bh bsr 
Bh sdg 
Gls 
Ptg bsr 
Ptg bsr 

 

Golongan IV: SAYURAN 
Sayuran kelompok A, mengandung sedikit sekali energi, protein dan karbohidrat. 
Sayuran ini boleh digunakan sekehendak tanpa diperhitungkan banyaknya. 

Beligo 
Daun bawang 
Daun kacang panjang 
Daun koro 
Daun labu siam 
Daun waluh 
Daun lobak 
Jamur segar 
Oyong (gambas) 

Kangkung 
Kecipir 
Ketimun 
Kol 
Kembang kol 
Labu air 
Lobak 
Pepaya muda 
Tomat  

Petsay  
Rebung  
Sawi 
Selada 
Seledri 
Tauge 
Tebu terubuk 
Terong 
Cabe hijau besar  

Sayuran kelompok B dalam satuan penukar mengandung 50 kalori, 3 gram protein 
dan 10 gram krabohidrat. Satu satuan penukar = 100 gram sayuran mentah dalam 
keadaan bersih = 1 gelas setelah direbus dan ditiriskan 
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Golongan IV: SAYURAN (lanjutan) 
Sayuran kelompok A, mengandung sedikit sekali energi, protein dan karbohidrat. 
Sayuran ini boleh digunakan sekehendak tanpa diperhitungkan banyaknya. 

Bayam 
Biet 
Buncis 
Daun bluntas 
Daun ketela rambat 
Daun kecipir 
Daun lenca 
Daun lompong 
Daun mangkokan 

Daun melinjo 
Daun pakis 
Daun singkong 
Daun pepaya 
Jagung muda 
Jantung pisang 
Genjer 
Kacang panjang 
Kacang kapri 

Katuk 
Kucai 
Labu siam 
Labu waluh 
Nangka muda 
Pare 
Tekokak 
wortel 

 

Golongan VI: SUSU 
Satu satuan penukar mengandung 110 kalori, 7 g protein, 9 g hidrat arang dan 7 g 
lemak 

Bahan makanan Berat 
(g) 

urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Susu sapi 
Susu kambing 
Susu kerbau 
Susu kental tdk mns 
Keju  

200 
150 
100 
100 
30 

1 
¾ 
½ 
½ 
1 

Gls 
Gls 
Gls 
Gls 
Ptg sdg 

Tepung susu whole 
Tepung susu skim *) 
Tepung saridele 
Joghurt 
 

25 
20 
25 

200 

5 
4 
4 
1 
 

Sdm 
Sdm 
Sdm 
Gls 
 

Keterangan : Yang ditandai *) perlu ditambah 1 ½ satuan penukar minyak untuk 
melengkapi lemaknya. 

 

Golongan VII: MINYAK 

Satu satuan penukar mengandung 45 kalori dan 5 gram  lemak 
Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Minyak kacang 
Minyak goreng 
Minyak ikan 
Margarine 
Kelapa   

5 
5 
5 
5 

30 

½ 
½ 
½ 
½ 
1 

Sdm 
Sdm 
Sdm 
Sdm 
Ptg kcl 

Kelapa parut 
Santan 
Lemak sapi 
Lemak babi 
 

25 
20 
25 

200 

 5 
4 
4 
1 
 

Sdm 
Sdm 
Sdm 
Gls 
 

 

Golongan VIII: GULA 

Satu satuan penukar mengandung 30 kalori dan 7,5 gram karbohidrat 
Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Gula pasir 
Gula palm/aren 
Madu    

8 
8 

10 

1 
12 

1 ¼  

 Sdm 
 Sdm 
 Sdm 

Jam  
Permen 
Sirup  

12 
10 
15 

1 ½ 
4 
2  

Sdm 
Gls 
Sdm  
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Daftar Bahan Makanan Penukar II 
Daftar Bahan Makanan Penukar II mengelompokan bahan 

makanan secara lebih rinci, yang dimaksudkan untuk penyusunan 

diet yang memerlukan perhitungan lebih terinci dalam hal 

kandungan energi, karbohidrat dan lemak seperti pada penyakit 

Diabetes Melitus dan Dislipidemia. Bahan makanan dikelompokkan 

dalam sembilan golongan, delapan golongan pertama sama pada 

Daftar Bahan Makanan Penukar I, sedangkan golongan yang ke 

sembilan adalah makanan tanpa energi. Rata-rata nilai gizi satu 

penukar bahan makanan dapat dilihat pada Tabel 2.9  
 

Tabel 2.9 Satuan Penukar Dan Nilai Gizi Sembilan Golongan Bahan 
Makanan 

Golongan Ukuran Energi KH Lemak Protein 
 urt gr kkal g gram g 

I. Sumber karbohidrat (Nasi) 
II. Sumber protein hewani  

a. Lemak rendah (Ikan) 
b. Lemak sedang (Daging sapi) 
c. Lemak tinggi (Ayam dengan 

kulit) 
III. Sumber protein nabati (Tempe) 
IV. Sayuran (Sayuran campur) 

a. Sayuran A (Tomat) 
b. Sayuran B (Bayam) 
c. Sayuran C (Daun singkong) 

V. Buah-buahan (Pepaya) 
VI. Susu (Susu sapi segar) 

a. Tanpa lemak (Tepung susu 
skim) 

b. Lemak rendah (Susu sapi) 
c. Lemak tinggi (Tepung susu 

penuh) 
VII. Minyak (Minyak goreng) 

a. Lemak tidak jenuh (Minyak 
kedelai) 

b. Lemak jenuh (Minyak kelapa) 
VIII. Gula (Gula pasir) 
IX. Makanan tanpa energi (Agar-

agar) 

¾ gls 
 

1 ptg sdg 
1 ptg sdg 
1 ptg sdg 

 
2 ptg 

- 
1 gls 
1 gls 

 
1 ptg 

 
4 sdm 

 
1 gls 

6 sdm 
 
 

1 sdt 
 

1 sdt 
1 sdm 

- 

100 
 

40 
35 
35 

 
50 
- 

100 
100 

 
100 

 
20 

 
200 
30 

 
 

5 
 

5 
40 
- 

175 
 

50 
75 

150 
 

75 
- 

25 
50 

 
50 

 
75 

 
125 
150 

 
 

50 
 

50 
40 
- 

40 
 
- 
- 
- 
 

7 
- 
5 

10 
 

12 
 

10 
 

10 
10 

 
 
- 
 
- 

10 
- 

- 
 

2 
5 
7 
 

3 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

6 
10 

 
 

5 
 

5 
- 
- 

4 
 

7 
7 
7 
 

5 
- 
1 
3 
 
- 
 

7 
 

7 
7 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

Sumber: Almatsier, 2004, Penuntun Diet Edisi Baru Instalasi Gizi Perjan RS Dr. 
Cipto Mangunkusumo dan Asosiasi Dietisien Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia 

Pustaka Utama 
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Keterangan: 
1 gelas (gls) nasi = 140 gram = 70 gram beras 
1 potong (ptg) daging = ukuran 6 X 5 X 2 cm 
1 potong (ptg) tempe = ukuran 4 X 6 X 1 cm 
1 gelas (gls) sayuran setelah direbus dan ditiriskan = 100 gram sayuran mentah 
1 potong (ptg) pepaya = ukuran 5 X 15 cm 
1 sendok makan (sdm) minyak goreng = 10 gram 
1 sendok makan (sdm) gula pasir = 10 gram 
 

Tabel 2.10 Daftar Penukar Sembilan Golongan Bahan Makanan 
 

Golongan I: BAHAN MAKANAN SUMBER KARBOHIDRAT 

Satu satuan penukar mengandung 175 kalori, 4 gram protein dan 40 gram 
karbohidrat 
Bahan 
makanan 

Berat 
(g) 

urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Bihun 
Bubur beras 
Biscuit 
Havermout 
Kentang 
Krakers 
Macaroni 
Mi kering 
Mi basah 
Nasi   

50 
400 
40 
45 

210 
50 
50 
50 

200 
100 

½ 
2 
4 

5½ 
2 
5 

½ 
1 
2 

¾   

Gls 
Gls 
Bh bsr 
Sdm 
Bj sdg 
Bh bsr 
Gls 
Gls 
Gls 
Gls  

Nasi tim 
Roti putih 
Singkong 
Talas 
Tepung sagu 
Tepung hunkwe 
Tepung terigu 
Tepung maizena 
Tepung beras 
Ubi   

200 
70 

120 
125 

50 
50 
50 
50 
50 

135 

 1 
3 
1 
1 
8 

10 
5 

10 
8 
1  

Gls 
Ptg sdg 
Ptg 
Ptg 
Sdm 
Sdm 
Sdm 
Sdm 
Sdm 
Bj sdg 

 

Golongan II: BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN HEWANI 

1. Rendah lemak 
    Satu satuan penukar mengandung 50 kalori, 7 gram protein dan 2 gram lemak 
Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Ayam tanpa 
kulit 
Babat 
Daging kerbau 
Dideh sapi 

40 
40 
35 
35 

1 
1 
1 
1 

Ptg sdg 
Ptg sdg 
Ptg sdg 
Ptg sdg 

Ikan 
Ikan asin 
Teri kering 
Udang segar 

40 
15 
15 
35 

1 
1 
1 
5 

Ptg sdg 
Ptg kcl 
Sdm 
Ekor 
sdg 

2. Lemak sedang 
    Satu satuan penukar mengandung 75 kalori, 7 gram protein dan 5 gram lemak 

Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 
Bakso 
Daging kambing 
Daging sapi 
Hati ayam 
Hati sapi 
 

170 
40 
35 
30 
35 

10 
1 
1 
1 
1 

Bj sdg 
Ptg sdg 
Ptg sdg 
Bh sdg 
Bh sdg 

Otak 
Telur ayam 
Telur bebek 
Usus sapi 

60 
55 
55 
50 

1 
1 
1 
1 

Ptg bsr 
Btr 
Btr  
Ptg bsr 
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3. Tinggi lemak 
    Satu satuan penukar mengandung 150 kalori, 7 gram protein dan 5 gram lemak 
Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Ayam dgn kulit 
Bebek 
Corned Beef 

55 
45 
45 

1 
1 
2 

Ptg sdg 
Ptg sdg 
Sdm  

Daging babi 
Kuning telur 
ayam 
Sosis  

50 
45 
50 

1 
4 

Ptg sdg 
Btr 
Ptg sdg 

 
 

Golongan III: BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN NABATI 
Satu satuan penukar mengandung 75 kalori, 5 gram protein, 3 gram lemak dan 7 gram 
KH 

Bahan makanan Berat 
(g) 

urt Bahan makanan Berat  
(g) 

urt 

Kacang hijau 
Kacang kedelai 
Kacang merah sgr 
Kacang tanah  
Kacang tolo 

20 
25 
20 
15 
20 

2 
2 
2 
2 
2 

Sdm 
Sdm 
Sdm 
Sdm 
Sdm 

Keju kacang tanah  
Oncom 
Susu kedelai bubuk 
Tahu 
Tempe 

15 
40 
25 

110 
50 

1 
2 
2 
1 
2 

Sdm 
Ptg kcl 
sdm 
Bj bsr 
Ptg sdg 

 
 

Golongan IV: SAYURAN 

Sayuran kelompok A. Bebas dimakan. Kandungan energi dapat diabaikan 
Beligo 
Oyong (gambas) 
Jamur kuping segar 

Ketimun 
Labu air 
Lobak  

Slada air 
Slada 
Tomat  

Sayuran kelompok B dalam satuan penukar mengandung 25 kalori, 1 gram protein 
dan 5 gram karbohidrat. Satu satuan penukar = 1 gelas (100 gram) 
Bayam 
Biet 
Buncis 
Brokoli 
Caisim 
Daun pakis 
Daun wuluh 
Rebung  
Terong  

Genjer 
Jagung muda 
Jantung pisang 
Kol 
Kembang kol 
Kapri muda 
Kangkung  
Sawi  
Wortel  

kucai 
kacang panjang 
kecipir 
labu siam 
labu waluh 
pare 
pepaya muda 
tauge kacang hijau 

Sayuran kelompok C dalam satuan penukar mengandung 50 kalori, 3 gram protein 
dan 10 gram karbohidrat. Satu satuan penukar = 1 gelas (100 gram) 
Bayam merah 
Daun katuk 
Daun melinjo 
Daun pepaya 

Daun singkong 
Daun tales 
Kacang kapri 
Kluwih  

Melinjo 
Nangka muda 
Tauge kacang kedelai 
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Golongan V: BUAH-BUAHAN 
Satu satuan penukar mengandung 40 kalori dan 10 gram hidratarang 

Bahan makanan Berat 
(g) 

urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Adpokat 
Apel 
Anggur 
Belimbing 
Jambu biji 
Jambu air 
Jambu bol 
Duku 
Durian 
Jeruk manis 
Kedondong 
Kemang 

50 
75 
75 

125 
100 
100 
75 
75 
50 

100 
100 
100 

½ 
½ 
10 
1 
1 
2 
¾ 
15 
3 
2 
1 
1 

Bh bsr 
Bh bsr 
Biji 
Bh bsr 
Bh bsr 
Bh sdg 
Bh sdg 
Bh 
Biji 
Bh sdg 
Bh bsr 
Bh bsr 

Mangga 
Nanas 
Nangka masak 
Pepaya 
Pisang ambon 
Pisang raja sereh 
Rambutan 
Salak 
Sawo 
Sirsak 
Semangka 
Melon  

50 
75 
50 

100 
50 
50 
75 
75 
50 
75 

150 
150 

½ 
1/6 

3 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
½ 
1 
1 

Bh bsr 
Bh sdg 
Biji 
Bh sdg 
Bh sdg 
Bh kcl 
Bh 
Bh bsr 
Bh sdg 
Gls 
Ptg bsr 
Ptg bsr 

 

Golongan VI: SUSU 
1. Susu tanpa lemak 

Satu satuan penukar mengandung 75 kalori, 7 g protein, 10 g hidrat arang dan 6 g 
lemak 

Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 
Susu skim cair 
Susu skim bubuk  

200 
20 

1 
4 

Gls 
Sdm  

Yoghurt non fat 120 2/
3  

gls 

2. Susu rendah lemak 
Satu satuan penukar mengandung 125 kalori, 7 g protein, 10 g hidratarang dan 6 g 
lemak 

Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Keju 
Susu kambing 
Susu sapi 

35 
165 
200 

1 
¾  
1 

Ptg kcl 
Gls 
Gls  

Susu kental tak manis 
Yoghurt susu penuh 

100 
200 

½  
1 

Gls 
Gls  

3. Susu tinggi lemak 
Satu satuan penukar mengandung 150 kalori, 7 g protein, 10 g hidratarang dan 10 
g lemak 

Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 
Susu kerbau 100 ½  Gls  Susu penuh bubuk 30 6 sdm 
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Golongan VII: MINYAK 
Satu satuan penukar mengandung 50 kalori dan 5 gram  lemak 

1. Lemak tidak jenuh 
Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Avokad 
Kacang almon 
Margarine jagung 
Minyak bunga matahari   

60 
10 
5 
5 

½  
7 
1 
1 

Bj bsr 
Bj 
Sdt 
Sdt 

Minyak jagung 
Minyak kacang tanah 
Minyak Kedelai 
Minyak Zaitun 

5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 

Sdt 
Sdt 
Sdt 
Sdt 

2. Lemak jenuh 

Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 
Kelapa 
Kelapa parut 
Lemak babi/sapi 
Mentega  

15 
15 
5 
5 

1 
2 ½  

1 
1 

Ptg kcl 
Sdm 
Ptg kcl 
Sdt  

Minyak kelapa 
Minyak inti kelapa 
sawit 
Santan  

5 
5 

40 

1 
1 

1/
3  

Sdt 
Sdt 
Gls 

 
Golongan VIII: GULA 

Satu satuan penukar mengandung 30 kalori dan 7,5 gram karbohidrat 

Bahan makanan Berat (g) urt Bahan makanan Berat (g) urt 

Gula pasir 

Gula palm/aren 

Madu    

8 

8 

10 

 1 

12 

1 ¼  

 Sdm 

 Sdm 

 Sdm 

Jam  

Permen 

Sirup  

12 

10 

15 

1 ½ 

4 

2  

Sdm 

Gls 

Sdm  

Pola menu sehari seimbang menurut kandungan energi 
Pola menu sehari yang seimbang dengan menggunakan daftar 

pola menu sehari menurut kandungan energi yang diucapkan 

dalam jumlah penukar bahan makanan dapat dilihat pada tabel 

8.11. Pola ini menunjukkan jumlah penukar tiap golongan bahan 

makanan yang perlu dimakan sehari sesuai dengan kebutuhan 

energi rata-ratanya sehari. 

 
Tabel 8.11 Pola menu sehari berdasarkan kandungan energi dalam 

satuan penukar 
Golongan Kandungan Energi (kkal) 

Bahan Makanan 1500 1700 2000 2200 2500 2800 3000 

Nasi 
Daging 
Tempe 
Sayur 
Buah 
Minyak 
Gula 

3 
3 
3 
2 
3 
4 
1 

4 
3 
3 
2 
3 
4 
1 

5 
3 
3 
2 
3 
6 

2 ½  

6 
3 
3 

2 ½  
2 
6 
3 

7 
3 
3 

2 ½  
2 
8 
4 

8 
4 
3 

2 ½  
2 
8 
5 

9 
4 
3 

2 ½ 
2 
8 
6 

Sumber: Almatsier, 2001, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka 
Utama 
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Menyusun menu sehari berdasarkan pola menu sehari, sesuai 

dengan kebutuhan energi sehari. Dapat disusun menu yang sesuai 

dalam bentuk makanan lengkap atau makanan kecil (snack) 

dengan menggunakan jumlah penukar untuk tiap golongan bahan 

makanan seperti yang tercantum dalam tabel di atas. Bila makan 

makanan kecil di anatar waktu makan misalnya pukul 10.00 atau 

sore hari berupa kue-kue atau mie bakso, perlu dikurangi porsi 

makanan siang dan atau malam terutama dalam hal nasi dan gula. 

Berikut contoh menu sehari dengan kandungan 2500 kkal: 

 
Waktu Menu Bahan makanan Jumlah 
   Penukar Urt 

Pagi Roti baker isi : 
Telur mata sapi 
Tempe 
Sari tomat 
Teh manis 
 

Roti 
Margarine 
Telur ayam 
Tempe 
Tomat 
Gula pasir 

1 (nasi) 
2 (minyak) 
1 (daging) 
1 (tempe) 
½ (sayur) 
1 (gula) 

2 iris 
1 sdm 
1 btr 
2 sdm 
1 bh 
1 sdm 

Siang  Nasi 
Ayam goreng 
Tahu ketoprak 
Sayur bening 
Apel 
Sirop 
 

Nasi 
Ayam 
Tahu 
Tauge 
Bayam 
Minyak goreng 
Apel 
Sirop 

3 (nasi) 
1 (daging) 
1 (tempe) 
 
1 (sayur) 
3 (minyak) 
1 (buah) 
2 (gula) 

2 ¼ gls 
2 ptg 
½ bj 
 
1 mangkok 
1 ½ sdm 
½ bh 
2 sdm 

Malam  Nasi 
Ikan bumbu rujak 
Tempe goreng 
Sayur asem 
Pepaya 
Teh manis 

Nasi 
Ikan 
Tempe 
Campuran sayur asem 
Minyak goreng 
Pepaya 
Gula pasir 

3 (nasi) 
1 (daging) 
1 (tempe) 
1 (sayur) 
 
3 (minyak) 
1 (buah) 
1 (gula) 

2 ¼ gls 
1 ptg 
1 ptg 
1 mangkok 
 
1 ½ sdm 
1 ptg 
1 sdm 

Sumber: Almatsier, 2001, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka 
Utama 
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BAB III 

GIZI SEIMBANG UNTUK IBU HAMIL 

 

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan 

nutrisi untuk ibu hamil. Status gizi juga didefinisikan sebagai status 

kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan 

dan masukan nutrient. Gizi ibu hamil adalah makanan sehat dan 

seimbang yang harus dikonsumsi ibu selama masa kehamilannya, 

dengan porsi dua kali makan orang yang tidak hamil. Status gizi 

merupakan hal yang penting diperhatikan selama masa kehamilan 

karena faktor gizi sangat berpengaruh terhadap status kesehatan 

ibu guna pertumbuhan dan perkembangan janin.  
 

PENTINGNYA GIZI BAGI IBU HAMIL 

Gizi pada saat kehamilan adalah zat makanan atau menu yang 

takaran semua zat gizinya dibutuhkan oleh ibu hamil setiap hari 

dan mengandung zat gizi seimbang dengan jumlah sesuai 

kebutuhan dan tidak berlebihan. Kondisi kesehatan ibu sebelum 

dan sesudah hamil sangat menentukan kesehatan ibu hamil. 

Sehingga demi suksesnya kehamilan, keadaan gizi ibu pada waktu 

konsepsi harus dalam keadaan baik, dan selama hamil harus 

mendapat tambahan energi, protein, vitamin, dan mineral. 

Perubahan kebutuhan gizi ibu hamil tergantung dari kondisi 

kesehatan si ibu.  

Dasar pengaturan gizi ibu hamil adalah adanya penyesuaian 

faali selama kehamilan, yaitu sebagai berikut:  

1. Peningkatan basal metabolisme dan kebutuhan kalori. 

Metabolisme basal pada masa 4 bulan pertama mengalami 

peningkatan kemudian menurun 20-25% pada 20 minggu 

terakhir. 

2. Perubahan fungsi alat pencernaan karena perubahan 

hormonal, peningkatan HCG, estrogen, progesteron 

menimbulkan berbagai perubahan seperti mual 

muntah, motilitas lambung sehingga penyerapan makanan 
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lebih lama, peningkatan absorbsi nutrien, dan motilitas usus 

sehingga timbul masalah obstipasi. 

3. Peningkatan fungsi ginjal sehingga banyak cairan yang 

dieksresi pada pertengahan kehamilan dan sedikit cairan 

dieksresi pada bulan-bulan terakhir kehamilan. 

4. Peningkatan volume dan plasma darah hingga 50%, jumlah 

eritrosit 20-30% sehingga terjadi penurunan hemodilusi dan 

konsentrasi hemoglobin.  

Ibu hamil harus mendapatkan gizi yang adekuat baik jumlah 

maupun susunan menu serta mendapat akses pendidikan 

kesehatan tentang gizi. Malnutrisi kehamilan menyebabkan volume 

darah menjadi berkurang, aliran darah ke uterus dan plasenta 

berkurang. Transfer nutrien melalui plasenta berkurang ini dapat 

menyebabkan pertumbuhan janin menjadi terganggu. Adapun 

faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam meningkatkan 

kebutuhan gizi pada ibu hamil adalah: 

1. Buruknya status gizi ibu 

2. Usia ibu yang masih sangat muda 

3. Kehamilan kembar 

4. Jarak kehamilan yang rapat 

5. Tingkat aktivitas fisik yang tinggi 

6. Penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan malabsorbsi 

7. Konsumsi rokok dan alkohol 

Konsumsi obat legal (antibiotik dan phenytoin) maupun obat 

ilegal (narkoba). Peningkatan berat badan sangat menentukan 

kelangsungan hasil akhir kehamilan. Bila ibu hamil sangat kurus 

makan akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah (BBLR) 

dan bayi prematur. Sebab-sebab terjadinya penurunan atau 

peningkatan berat badan pada ibu hamil yaitu edema, hipertensi 

kehamilan, dan makan yang banyak/berlebihan. Proporsi kenaikan 

berat badan selama hamil adalah sebagai berikut: 

1. Pada trimester I kenaikan berat badan ibu lebih kurang 1 kg 

yang hampir seluruhnya merupakan kenaikan berat badan ibu. 
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2. Pada trimester II sekitar  3 kg atau 0,3 kg/minggu. Sebesar 

60% dari kenaikan berat badan ini disebabkan pertumbuhan 

jaringan ibu. 

3. Pada trimester III sekitar 6 kg atau 0,3-0,5 kg/minggu. Sebesar 

60% dari kenaikan berat badan ini karena pertumbuhan 

jaringan janin. 

 
KEBUTUHAN GIZI IBU HAMIL 

Asupan gizi sangat menentukan kesehatan ibu hamil dan janin 

yang dikandungnya. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan 

meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita 

normal. Peningkatan gizi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan rahim 

(uterus), payudara (mammae), volume darah, plasenta, air ketuban 

dan pertumbuhan janin. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil 

akan digunakan untuk pertumbuhan janin sebesar 40% dan 

sisanya 60% digunakan untuk pertumbuhan ibunya. Secara 

normal, ibu hamil mengalami kenaikan berat badan sebesar 11-13 

kg. Hal ini terjadi karena kebutuhan asupan makanan ibu hamil 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Asupan 

makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil berguna untuk 

pertumbuhan dan perkembangan janin, mengganti sel-sel tubuh 

yang rusak atau mati, sumber tenaga, mengatur suhu tubuh dan 

cadangan makanan. 

Untuk memperoleh anak yang sehat, ibu hamil perlu 

memperhatikan makanan yang dikonsumsi selama kehamilannya. 

Makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh 

dan janin yang dikandungnya. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil: 

1. Gizi Ibu Hamil trimester 1 

BEE= 655+ 9,6 (BB) + 1,8 (TB) – 4,7 (U) 

TEE= BEE x Aktivitas 

TEE keadaan hamil= TEE + 100 

 

2. Gizi Ibu Hamil trimester 2 dan 3 

BEE= 655 + 9,6 (BB) + 1,8 (TB) – 4,7 (U) 

TEE= BEE x Aktivitas 
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TEE keadaan hamil= TEE + 300 

Energi 

Seorang wanita selama kehamilan memiliki kebutuhan energi 

yang meningkat. Energi ini digunakan untuk pertumbuhan janin, 

pembentukan plasenta, pembuluh darah, dan jaringan yang baru. 

Selain itu, tambahan kalori dibutuhkan sebagai cadangan lemak 

serta untuk proses metabolisme jaringan baru. Ibu hamil 

memerlukan sekitar 80.000 tambahan kalori pada kehamilan. 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2004 menganjurkan 

penambahan sebesar 300 kkal/hari untuk ibu hamil trimester 

ketiga. Dengan demikian dalam satu hari asupan energi ibu hamil 

trimester ketiga dapat mencapai 2300 kkal/hari. Kebutuhan energi 

yang tinggi paling banyak diperoleh dari bahan makanan sumber 

lemak, seperti lemak dan minyak, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 

Setelah itu bahan makanan sumber karbohidrat seperti padi-

padian, umbi-umbian, dan gula murni.  

Protein 

Pada saat hamil terjadi peningkatan kebutuhan protein yang 

disebabkan oleh peningkatan volume darah dan pertumbuhan 

jaringan baru. Jumlah protein yang harus tersedia sampai akhir 

kehamilan adalah sebanyak 925 gr yang tertimbun dalam jaringan 

ibu, plasenta, serta janin. Widyakarya Pangan dan Gizi VIII 2004 

menganjurkan penambahan sebanyak 17 gram untuk kehamilan 

pada trimester ketiga atau sekitar 1,3 g/kg/hr. Dengan demikian, 

dalam satu hari asupan protein dapat mencapai 67-100 gr.  
 
Tabel 3.1 Perkiraan Faktorial Protein Terhadap Komponen 

Pertambahan pada Kehamilan Normal Cukup Bulan (Aterm) 
 

Komponen Pertambahan Berat (gram) Protein (gram) 

Janin 3400 440 
Plasenta 650 100 

Cairan Amnion 800 3 
Rahim  970 166 

Darah 1250 81 
Cairan Ekstra Seluler 1680 135 

Sumber: Aritonang, 2010. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil 
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Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik 

dalam hal jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, 

dan kerang. Selain sumber hewani, ada juga yang berasal dari 

nabati seperti tempe, tahu, serta kacang-kacangan. 

Vitamin dan Mineral 

Bagi pertumbuhan janin yang baik dibutuhkan berbagai 

vitamin dan mineralseperti vitamin C, asam folat, zat besi, kalsium, 

dan zink. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh Widyakarya 

Pangan dan Gizi 2004 untuk tambahan gizi ibu hamil pada 

trimester ketiga adalah vitamin A +300 RE, vitamin C +10 mg, 

tiamin +0,3 mg, riboflavin +0,3 mg, niasin +4 mg, asam folat +200 

µg, vitamin B12 +0,2 µg, kalsium +150 mg, magnesium +40 mg, zat 

besi +13 mg, zink +10,2 mg,serta iodium +50 µg. 

Vitamin A mempunyai fungsi untuk penglihatan, imunitas, 

pertumbuhan dan perkembangan embrio. Kekurangan vitamin A 

menyebabkan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. 

Sumber vitamin A antara lain: buah-buahan, sayuran warna hijau 

atau kuning, mentega, susu, kuning telur dan lainnya. Vitamin B1, 

vitamin B2, niasin dan asam pantotenat yang dibutuhkan untuk 

membantu proses metabolisme. Vitamin B6 dan B12 diperlukan 

untuk membentuk DNA dan sel-sel darah merah. Vitamin B6 

berperan dalam metabolisme asam amino. Vitamin C merupakan 

antioksidan yang melindungi jaringan dari kerusakan dan 

dibutuhkan untuk membentuk kolagen serta menghantarkan sinyal 

ke otak. Vitamin C juga membantu penyerapan zat besi di dalam 

tubuh. Ibu hamil disarankan mengkonsumsi 85 miligram per hari. 

Sumber vitamin C didapat dari tomat, jeruk, strawberry, jambu biji 

dan brokoli. 

Vitamin D berfungsi mencegah hipokalsemia, membantu 

penyerapan kalsium dan fosfor, mineralisasi tulang dan gigi serta 

mencegah osteomalacia pada ibu. Sumber vitamin D terdapat pada 

susu, kuning telur dan dibuat sendiri oleh tubuh dengan bantuan 

sinar matahari. Vitamin E berfungsi untuk pertumbuhan sel dan 

jaringan serta integrasi sel darah merah. Selama kehamilan wanita 

hamil dianjurkan mengkonsumsi 2 miligram per hari. Kekurangan 
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vitamin K dapat mengakibatkan gangguan perdarahan pada bayi. 

Pada umumnya kekurangan vitamin K jarang terjadi, karena 

vitamin K terdapat pada banyak jenis makanan dan juga disintesis 

oleh bakteri usus. 

Zat Besi 

Selama hamil, zat besi banyak dibutuhkan untuk mensuplai 

pertumbuhan janin dan plasenta serta meningkatkan jumlah sel 

darah merah ibu. Zat besi merupakan senyawa yang digunakan 

untuk memproduksi hemoglobin yang berfungsi untuk: 

1. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh 

2. Sintesis enzim yang terkait besi 

3. Penggunaan oksigen untuk produksi energi sel  

Total besi yang diperlukan selama hamil adalah 1040 mg. Dari 

jumlah ini, 200 mg Fe tertahan oleh tubuh ketika melahirkan dan 

840 mg sisanya hilang. Sebanyak 300 mg ditransfer ke janin 

dengan rincian 50-75 mg untuk pembentukan plasenta, 450 mg 

untuk menambah jumlah sel darah merah, dan 200 mg lenyap 

ketika melahirkan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2004 

menganjurkan penambahan sebanyak 13 mg untuk kehamilan 

pada trimester ketiga. Dengan demikian, angka kecukupan gizi 

yang dianjurkan bagi ibu hamil trimester ketiga adalah 39 mg/hari.  

Ada dua bentuk besi yang terdapat dalam pangan, yaitu besi 

heme yang terdapat dalam produk-produk hewani dan besi 

nonheme yang terdapat dalam produk-produk nabati. Makanan 

dari produk hewani seperti hati, ikan dan daging yang harganya 

relatif mahal dan belum sepenuhnya terjangkau oleh kebanyakan 

masyarakat Indonesia. Selain sumber hewani, ada juga makanan 

nabati yang kaya akan zat besi seperti singkong, kangkung, dan 

sayuran berwarna hijau lainnya. Namun, zat besi dalam makanan 

tersebut lebih sulit penyerapannya. Dibutuhkan porsi besar 

sumber nabati untuk mencukupi kebutuhan besi sehari. 

Makanan-makanan yang dapat meningkatkan absorpsi besi 

selama hamil diantaranya sebagai berikut: 

1. Konsumsi makanan yang dapat meningkatkan absorpsi besi, 

yaitu daging, sayur, dan buah yang kaya vitamin C.  



 

 

47 

 

2. Menghindari penghambat (inhibitor) absorpsi besi seperti teh 

dan kopi. 

Kebutuhan zat besi yang besar terutama pada kehamilan yang 

menginjak usia trimester ketiga tidak akan mungkin tercukupi 

hanya melalui diet. Oleh karena itu, suplementasi zat besi sangat 

penting sekali, bahkan kepada ibu hamil status gizinya sudah baik. 

Asam Folat 

Asam folat berperan dalam berbagai proses metabolik seperti 

metabolism beberapa asam amino, sintesis purin, dan timidilat 

sebagai senyawa penting dalam sintesis asam nukleat. Selain itu 

asam folat juga dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah 

dan sel darah putih dalam sum-sum tulang belakang dan untuk 

pendewasaannya. Sekitar 24-60% wanita baik di negara 

berkembang maupun yang telah maju mengalami kekurangan 

asam folat karena kandungan asam folat di dalam makanan mereka 

sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka disaat 

hamil. Kekurangan asam folat berkaitan dengan tingginya insiden 

komplikasi kehamilan seperti aborsi spontan, toxemia, prematur, 

pendeknya usia kehamilan dan hemorrhage (pendarahan). 

Widyakarya Pangan dan Gizi 2004 menganjurkan penambahan 

sebanyak 200 µg untuk ibu hamil, yang dapat dipenuhi dengan 

mengkonsumsi suplemen. Suplementasi sebaiknya diberikan 

sekitar 28 hari setelah ovulasi atau pada 28 hari pertama 

kehamilan. Besarnya suplementasi adalah 280, 660, dan 470 µg per 

hari, masing-masing pada trimester I, II, dan III. Jenis makanan 

yang banyak mengandung asam folat antara lain ragi, hati, brokoli, 

sayuran hijau, kacangkacangan, ikan, daging, jeruk, dan telur. 

Kalsium 

Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menunjang 

perrtumbuhantulang dan gigi serta persendian janin. Selain itu 

kalsium juga digunakan untuk membantu pembuluh darah 

berkontrkasi dan berdilatasi. Jika kebutuhan kalsium tidak 

tercukupi dari makanan, kalsium yang dibutuhkan bayi akan 

diambil dari tulang ibu yang mengakibatkan tulang ibu menjadi 

keropos atau osteoporosis. Widya Karya Pangan dan Gizi 2004 
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menganjurkan penambahan sebesar 150 mg kalsium untuk ibu 

hamil trimester ketiga. Dengan demikian kebutuhan kalsium yang 

harus dipenuhi oleh ibu hamil adalah 950 mg/hari. Makanan yang 

menjadi sumber kalsium diantaranya ikan teri, udang, sayuran 

hijau, dan berbagai produk olahan susu seperti keju dan yoghurt. 

Kekurangan kalsium selama hamil akan menyebabkan tekanan 

darah ibu menjadi meningkat. 

Yodium 

Ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi yodium sekitar 200 miligram 

dalam bentuk garam beryodium. Kekurangan yodium dapat 

menyebabkan hipotirodisme yang berkelanjutan menjadi 

kretinisme. 

Fosfor 

Fosfor berperan dalam pembentukan tulang dan gigi janin serta 

kenaikan metabolisme kalsium ibu. Kekurangan fosfor 

menyebabkan kram pada tungkai ibu hamil. 

Fluor 

Fluor diperlukan tubuh untuk pertumbuhan tulang dan gigi. 

Kekurangan fluor menyebabkan pembentukan gigi tidak sempurna. 

Fluor terdapat dalam air minum. 

Natrium 

Natrium berperan dalam metabolisme air dan bersifat 

mengikat cairan dalam jaringan sehingga mempengaruhi 

keseimbnagan cairan tubuh pada ibu hamil. Kebutuhan natrium 

meningkat seiring dengan meningkatnya kerja ginjal. Kebutuhan 

natrium ibu hamil sekitar 3,3 gram per minggu. 

 

POLA MAKAN IBU HAMIL 

Keadaan kesehatan ibu hamil tergantung dari pola makannya 

sehari-hari yang dapat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas 

hidangan. Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam 

pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu 

seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau 

membantu kesembuhan penyakit. Pola makan (food patern) 
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diartikan sebagai cara seseorang memanfaatkan pangan yang 

tersedia sebagai reaksi terhadap tekanan sosio-ekonomi yang 

dialaminya dan dikaitkan dengan kebiasaan makan. Pola makan 

pada dasarnya mendekati definisi pengertian diet dalam ilmu gizi. 

Diet diartikan sebagai pengaturan jumlah dan jenis makanan yang 

dimakan agar seseorang tetap sehat.  

Untuk mencapai pola makan sehat tersebut tidak terlepas dari 

masukan gizi yang merupakan proses organisme menggunakan 

makanan yang dikonsumsi melalui proses digesti, absorbsi, 

transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat 

yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, 

pertumbuhan dan fungsi normal organ serta menghasilkan energi. 

Didalam susunan pola makan seseorang ada satu bahan makanan 

yang dianggap penting, dimana satu hidangan dianggap tidak 

lengkap apabila bahan makanan tersebut tidak ada, bahan 

makanan tersebut adalah bahan makanan pokok. Di Indonesia 

bahan makanan pokok adalah beras dan di beberapa daerah 

menggunakan jagung, sagu, dan ubi jalar. 

Fungsi makanan menurut aspek sosio-kultural adalah sebagai 

fungsi kenikmatan (gastronomik), untuk menyatakan jati diri, 

fungsi religi (magis), fungsikomunikasi, dan status ekonomi. Jumlah 

penduduk adalah kunci utama yangmenentukan tinggi rendahnya 

jumlah konsumsi bahan pangan di suatu daerah. Demikian juga 

dalam hal keluarga, jumlah anggota keluarga mempengaruhi 

pola konsumsi anggota keluarga. Apalagi dengan pengetahuan, 

pendapatan yang rendah dan jumlah anak yang banyak cenderung 

pola konsumsi berkurang pula.  

Pola makan merupakan hal yang penting diperhatikan pada 

masa kehamilan,sebab apa yang dikonsumsi oleh ibu akan 

mempengaruhi janin didalam kandungan. Oleh karena itu ibu hamil 

harus memiliki pola makan yang baik diantaranya harus memenuhi 

sumber karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral 

demi tercapainya kesehatan ibu dan bayi. Cara termudah untuk 

menjamin pola makan yang sehat adalah dengan memilih berbagai 

makanan segar secara keseluruhan, karena makanan yang telah 
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mengalami pemrosesan tinggi akan kehilangan banyak zat gizi 

yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan ibu selama hamil 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan zat gizi karena dengan diet 

yang tepat saat hamil, dapat mengurangi risiko pembentukan janin 

abnormal dan membantu menjamin bayi tumbuh dengan baik.  

Untuk memperoleh pengaruh yang lebih baik dari pola makan 

ibu hamil, perlu diperhatikan prinsip ibu hamil, yaitu jumlah lebih 

banyak, mutu lebih baik, selain itu susunan menu juga harus 

seimbang. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang 

bervariasi setiap hari, minimal mengandung 5 porsi buah dan 

sayur, 5 porsi karbohidrat kompleks, 5 porsi protein dan lemak, 

dan dilengkapi dengan kombinasi makanan produk susu. Syarat 

makanan sehat bagi ibu hamil yaitu: 

1. Menyediakan energi yang cukup (kalori) untuk kebutuhan 

kesehatan tubuh ibu dan pertumbuhan bayi. 

2. Menyediakan semua kebutuhan ibu dan bayi (meliputi protein, 

lemak, vitamin, mineral). 

3. Dapat menghindarkan pengaruh negatif bagi bayi. 

4. Mendukung metabolisme tubuh ibu dalam memelihara berat 

badan sehat, kadar gula darah, dan tekanan darah. 

Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak daripada 

kebutuhan untuk wanita yang tidak hamil, kegunaan makanan 

tersebut adalah: 

1. Untuk pertumbuhan janin dalam kandungan 

2. Untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu sendiri 

3. Agar luka-luka akibat persalinan cepat sembuh dalam masa 

nifas 

4. Sebagai cadangan untuk masa laktasi. 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEKURANGAN 

ASUPAN ZAT GIZI PADA IBU HAMIL 

Masalah gizi pada masyarakat Indonesia sangat berkaitan erat 

dengan pangan, karena gizi seseorang sangat terpengaruh pada 

kondisi pangan yang dikonsumsinya. Masalah pangan antara lain 

menyangkut ketersediaan pangan dan kerawanan konsumsi 
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pangan yang disebabkan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan 

adat kepercayaan yang terkait dengan tabu makanan  

1. Tabu Makanan (Pantangan) 

Pantangan atau tabu adalah suatu larangan untuk 

mengkonsumsi jenis makanan tertentu karena terdapat 

ancaman bahaya terhadap barang siapa yang melanggarnya. 

Beberapa alasan tabu diantaranya khawatir terjadi keracunan, 

tidak biasa, takut mandul, kebiasaan yang bersifat pribadi, 

khawatir menimbulkan penyakit, larangan agama, pembatasan 

makanan hewani karena disucikan oleh adat/budaya.  

Kepercayaan berpantang makanan tertentu memiliki 

kontribusi terhadap kejadian anemia pada ibu hamil. Diantara 

makanan yang menjadi pantangan adalah makanan yang kaya 

zat besi baik golongan hewani, nabati, dan gabungan dari 

keduanya. Golongan makanan hewani seperti cumi-cumi, 

udang, kepiting, gurita, telor bebek, dan beberapa jenis ikan. 

Golongan nabati meliputi daun kelor, rebung, tebu, nenas, 

durian, terong, serta beberapa jenis buah-buahan. Di beberapa 

negara berkembang umumnya masih ditemukan larangan, 

pantangan atau tabu tertentu bagi makanan ibu hamil, tidak 

terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, harus diakui 

bahwa tidak semua tabu itu berakibat negatif terhadap kondisi 

gizi dan kesehatan. Tabu yang tidak jelas pengaruhnya bagi 

kesehatan dibiarkan saja, sambil terus dipelajari pengaruhnya 

untuk jangka panjang.  

2. Rendahnya Penghasilan dan Pendidikan 

Pendidikan kurang merupakan salah satu faktor yang 

mendasari penyebab gizi kurang. Pendidikan yang rendah 

menyebabkan seseorang kesulitan dalam mendapatkan 

pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan rendahnya 

penghasilan seseorang yang berakibat pula terhadap 

rendahnya seseorang dalam menyiapkan makanan baik secara 

kualitas maupun kuantitasnya.  
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KONSUMSI TABLET BESI PADA IBU HAMIL 

Tablet zat besi adalah zat besi-folat yang berbentuk tablet, tiap 

tablet berisi 60 mg besi elemental dan 500 µg asam folat. Tablet 

besi diberikan oleh pemerintah kepada ibu hamil untuk mengatasi 

masalah anemia gizi besi terutama pada kehamilan yang menginjak 

trimester ketiga. Konsumsi tablet besi diperlukan karena 

kebutuhan zat besi yang tinggi pada masa kehamilan tidak bisa 

terpenuhi hanya dari asupan makanan sehari-hari. Penambahan 

asupan besi baik lewat makanan ataupun suplemen terbukti 

mampu mencegah penurunan Hb akibat hemodilusi. Kadar 

hemoglobin berkaitan erat dengan konsumsi tablet besi ibu selama 

kehamilannya. Tanpa suplementasi cadangan besi dalam tubuh ibu 

mengalami penurunan yang tajam dan akan habis pada akhir 

kehamilan. Oleh karena itu tablet besi sebesar 30-60 mg yang 

dimulai pada minggu ke-12 kehamilan yang diteruskan sampai tiga 

bulan pascapartum perlu diberikan setiap hari. 

Waktu yang tepat untuk memulai suplementasi besi dengan 

dosis 30 mg/hari adalah setelah 12 minggu kehamilan (awal 

trimester kedua) ketika kebutuhan besi mulai meningkat. 

Selanjutnya pemberian dengan dosis 60-120 mg/hari dibolehkan 

bila terdapat bukti lain yang menunjukkan anemia dan dosis besi 

bisa diturunkan kembali menjadi 30 mg/hari bila kadar Hb sudah 

kembali 

normal. Tablet besi diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan dosis 

dan cara yang ditentukan, yaitu: 

1. Dosis pencegahan, diberikan pada kelompok sasaran tanpa 

pemeriksaan Hb, yaitu 1 tablet berturut-turut selama minimal 

90 hari masa kehamilan. Mulai pemberian saat pertama kali 

ibu memeriksakan kehamilannya (K1). 

2. Dosis pengobatan, diberikan kepada sasaran yang anemia (Hb 

< 11 gr/dl), pemberian menjadi 2-3 tablet sehari selama 90 

hari kehamilannya. 
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Pembahasan dalam BAB ini: 

GIZI SEIMBANG UNTUK IBU 

MENYUSUI 

 Status Gizi Ibu Menyusui 

 Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Ibu 

Menyusui 

 Makanan yang Dapat Mempengaruhi ASI 

 Makanan Yang Kurang menguntungkan Ibu 

Menyusui 
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BAB IV 

GIZI SEIMBANG UNTUK IBU MENYUSUI 

 

Saat postpartum, badan ibu menyesuaikan kembali alat-alat 

kandungan dan adneksanya menjadi bentuk normal seperti 

sebelum kehamilan. Sedangkan mammae menyiapkan diri dan 

mulai berfungsi menghasilkan ASI. Melalui ASI zat-zat gizi yang 

diperlukan neonatus diberikan oleh tubuh ibu dan persediannya 

telah dipersiapkan terlebih dahulu.  

 

STATUS GIZI IBU MENYUSUI 

Sekresi ASI rata-rata 800-850 ml sehari dan mengandung 

kalori 60-65 kkal, protein 1,0-1,2 gram dan lemak 2,5-3,5 gram 

setiap 100 mililiternya. Komponen-komponen ini diambil dari 

tubuh ibu dan harus digantikan oleh suplai makanan ibu tersebut. 

Tambahan kebutuhan energi bagi ibu menyusui ialah 800 kalori 

sehari dan tambahan kebutuhan protein sebesar 25 gram sehari, 

diatas kebutuhan ibu tersebut bila tidak sedang menyusui. Sampai 

batas tertentu, kebutuhan anak diambil dari tubuh ibunya, tidak 

menghiraukan apakah ibunya sendiri mempunyai persediaan 

cukup atau tidak akan zat-zat gizi tersebut. Di bawah garis batas 

ini, maka bila konsumsi ibu tidak mencukupi, kadar zat-zat gizi di 

dalam ASI akan terpengaruh oleh intake ibu tersebut dan tampak 

menurun bila ibunya mengalami defisiensi. Khusus untuk protein, 

meskipun konsumsi ibu tidak mencukupi, ASI tetap memberikan 

jatah yang diperlukan oleh anaknya, yang diambil dengan 

mengorbankan jaringan ibunya. 

Kelompok rentan gizi ialah kelompok masyarakat yang paling 

mudah menderita kelainan gizi, bila suatu masyarakat terkena 

kekurangan penyediaan bahan makanan. Ibu menyusui merupakan 

salah satu kelompok rentan gizi yang dampaknya bukan hanya 

pada satu individu saja tetapi ada dua individu yang akan 

terdampak bila ibu mengalami gangguan gizi yaitu ibu itu sendiri 

dan bayi yang sedang ia susui. Bila konsumsi kalsium ibu menyusui 

kurang, kalsium diambil dari cadangan kalsium pada jaringan 
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ibunya, sehingga osteoporosis dan kerusakan gigi-geligi berupa 

karies dentis akan terjadi. Ibu yang telah hamil berkali-kali dan 

kurang konsumsi kalsiumnya lebih mudah menderita kerusakan 

gigi karies dantis tersebut. 

Di Indonesia banyak sekali budaya pantangan yang diterapkan 

di masyarakat dan masih dipercaya oleh sebaian besar ibu 

menyusui. Kita harus memperhatikan jangan sampai pantangan 

tersebut merugikan kondisi gizi ibu maupun anak yang 

dikandungnya atau disusuinya. Kepercayaan tentang makanan 

yang menguntungkan kondisi gizi ibu dan sekresi ASI sebaiknya 

digalakkan, seperti lebih banyak makan daun katuk, daun papaya, 

jantung pisang dan lain sebagainya, sebagai bahan makanan yang 

akan mempengaruhi produksi ASI. 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI IBU MENYUSUI 

1. Menyusui 

Selama kehamilan, konsentrasi estrogen yang tinggi 

menyebabkan perkembangan duktus yang ekstensif sementara 

kadar progesteron yang tinggi merangsang pembentukan 

lobulus alveolus. Peningkatan konsentrasi prolaktin dan 

human chorionic somatomammotropin juga ikut berperan 

dalam menginduksi pembentukan enzim-enzim yang 

diperlukan untuk menghasilkan susu. Konsentrasi estrogen 

dan progesteron yang tinggi selama separuh terakhir masa 

kehamilan mencegah laktasi dengan menghambat efek 

stimulatorik prolaktin pada sekresi susu. Prolaktin adalah 

stimulan utama bagi sekresi susu. Dengan demikian, walaupun 

steroid-steroid plasenta yang kadarnya tinggi memicu 

perkembangan perangkat penghasil susu di payudara, steroid-

steroid itu juga menghambat kelenjar-kelenjar tersebut untuk 

bekerja sampai bayi lahir dan memerlukan susu. 

Setelah persalinan, laktasi dipertahankan oleh dua hormon 

penting: (1) prolaktin, yang bekerja pada epitel alveolus untuk 

meningkatkan sekresi susu, dan (2) oksitosin, yang 

menyebabkan ekspulsi paksa susu dari lumen alveolus melalui 
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duktus-duktus. Pada seorang ibu yang menyusui dikenal 2 

refleks yang masing-masing berperan yaitu refleks prolaktin 

dan refleks let down (milk ejection reflex). 

 

Refleks prolactin 

Setelah partus dengan terlepasnya plasenta dan 

berkurangnya fungsi korpus luteum maka estrogen dan 

progesterone sangat berkurang, ditambah lagi dengan adanya 

isapan bayi yang merangsang puting susu dan areola payudara, 

akan merangsang ujung-ujung saraf sensoris yang berfungsi 

sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini dilanjutkan ke 

hypothalamus melalui medulla spinalis dan mesensephalon. 

Hipotalamus menekan pengeluaran faktor-faktor yang 

menghambat sekresi prolaktin dan sebaliknya merangsang 

pengeluaran faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin. 

Faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin merangsang 

adenohipofise (hipofise anterior) sehingga keluar prolaktin. 

Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk 

membuat air susu. Pada ibu yang menyusui, prolaktin 

meningkat dalam keadaan-keadaan seperti: stres atau 

pengaruh psikis, anestesi, operasi, rangsangan puting susu, 

hubungan kelamin, dan konsumsi obat-obatan tranqulizer 

hipotalamus. Sedangkan keadaan- keadaan yang menghambat 

pengeluaran prolaktin adalah: gizi ibu yang jelek serta 

konsumsi obat-obatan seperti ergot dan l-dopa. 

 

Refleks let down (milk ejection reflex) 

Bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh 

adenohipofisis, rangsangan yang berasal dari isapan bayi ada 

yang dilanjutkan ke neurohipofisis (hipofisis posterior) yang 

kemudian dikeluarkan oksitosin. Melalui aliran darah, hormon 

ini diangkut menuju uterus yang dapat menimbulkan kontraksi 

pada uterus sehingga terjadi involusi dari organ tersebut. 

Oksitosin yang sampai pada alveoli mempengaruhi sel 

mioepitelium. Kontraksi dari sel memeras air susu yang telah 
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terbuat keluar dari alveoli dan masuk ke sistem duktulus yang 

untuk selanjutnya mengalir melalui dukus laktiferus masuk ke 

mulut bayi. Faktor yang meningkatkan refleks let down adalah: 

melihat bayi, mendengarkan suara bayi, mencium bayi, serta 

memikirkan untuk menyusui bayi. Sedangkan faktor-faktor 

yang menghambat refleks let down adalah: stres seperti 

keadaan bingung/pikiran kacau, takut, dan cemas. 

Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama 

kehidupan bayi adalah cara yang paling baik dan efektif untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayi, oleh karena itu 

disarankan bagi para ibu untuk memberikan hanya ASI sebagai 

asupan pokok bayi pada masa 6 bulan pertama itu. Untuk 

dapat memproduksi ASI dengan kualitas yang baik maka ibu 

menyusui perlu memperhatikan asupan nutrisi. Kebutuhan 

nutrisi pada saat ibu menyusui lebih tinggi daripada kebutuhan 

pada saat normal/tidak hamil atau menyusui. Oleh karena itu 

diperlukan peningkatan asupan gizi. 

Komposisi ASI bervariasi tergantung dari diet sang ibu. 

Contohnya, komposisi asam lemak dari ASI dapat 

merefleksikan asupan gizi sang ibu. Sebagai tambahan, 

konsentrasi selenium, iodine dan vitamin B bervariasi 

tergantung dari diet sang ibu. Hampir semua nutrient selain 

yang disebutkan diatas terdapat pada ASI dengan konsentrasi 

yang relatif konstan, bagaimanapun pola diet si ibu. Namun 

dalam sebuah penelitian disimpulkan bahwa protein-protein 

antimikrobial yang terdapat dalam ASI konsentrasinya lebih 

rendah dari seharusnya jika si ibu mengalami malnutrisi. 

Produksi ASI mempunyai efektivitas sebesar 80%. 

Contohnya, produksi 100 ml ASI (sekitar 67 kkal) 

membutuhkan pemanfaatan energi sebesar 85 kkal. Selama 6 

bulan pertama dari proses menyusui rata-rata produksi 

produksi ASI adalah 750 ml/hari dengan variasi antara 550 

sampai 1200 ml/hari. Recommended Dietary Allowance (RDA) 

untuk energi saat laktasi pada 6 bulan pertama adalah 330 kkal 

lebih banyak daripada wanita yang tidak hamil atau menyusui 
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yang kebutuhan energinya sekitar 2400 kkal. Pertambahan 

kebutuhan energi saat menyusui ini hampir sama dengan 

kebutuhan energi pada saat trimester kedua kehamilan.  

Wanita overweight dan yang mengalami obesitas tidak 

perlu menambah kebutuhan kalorinya sebesar 330 kkal 

sampai 400 kkal per hari. Hal ini dikarenakan pada awal-awal 

menyusui simpanan lemak saat kehamilan menyediakan 100 

sampai 150 kkal per hari. Saat simpanan lemak semuanya telah 

terpakai maka asupan energi harus ditingkatkan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi. Pada 6 bulan kedua dari proses 

menyusui, produksi ASI menurun hingga mencapai rata-rata 

600 ml per hari. Hampir semua bayi juga telah mengkonsumsi 

makanan padat pada masa ini sehingga frekuensi menyusui 

dapat dikurangi, begitu juga kebutuhan energi ibu juga 

mengalami penurunan. 

2. Kebutuhan gizi ibu menyusui 

Nutrisi yang dibutuhkan saat masa menyusui bergantung 

pada volume dan komposisi susu yang dihasilkan dan pada 

kebutuhan serta status nutrisi awal ibu. Diantara wanita yang 

memberikan ASI eksklusif pada bayi mereka, kebutuhan energi 

saat masa menyusui melebihi kebutuhan saat sebelum 

kehamilan. Sebaliknya, beberapa nutrisi, seperti besi; 

kebutuhannya akan lebih rendah saat masa menyusui 

dibanding masa kehamilan.  

Sebagai tambahan untuk memeriksa keluaran nutrisi 

harian pada ASI, sangatlah berguna untuk memperkirakan 

keluaran nutrisi secara keseluruhan selama durasi masa 

menyusui. Perkiraan kebutuhan gizi ini bergantung pada 

waktu dan derajat dimana ASI digantikan dengan makanan lain 

pada masa penghentian ASI. Saat ibu menerima asupan nutrisi 

yang lebih rendah dari yang dibutuhkan, ia dapat 

mengambilnya dari simpanan di tubuh. 
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Tabel 4.1 Perbandingan Angka Kecukupan Energi dan Zat Gizi 
Wanita Dewasa dan Tambahannya untuk Ibu Hamil dan Menyusui 

 

No Zat Gizi 
Wanita 
Dewasa 

Ibu 
Hamil 

Ibu Menyusui 

0-6 bulan 7-12 bulan 
1 Energi (kkal) 2200 285 700 500 

2 Protein (gram) 48 12 16 12 
3 Vit A (RE) 500 200 350 300 

4 Vit D (mg) 5 5 5 5 
5 Vit E (mg) 8 2 4 2 

6 Vit K (mg) 6,5 6,5 6,5 6,5 
7 Tiamin (mg) 1,0 0,2 0,3 0,3 

8 Riboflavin (mg) 1,2 0,2 0,4 0,3 
9 Niasin (mg) 9 0,1 3 3 

10 Vit B 12 (mg) 1,0 0,3 0,3 0,3 
11 Asam Folat 

(mg) 
150 150 50 40 

12 Piridoksin (mg) 1,6 0,6 0,5 0,5 
13 Vit C (mg) 60 10 25 10 

14 Kalsium (mg) 500 400 400 400 
15 Fosfor (mg) 450 200 300 200 

16 Besi (mg) 26 20 2 2 
17 Seng (mg) 15 5 10 10 

18 Yodium (mg) 150 25 50 50 
19 Selenium (mg) 55 15 25 20 

 

 

3. Penyakit 

Sakit menyebabkan tubuh seseorang dalam keadaan 

hipermetabolik. Keadaan ini terjadi akibat peningkatan stress 

pada tubuh. Pemecahan cepat dari massa tubuh (katabolisme 

protein), sehingga meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi 

jika peningkatan kebutuhan tidak diseimbangkan dengan 

asupan makanan. Pada keadaan sakit akan terjadi pelepasan 

sitokin-sitokin proinflamasi seperti Tumor Necrosis Factor, 

Interleukin 1 dan 6, C- Reactive Protein, katekolamin, glukagon, 

serta kortisol. Walaupun pada pasien dengan stres tinggi 

terjadi peningkatan kadar insulin, keadaan insulin-resisten 

menyebabkan pencegahan terhadap efek anabolik insulin. 
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4. Aktivitas 

Penelitian menyatakan aktivitas yang berat dapat 

meningkatkan penggunaan total energi pada wanita menyusui. 

Ibu menyusui ASI eksklusif 9-24 minggu yang sesekali 

beraktivitas dengan yang terlatih ternyata ada perbedaan 

sebesar 729 kkal/hari. Grup yang beraktivitas dalam hal ini 

olahraga dengan menghabiskan rata-rata 88 menit/latihan, 

latihan yang dilakukan lebih banyak tipe aerobik. Tetapi 

volume ASI yang dihasilkan tidak ada perbedaan besar. 

Bagaimanapun juga deficit energi tidak terlalu berbeda karena, 

pada wanita yang terlatih, asupan makanan memang lebih 

banyak daripada wanita yang tidak terlatih. Jadi walaupun 

terdapat peeningkatan penggunaan energi pada kelompok 

dengan aktivitas, tidak ada perbedaan signifikan pada rerata 

hilangnya berat badan atau perubahan komposisi tubuh. Hal 

ini diakibatkan pada wanita dengan aktivitas diiringi dengan 

asupan yang meningkat juga.  

5. Sosioekonomi dan budaya 

Status sosial dan ekonomi memiliki peranan yang penting 

terhadap status gizi seseorang. Pendidikan pada ibu menyusui 

juga mempengaruhi pengetahuan, terutama pengetahuan yang 

rendah terhadap pentingnya asupan tambahan selama 

menyusui. Selain pengetahuan, adat, dan kebudayaan juga 

turut mempengaruhi wanita untuk merawat dirinya setelah 

melahirkan. Status ekonomi seperti penghasilan 

mempengaruhi daya beli untuk memenuhi kebutuhan gizi yang 

sesuai. Selain penghasilan, lingkungan tempat tinggal yang 

bersih turut mencegah ibu menyusui terjangkit penyakit 

infeksi.  

6. Genetik 

Faktor atau keturunan memiliki peranan yang besar 

terhadap status gizi selain dari faktor-faktor lainnya. Faktor 

genetik ini tidak dapat kita ubah karena hal ini didapatkan dari 

kedua orangtua. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor 

genetik dari orangtua bila menilai status gizi bayi. 
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7. Hormonal 

Perubahan pada berat badan dan komposisi sebagai 

respon beban metabolik akibat laktasi memiliki variasi yang 

tinggi diantara populasi dunia. Rerata hilangnya berat badan 

tidak berbeda antara ibu menyusui dan tidak menyusui. 

Meskipun perbedaan hormonal pada ibu menyusui dan tidak 

menyusui hanya perbedaan jangka pendek yang diobservasi 

mengenai perubahan komposisi tubuh postpartum. Pola 

deposisi lemak setempat dan perpindahan tidak berbeda 

antara ibu menyusui dan tidak menyusui dalam banyak 

penelitian. 

Pertambahan berat badan gestasi merupakan kunci 

terkuat dalam perubahan berat badan dan lemak postpartum. 

Laktasi membutuhkan peningkatan jumlah asupan gizi serta 

perkembangan mekanisme penggunaan istimewa dari nutrisi 

yang terjadi pada kelenjar mamae. Laktasi dikarakteristikkan 

sebagai peningkatan episodik oksitosin dan prolaktin, supresi 

aksis hipotalamus-hipofisis-gonad, dan hipoinsulinemia. 

 

MAKANAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI ASI 

Beberapa makanan yang dikonsumsi ibu menyusui dapat 

mempengaruhi ASI yang diproduksinya. Pengaruh ini kadangkala 

menimbulkan rasa takut dan khawatir pada ibu menyusui. 

Kekhawatiran ini lebih kepada ketakutan ASI dapat berubah dan 

mempengaruhi bayi yang mengkonsumsinya. Tetapi apabila ibu 

menyusui mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh makanan 

pada ASI, kekhawatiran ataupun ketakutan pada ibu menyusui 

dapat diatasi. Pengaruh bahan makanan pada ASI ini lebih kepada 

perubahan aroma, warna, kuantitas dan kualitas ASI.  

Aroma pada bahan makanan dan bumbu yang digunakan 

dalam proses pengolahan makanan dapat ditransfer ke dalam ASI. 

Biasanya bayi ikut menikmati aroma ini dan bahkan dapat 

meningkatkan selera bayi akan ASI. Aroma baru yang didapatkan 

merangsang bayi sehingga dia akan menyusu lebih lama. Hal ini 

akan membantu mengenalkan aroma makanan keluarga pada bayi. 
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Begitu pula dengan warna pada beberapan bahan makanan 

ataupun bumbu makanan. Asupan tinggi wortel membuat ASI 

cenderung berwarna jingga, konsumsi uji jalar merah dan buah bit 

membuat ASI berwarna sedikit merah muda. Perubahan warna 

juga terjadi pada ibu menyusui yang mengkonsumsi bayam atau 

sayuran berdaun gelap yang memberi warna ASI menjadi hijau. 

Perubahan warna ini tidak berpengaruh pada bayi. Bahkan 

kandungan gizi pada masing-masing bahan makanan jauh lebih 

baik. Sehingga bayi akan memperoleh zat gizi yang lengkap, dalam 

artiannya jika ibu mengkonsumsi berbagai jenis bahan makanan 

yang bernilai gizi tinggi maka kualitas ASI menjadi lebih baik. 

Banyak bahan makanan yang berpengaruh meningkatkan 

jumlah produksi ASI. Sayuran seperti buncis, kacang panjang, daun 

katuk, daun papaya, jantung pisang dan lain sebagainya memberi 

manfaat untuk membantu memperbanyak ASI. Demikian pula jenis 

kacang-kacangan (kacang tanah, almond) dan akar jombang juga 

dapat memperbanyak produksi ASI.  

 

MAKANAN YANG KURANG MENGUNTUNGKAN IBU MENYUSUI 

Beberapa bahan makanan dapat menimbulkan efek kurang 

menguntungkan bagi ibu menyusui. Salah satu efek yang tidak 

menguntungkan ibu menyusui adalah terproduksinya gas 

berlebihan setelah mengkonsumsi; bawang, kubis, kacang-

kacangan, coklat dan makanan pedas. Makanan yang dikonsumsi 

ibu kadangkala dapat menyebabkan urtikaria, diare atau iritabilitas 

pada bayi dengan alasan yang jelas. Biasanya dengan ibu 

menghindari makanan tersebut sudah dapat memperbaiki 

keadaan. Perlu dipertimbangkan jika bayi menjadi rewel setelah 

menyusui, ibu harus memeriksa apakah yang dikonsumsi 4-6 jam 

sebelumnya. Bila bayi masih rewel dalam waktu lama, curigai 

makanan yang dikonsumsi ibu mungkin saja berdampak gas 

berlebihan pada perut bayi (kembung) ataupun bayi sensitive 

terhadap makanan tersebut.  

Bahan makanan yang berefek kurang menguntungkan juga 

memiliki zat gizi yang dibutuhkan ibu menyusui sehingga untuk 
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menyiasatinya, ibu dapat mengkonsumsi bahan makanan tersebut 

tidak terlalu sering dan dalam jumlah yang sedikit. Untuk tahap 

awal konsumsi dapat dilakukan seminggu atau dua minggu sekali. 

Tetapi jika gejala masih muncul pada bayi setelah mengkonsumsi 

makanan tersebut, ibu dapat mengeliminasi dan mengkonsumsinya 

kembali cukup 2-3 bulan sekali. Ibu yang mengalami alergi pada 

beberapa jenis makanan tetap harus menghindari makanan 

tersebut karena kemungkinan besar bayi juga mengalami alergi 

yang sama pada bahan makanan tersebut. Risiko tinggi alergi pada 

beberapa bahan makanan seperti susu sapi dan produknya, 

gandum, telur, ikan, kacang dan lain sebagainya. 
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Pembahasan dalam BAB ini: 

GIZI SEIMBANG UNTUK  

IBU LANJUT USIA 

 
 Status Gizi Ibu Menyusui 

 Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Ibu 

Menyusui 

 Makanan yang Dapat Mempengaruhi ASI 

 Makanan Yang Kurang menguntungkan Ibu 

Menyusui 

 
 

 



 

 

64 

 

BAB V 

GIZI SEIMBANG UNTUK IBU LANJUT USIA 

 

Pada usia lanjut, manusia tetap membutuhkan asupan nutrisi 

yang adekut dan zat-zat gizi yang sesuai dengan usianya. Makanan 

pada usia ini dapat membantu dalam proses adaptasi dengan 

perubahan baik fisik maupun psikologi yang dihadapinya sebagai 

dampak semakin menuanya organ tubuh. Makanan juga dapat 

bermanfaat untuk menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh 

sehingga dapat memperpanjang usia.  

 

PROSES PENUAAN FISIK 

Proses penuaan nampak terjadi pada masa lanjut usia meliputi; 

(1) pada kulit terjadi pengeringan kulit, keriput, pigmentasi 

setempat, berkurangnya elastisitas dilatasi kapiler, purpura senil 

(perdarahan kulit karena trauma ringan), kutil seborrheic; (2) 

fungsi imun seluler meningkatkan infeksi jamur dan keganasan; (3) 

rambut berubah menjadi uban dan lepas pada laki-laki sehingga 

terjadi gundul terutama kulit kepala daerah frontal (dahi) dengan 

menipis dan lepasnya rambut dan terjadi rambut kasar pada 

hidung dan telinga pada rambut wanita menjadi jarang dan tipis 

pada keseluruhan kulit kepala; (4) rambut pada daerah seks 

sekunder juga berkurang baik pada laki-laki maupun pada wanita, 

khususnya pada wanita rambut ini menurun segera sesudah 

menopause. 

Proses penuaan ini juga terjadi pada saluran pencernaan 

sehingga akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi 

secara tidak langsung. Perubahan tersebut meliputi: 

1. Perubahan proses fisiologi penuaan pada rongga mulut 

Organ tubuh terutama pada rongga mulut juga mengalami 

penuaan. Cairan saliva menurun akibat penuaan, terjadi 

dehidrasi dan penipisan jaringan gusi dan berkurangnya 

jaringan ikat dalam mulut, sensasi rasa juga terganggu. 

Efisiensi mengunyah terganggu karena kurangnya mobilitas 

sendi mandibula akibat osteoporosis, penyakit periodontal, 
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inflamasi dibawah gigi palsu. Penyakit peridontal menjadi 

sering berhubungan dengan inflamasi gusi, hilangnya gigi dan 

abses pada gigi, tulang sekitar gigi geligi juga menjadi longgar 

kemungkinan karena defisiensi kalsium. Angular cheilitis 

sering terjadi, pecahnya sudut bibir atau mulut. Adanya 

perubahan pada rongga mulut ini dapat berdampak 

menurunnya kemampuan untuk menikmati makanan sehingga 

menurunkan nafsu makan. Tentu saja hal ini dapat 

membahayakan kondisi ibu karena status gizi kurang. 

2. Perubahan proses fisiologi penuaan pada saluran cerna 

Aktivitas sekresi saluran cerna menurun pada proses 

penuaan. Adanya penurunan sekresi getah lambung, berkurang 

enzim pepsin dan sekresi mukus lambung. Penyakit autoimun 

saluran cerna akan meningkat sedangkan fisiologi kapasitas 

penyerapan usus halus agak berkurang, toleransi terhadap 

asupan lemak sedikit menurun sehingga bila asupan lemak 

tinggi maka lemak tinja juga meningkat. Penyerapan kalsium 

sering menurun, begitupula kesanggupan adaptasi asupan 

kalsium yang rendah, yang mungkin juga disebabkan 

perubahan status vitamin D. Konstipasi sering juga terjadi pada 

usia lanjut. Hal ini disebabkan perpanjangan transit tinja 

melalui kolon dan lamanya tertahan tinja dalam rektum. 

Dehidrasi tinja terjadi bila tertahan lama dalam kolon dan lebih 

banyak air diekstrak oleh kolon akibatnya paparan yang lama 

pada permukaan kolon yang menyerap air. 

 

KEBUTUHAN GIZI PADA LANSIA 

Angka kecukupan gizi dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, 

berat badan, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis seperti hamil atau 

menyusui. Angka kecukupan gizi berbeda dengan angka kebutuhan 

gizi, angka kecukupan gizi adalah banyaknya tiap-tiap zat gizi 

esensial yang harus dipenuhi dari makanan sehari-hari untuk 

mencegah defisiensi zat gizi, sedangkan angka kebutuhan gizi 

adalah banyaknya zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang 
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untuk mempertahankan status gizi yang adekuat. Kecukupan gizi 

pada lansia adalah: 
1. Kebutuhan energi akan menurun mulai usia 0-9 tahun sekitar 

5% dan pada usia 50 tahun sebanyak 65 % karena pola 
konsumsi lansia harus banyak mengandung vitamin, serat, dan 
mineral. 

2. Sebaiknya lansia mengkonsumsi lemak nabati daripada lemak 
hewani, untuk mencegah penumpukan lemak tubuh.  

3. Tingkat asupan makanan sumber vitamin A, D, dan E untuk 

mencegah penyakit degeneratif, serta vitamin B12, asam folat, 
vitamin B1, dan vitamin C untuk mencegah penyakit jantung.  

4. Tingkat konsumsi makanan sumber besi (Fe), zinc (Zn), 
selenium (Se), dan Kalsium (Ca) untuk mencegah anemia dan 
osteoporosis, serta meningkatkan daya tahan tubuh.  

5. Tingkatkan asupan gizi mikro: fosfor (P), kalium (K), natrium 
(Na), dan magnesium (Mg) untuk metabolisme dalam tubuh. 

6. Perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari untuk 
melancarkan proses metabolisme tubuh, dan mengeluarkan 
sisa pembakaran energi dalam tubuh, serta tingkatkan 
konsumsi serat agar buang air besar lancar, mencegah 

penyerapan kolesterol, dan menghindari penumpukan 
kolesterol total dalam tubuh. 
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Tabel 5.1 Kebutuhan Gizi Lansia 

Zat Gizi 
Pria Wanita 

(BB= 62 kg) (BB= 54 kg) 
Energi (kkal) 2050 1600 

Protein (gram) 60 45 
Vit A (RE) 600 500 

Vit D (gram) 15 15 
Vit E (mg) 15 15 

Vit K (mg) 65 55 
Tiamin (mg) 1,0 0,8 

Riboflavin (mg) 1,3 1,1 
Niasin (mg) 1,6 1,4 

Vit B12 (mg) 2,4 2,4 
Asam Folat (gram) 400 400 

Piridoksin (mg) 1,7 1,5 
Vit C (mg) 90 75 

Kalsium (mg) 800 800 
Fosfor (mg) 600 600 

Besi (mg) 13 12 
Zinc (mg) 13 9,8 

Iodium (mg) 150 150 
Selenium (gram) 30 30 

 

Persentase kebutuhan zat gizi makro untuk lansia adalah 20-

25% protein, 20% lemak, dan 55-60% karbohidrat. Asam lemak 

yang dikonsumsi sebaiknya memiliki kandungan asam lemak jenuh 

ganda (polyunsaturated fatty acid) yang tinggi, yaitu asam lemak 

omega-3 dan omega-9, seperti yang terdapat pada ikan yang hidup 

di dalam laut. 

Kebutuhan lemak pada lansia harus mempertimbangkan baik 

jenis maupun jumlah asupan makan. Jenis lemak jenuh yang 

dikonsumsi oleh lansia akan membahayakan kesehatan dirinya. 

Lemak jenuh adalah lemak yang dalam struktur kimianya 

mengalami asam lemak jenuh. Konsumsi lemak jenis ini dalam 

jumlah berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam 

darah. Lemak jenis ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dan 

trigliserida yang merupakan komponen-komponen lemak di dalam 

darah yang berbahaya bagi kesehatan. Kolesterol Merupakan salah 

satu senyawa kimia golongan lipid atau lemak yang terdapat dalam 

makanan dan tubuh kita. Sumber kolesterol ada dua yaitu 
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kolesterol eksogen yang berasal dari makanan kita sehari-hari dan 

kolesterol endogen yang dibuat dildalam sel tubuh terutama hati. 

Bahan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh adalah 

lemak hewan, lemak susu, lemak mentega, keju, krim, santan, 

minyak kelapa, margarin, kue-kue yang terbuat dari bahan 

tersebut.  

Pada lansia tidak semua jenis lemak tidak boleh dikonsumsi. 

Jenis lemak tak jenuh inilah yang diperbolehkan dikonsumsi oleh 

lansia, tetapi jumlahnya juga dibatasi. Lemak tak jenuh merupakan 

lemak yang memiliki ikatan rangkap yang terdapat di dalam 

minyak (lemak cair) dan dapat berada dalam dua bentuk yaitu 

isomer cis dan trans. Jenis lemak tak jenuh:  

1. Lemak tak jenuh tunggal memiliki sedikit pengaruh terhadap 

peningkatan kadar kolesterol darah. Bahan makanan yang 

mengandung lemak tak jenuh tunggal adalah minyak zaitun, 

minyak biji kapas, minyak biji wijen dan minyak kelapa sawit.  

2. Minyak tak jenuh ganda dapat mengurangi kadar kolesterol 

dan trigliserida darah. Lemak tak jenuh ganda ini terdapat 

banyak dalam minyak kedelai, minyak zaitun dan minyak ikan. 

Dari uraian diatas, diketahui bahwa tidak semua lemak 

berbahaya bagi kesehatan, karena asam lemak tak jenuh 

melindungi jantung dan pembuluh darah dengan cara 

menurunkan kolesterol dan trigliserida darah. 
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Tabel 11.2 Kadar Kolesterol Pada Lansia 
 

Darah Total LDL HDL Trigliserida 

<200: baik <130: baik <40: risiko tinggi 
terkena penyakit 

jantung dan stroke 

200: baik 

200-239: batas 
atas 

130-159: batas 
atas 

- 200-399 

>240: risiko 
tinggi terkena 

penyakit jantung 
dan stroke 

>160: risiko 
tinggi terkena 

penyakit jantung 
dan stroke 

>60: pengurangan 
terkena risiko 

penyakit jantung 
dan stroke 

>399 

 

Manusia perlu minum untuk mengganti cairan tubuh yang 

hilang setelah melakukan aktivitas. Air sangat besar artinya bagi 

tubuh kita, karena air membantu menjalankan fungsi tubuh, 

mencegah timbulnya berbagai penyakit disaluran kemih seperti 

kencing batu, batu ginjal, dll. Air juga sebagai pelumas bagi fungsi 

tulang dan sendi. Manfaat lain dari minum air putih adalah 

mencegah sembelit karena untuk mengolah makanan dalam usus 

sangat dibutuhkan air, tentu saja tanpa air yang cukup kerja usus 

tidak dapat maksimal dan timbullah sembelit. Air mineral atau air 

putih lebih baik daripada kopi, teh kental, softdrink, alkohol, es, 

maupun sirup dan dianjurkan minimal kita minum air putih 1.5 

sampai dengan 2 liter/hari. Minuman seperti kopi, teh kental, 

softdrink, alkohol, es, maupun sirup bahkan tidak baik untuk 

kesehatan dan harus dihindari terutama bagi para lansia yang 

mempunyai penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis, 

darah tinggi, obesitas, dan jantung. 

Beberapa faktor mempengaruhi kebutuhan cairan pada Lansia 

yaitu; 
1. Berat badan (lemak tubuh) cenderung meningkat dengan 

bertambahnya usia, sedangkan sel-sel lemak mengandung 
sedikit air, sehingga komposisi air dalam tubuh lansia kurang 
dari manusia dewasa yang lebih muda atau anak-anak dan 
bayi. 

2. Fungsi ginjal menurun dengan bertambahnya usia. Terjadi 
penurunan kemampuan untuk memekatkan urin, 
mengakibatkan kehilangan air yang lebih tinggi. 
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3. Terdapat penurunan asam lambung, yang dapat 
mempengaruhi individu untuk mentoleransi makanan-
makanan tertentu. Lansia terutama rentan terhadap konstipasi 
karena penurunan pergerakan usus. Masukan cairan yang 
terbatas, pantangan diit, dan penurunan aktivitas fisik dapat 
menunjang perkembangan konstipasi. Penggunaan laksatif 
yang berlebihan atau tidak tepat dapat mengarah pada 
masalah diare. 

4. Lansia mempunyai pusat haus yang kurang sensitif dan 
mungkin mempunyai masalah dalam mendapatkan cairan 
(misalnya gangguan dalam berjalan) atau mengungkapkan 
keinginan untuk minum (misalnya pasien stroke). 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBUTUHAN GIZI 

PADA LANSIA 

 Kecepatan metabolisme basal pada orang-orang berusia lanjut 

menurun sekitar 15-20%. Hal ini disebabkan oleh karena 

berkurangnya masa otot dan aktivitas fisik yang menurun. Faktor 

yang mempengaruhi kebutuhan dan kecukupan zat gizi lansia 

dijelaskan berikut ini; 

1. Usia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan zat gizi 

karbohidrat dan lemak menurun, sedangkan kebutuhan 

protein, vitamin, dan mineral meningkat karena ketiganya 

berfungsi sebagai anti oksidan untuk melindungi sel-sel tubuh 

dari radikal bebas.  

2. Jenis Kelamin. Dibandingkan lansia wanita, lansia pria lebih 

banyak memerlukan kalori, protein, dan lemak. Ini disebabkan 

karena perbedaan tingkat aktivitas fisik.  

3. Faktor Lingkungan. Perubahan lingkungan sosial seperti 

perubahan kondisi ekonomi karena pensiun dan kehilangan 

pasangan hidup dapat membuat lansia merasa terisolasi dari 

kehidupan sosial dan mengalami depresi. Akibatnya lansia 

kehilangan nafsu makan yang berdampak pada penurunan 

status gizi.  

4. Penurunan Aktifitas Fisik. 

Semakin bertambahnya usia seseorang, maka aktivitas 

fisik yang dilakukan menurun. Hal ini berkaitan dengan 
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penurunan kemampuan fisik yang terjadi secara alamiah. Pada 

lansia yang aktivitas fisiknya menurun, asupan energi harus 

dilakukan untuk mencapai keseimbangan energi dan 

mencegah terjadinya obesitas, karena salah satu faktor yang 

menentukan berat badan seseoranag adalah keseimbangan 

antara masukan energi dengan keluaran energi.  

5. Penyakit  

Jika seseorang lansia memiliki penyakit degeneratif, maka 

asupan gizinya sangat penting untuk diperhatikan, serta 

disesuaikan dengan ketersediaan dan kebutuhan zat gizi dalam 

lansia, selain itu dianjurkan untuk menggantikan asupan lemak 

jenuh dengan MUFA (lemak tak jenuh ganda) dan PUFA (lemak 

tak jenuh ganda) yang dapat menurunkan LDL dalam tubuh. 

Sumber PUFA dibagi menjadi dua macam yaitu omega-6 adalah 

inoleat (minyak jagung, kapas, kacang kedelai, wijen, bunga 

matahari) dan arakidonat (minyak kacang tanah). Sedangkan 

sumber omega 3 adalah linolenat (minyak kacang kedelai, 

kecambah, gandum, minyak biji rami), eikosapentaenoat/EPA 

(minyak ikan tertentu) dan dokosaheksaenoat/DHA (ASI, 

minyak ikan tertentu). 

6. Pengobatan. Pengobatan yang sedang dijalani lansia dapat 

mempengaruhi kebutuhan lansia akan zat gizi. Beberapa obat 

misalnya untuk obat pasien kanker, dapat menurunkan nafsu 

makan, bahkan dapat menyebabkan mual, muntah, dan 

berbagai rasa tidak enak lainya, keadaan ini dapat berakibat 

buruk pada pasien. 
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BAB VI 

PENILAIAN STATUS GIZI 
 

METODE PENILAIAN STATUS GIZI 

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 

empat penilaian yaitu: antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. 

1. Antropometri 

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. 

Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi 

berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi 

tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi. Pengukuran ini digunakan untuk melihat 

ketidakseimbangan asupan protein dan energi. 

Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik 

dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air 

dalam tubuh. 

2. Klinis 

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting 

untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan 

atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan 

dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada 

jaringan epitel (supervicial  epithelial tissues) seperti kulit, 

mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang 

dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. 

Pengukuran ini digunakan umumnya untuk survei klinis 

secara cepat (rapid clinical surveis). Survei ini dirancang untuk 

mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari 

kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Di samping itu 

digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang 

dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (sign) dan 

gejala (symptom) atau riwayat penyakit. 

3. Biokimia 

Pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris, yang 

dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan 
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tubuh yang digunakan: darah, urine, tinja dan juga beberapa 

jaringan tubuh seperti hati dan otot. Pemeriksaan secara 

biokimia ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa 

kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah 

lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan 

kimia faali dapat lebih banyak menolong untuk menentukan 

kekurangan gizi yang spesifik. 

4. Biofisik 

Biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan 

melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat 

perubahan struktur dari jaringan. Penggunaan pemeriksaan ini 

umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti 

kejadian buta senja epidemik (epidemic of night blindnes). Cara 

yang digunakan adalah tes adaptasi gelap. 

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga 

yaitu: survei konsumsi makanan, statistik vital, faktor ekologi. 

1. Survei Konsumsi Makanan 

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan 

status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan 

jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi 

makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi 

berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. 

Survei ini dapat mengidentifikasikan kelebihan dan 

kekurangan zat gizi. 

2. Statistik Vital 

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan 

menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka 

kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian 

akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan 

dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian 

dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi 

masyarakat. 

3. Faktor Ekologi 

Merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi 

beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah 
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makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi 

seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain. Pengukuran faktor 

ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab 

malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan 

program intervensi gizi. 

 

METODE PENILAIAN STATUS GIZI ANTROPOMETRI 

Berasal dari kata: anthropos dan metros. Anthropos  artinya 

tubuh. Metros artinya ukuran. Sehingga antropometri diartikan 

sebagai ukuran dari tubuh. Dari definisi tersebut di atas dapat 

ditarik pengertian bahwa antropometri gizi  adalah berhubungan 

dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi 

tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Berbagai jenis 

ukuran tubuh antara lain: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan 

atas dan tebal lemak di bawah kulit. Antropometri sangat umum 

digunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai 

ketidakseimbangan antara asupan protein dan energi. Gangguan ini 

biasanya terlihat dari pola pertumbuhan fisik dan proporsi 

jaringan tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh. 

Jenis Parameter 

Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan 

dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran 

tunggal dari tubuh manusia, antara lain umur, berat badan, tinggi 

badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar 

panggul dan tebal lemak bawah kulit. 

1. Umur 

Menurut Puslitbang Gizi Bogor (1980), batasan umur yang 

digunakan adalah tahun umur penuh (Completed Year) dan 

untuk anak umur 0-2 tahun digunakan bulan usia penuh 

(Copmpleted Month). Contoh: Tahun usia penuh (Completed 

Year). Umur: 7 tahun 2 bulan, dihitung 7 tahun. Umur 6 tahun 

11 bulan, dihitung 6 tahun. Bulan usia penuh (Completed 

Month). Umur: 4 bulan 5 hari, dihitung 4 bulan. Umur 3 bulan 

27 hari, dihitung 3 bulan.  
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Untuk melengkapi data umur dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut: 
a. Meminta surat kelahiran, kartu keluarga atau catatan lain 

yang dibuat oleh orang tuanya. Apabila tidak ada, jika 
memungkinkan, cobalah minta catatan kelahiran pada 
pamong desa. 

b. Jika diketahui kalender lokal seperti bulan Arab atau bulan 
lokal (Jawa, Sunda, dll), cocokkan dengan kalender nasional. 

c. Jika tetap tidak diketahui, catatan kelahiran anak 
berdasarkan daya ingat orang tua atau berdasarkan 
kejadian-kejadian penting, seperti lebaran, tahun baru, 
bulan puasa, pemilihan kepala desa atau peristiwa-peristiwa 
nasional seperti pemilu, hari proklamasi, sensus atau 
kejadian-kejadian luar biasa yang pernah terjadi seperti 
bencana banjir, gunung meletus dan lain-lain. Sebelum 
pengumpulan data, buatlah daftar tentang tanggal, bulan 
dan tahun kejadian dari peristiwa-peristiwa penting di 
daerah dimana kita ingin mengumpulkan data. 

d. Cara lain jika memungkinkan, dapat dilakukan dengan 
membandingkan anak yang ingin diketahui umurnya 
dengan anak kerabat/tetangga yang diketahui pasti tanggal 
lahirnya, misalnya: beberapa bulan lebih tua atau lebih 
muda. 

e. Jika tanggal lahirnya tidak diketahui dengan tepat, 
sedangkan bulan dan tahunnya diketahui, maka tanggal 
lahir anak tersebut ditentukan tanggal 15 bulan yang 
bersangkutan. 

2. Berat  Badan 

Berat badan adalah salah satu parameter yang 

memberikan gambaran massa tubuh, menggambarkan jumlah 

dari protein, lemak, air dan mineral dari tulang. Massa tubuh 

sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang 

mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, 

menurunnya nafsu makan atau menurunnya jumlah makanan 

yang dikonsumsi. Dalam keadaan normal yaitu keadaan 

kesehatan yang baik dan keseimbangan antara konsumsi dan 

kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat badan berkembang 

mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya dalam keadaan yang 
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abnormal, terdapat 2 kemungkinan perkembangan berat 

badan yaitu dapat berkembang cepat atau lebih lambat dari 

keadaan normal. 

Berat badan adalah parameter antropometri yang labil. 

Hasil pengukuran BB (tissue mass) dapat berubah relatif cepat, 

naik atau turun tergantung makanan anak dan status 

kesehatannya. Dibandingkan dengan LLA, BB lebih cepat 

terpengaruh oleh perbedaan konsumsi makanan sehari-hari. 

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting 

dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). 

Berat badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau 

BBLR.  

Pada masa bayi-balita, berat badan dapat dipergunakan 

untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi, 

kecuali terdapat kelainan klinis seperti dehidrasi, asites, edema 

dan adanya tumor. Berat badan merupakan pilihan utama 

karena berbagai pertimbangan, antara lain: 
a. Parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan 

dalam waktu singkat karena perubahan-perubahan 
konsumsi makanan dan kesehatan. 

b. Memberikan gambaran status gizi sekarang dan kalau 
dilakukan secara periodik memberikan gambaran yang baik 
tentang pertumbuhan. 

c. Merupakan ukuran antropometri yang sudah dipakai secara 
umum dan luas di Indonesia sehingga tidak merupakan hal 
baru yang memerlukan penjelasan secara meluas. 

d. Ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh 
ketrampilan pengukur. 

e. KMS (Kartu Menuju Sehat) yang digunakan sebagai alat 
yang baik untuk pendidikan dan memonitor kesehatan anak 
menggunakan juga berat badan sebagai dasar pengisiannya. 

f. Karena masalah umur merupakan faktor penting untuk 
penilaian status gizi, berat badan terhadap tinggi badan 
sudah dibuktikan dimana-mana sebagai indeks yang tidak 
tergantung pada umur. 

g. Alat pengukur dapat diperoleh di daerah pedesaan dengan 
ketelitian yang tinggi dengan menggunakan dacin yang juga 
sudah dikenal oleh masyarakat.  
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Penentuan berat badan dilakukan dengan cara 

menimbang. Alat yang digunakan di lapangan sebaiknya 

memenuhi beberapa persyaratan: 
a. Mudah digunakan dan dibawa dari satu tempat ke tempat 

yang lain. 
b. Mudah diperoleh dan relatif murah harganya. 
c. Ketelitian penimbangan sebaiknya maksimum 0,1 kg. 
d. Skalanya mudah dibaca. 
e. Cukup aman untuk menimbang anak balita. 

Alat yang digunakan dalam penimbangan anak balita 

adalah dacin. Dacin yang digunakan sebaiknya minimum 20 kg 

dan maksimum 25 kg. Bila digunakan dacin berkapasitas 50 kg, 

dapat juga, tetapi hasilnya agak kasar karena angka ketelitian 

0,25 kg. Jenis timbangan lain yang dapat digunakan adalah 

detecto. Timbangan kamar mandi atau timbangan bulat injak 

(bath room scale) tidak dapat dipakai menimbang anak balita 

karena menggunakan “per”, sehingga hasilnya dapat berubah-

ubah menurut kepekaan per-nya. 

 

 
Gambar 6.1: Timbangan Dacin 
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Gambar 6.2: Timbangan Detecto 

Keterangan: 
1. Lantai timbangan 
2. Batang timbangan dengan skala puluhan kg 
3. Batang timbangan dengan skalal satuan kg 
4. Anak timbangan puluhan kg 
5. Kepala timbangan 
6. Anak timbangan untuk satuan kg 
7. Petunjuk keseimbangan 

Cara menimbang berat badan dengan menggunakan dacin 

1. Periksalah dacin dengan seksama, apakah masih dalam kondisi 

baik atau tidak. Dacin yang baik adalah apabila bandul geser 

berada pada posisi skala 0,0 kg, jarum penunjuk berada pada 

posisi seimbang. 

2. Dalam Buku Kader (1995) diberikan petunjuk bagaimana 

menimbang balita dengan menggunakan dacin yang dikenal 

dengan 9 langkah penimbangan yaitu: 
a. Langkah 1 

Gantungkan dacin pada: dahan pohon, palang rumah atau 
penyangga kaki tiga. 

b. Langkah 2 
Periksalah apakah dacin sudah tergantung kuat. Tarik 
batang dacin ke bawah kuat-kuat. 

c. Langkah 3 
Sebelum dipakai letakkan bandul geser pada angka 0 (nol). 
Batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman. 

d. Langkah 4 
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Pasanglah celana timbang, kotak timbang atau sarung 
timbang yang kosong pada dacin. Ingat bandul geser pada 
angka 0 (nol). 

e. Langkah 5 
Seimbangkan dacin yang sudah dibebani celana timbang, 
sarung timbang atau kotak timbangan dengan cara 
menambah beban (dengan kantong plastik yang berisi 
pasir) pada ujung tangkai dacin (gambar 6.1). 

f. Langkah 6 
Anak ditimbang dan seimbangkan dacin (gambar 6.3). 

g. Langkah 7 
Tentukan berat badan anak, dengan membaca angka di 
ujung bandul geser. 
 

h. Langkah 8 
Catat hasil penimbangan di atas dengan secarik kertas. 

i. Langkah 9 
Geserlah bandul ke angka 0 (nol), letakkan batang dacin 
dalam tali pengaman, setelah itu bayi atau anak dapat 
diturunkan. 
 

 
Gambar 6.3 Titik Seimbang Timbangan Dacin 

Menimbang Bayi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menimbang bayi 

adalah: 
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1. Pakaian dibuat seminim mungkin, sepatu, baju/pakaian yang 

cukup tebal harus ditanggalkan. Kantong celana timbang tidak 

dapat digunakan. 

2. Mula-mula dacin yang telah digantungi kain sarung atau 

keranjang/kotak timbang yang beralas kain dibuat seimbang, 

jarum menunjukkan angka nol. Untuk itu perlu ditambahkan 

pemberat pada batang dacin. 

3. Bayi ditidurkan dalam kain sarung. 

4. Geserlah anak timbang sampai tercapai keadaan seimbang, 

kedua ujung jarum terdapat pada satu titik. 

5. Lihatlah angka pada skala batang dacin yang menunjukkan 

berat badan bayi. Catat berat badan dengan teliti sampai angka 

satu desimal. Misalnya 6,3 kg. 

Menimbang Anak 

1. Dengan cara yang sama tetapi dapat digunakan kantong celana 

timbang.  

2. Harus selalu diingat bahwa sebelum anak ditimbang, jarum 

menunjukkan skala 0 (nol) setelah ditambahkan celana 

timbang/kotak timbang/keranjang timbang. 

3. Pakaian juga harus dibuat seminimal mungkin, sepatu, topi, 

baju/pakaian yang cukup tebal dan mainan yang dipegang 

anak harus dilepaskan.  

4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menimbang berat 

badan anak: 
a. Pemeriksaan alat timbang 

Dacin harus dalam kondisi baik yaitu apabila bandul 
berada pada posisi skala 0,0 kg, jarum penunjuk berada 
pada posisi seimbang. Disamping itu keadaan bandul geser 
tidak longgar terhadap tangkai dacin, karena itu sangat 
penting dilakukan peneraan terhadap timbangan yang 
sudah dipakai agak lama untuk mendapatkan data dengan 
validitas yang tinggi. 

b. Anak balita yang ditimbang 
Penimbangan dilakukan pada balita yang tidak merasa 

takut terlebih dahulu sehingga tidak mempengaruhi anak 
yang lain. Pakaian harus dibuat seminim mungkin, jika tidak 
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memungkinkan maka hasil penimbangan harus dikoreksi 
dengan kain yang ikut tertimbang. 

c. Keamanan 
Harus diperhatikan segala sesuatu yang menyangkut 

keamanan baik untuk yang ditimbang maupun petugas. 
Perhatikan langkah 2, 3 dari 9 langkah penimbangan anak. 
Lantai tidak boleh licin, berkerikil atau bertangga. 

d. Pengetahuan dasar petugas 
Petugas dianjurkan untuk mengetahui berat badan anak 

secara umum pada umur-umur tertentu, sehingga mudah 
memperkirakan posisi bandul geser yang mendekati skala 
berat pada dacin sesuai berat anak yang ditimbang sesuai 
umur anak tersebut. Hal ini dapat menghemat waktu, 
karena petugas tidak perlu menggeser/memindah-
mindahkan bandul geser secara tidak menentu saat 
penimbangan. 

 
Gambar 6.4: Cara Menimbang Dacin 

 

 
Gambar 6.5: Kesalahan Menimbang yang Umum Terjadi 
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Gambar 6.6: Cara Menimbang dan Menggunakan Celana Timbang 

 
 

Tinggi badan 

Menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan 

normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. 

Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang 

sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang 

pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan 

nampak dalam waktu yang relatif lama. Merupakan parameter 

yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang, 

jika umur tidak diketahui dengan tepat. Merupakan ukuran kedua 

yang penting karena dengan menghubungkan berat badan 

terhadap tinggi badan, faktor umur dapat dikesampingkan. 

Pengukuran tinggi badan untuk anak balita yang sudah dapat 

berdiri dilakukan dengan alat pengukur tinggi mikrotoa 

(microtoise) yang memiliki ketelitian 0,1 cm maupun dengan 

pengukur TB dari kayu/papan. Cara mengukur TB dengan 

menggunakan mikrotoa adalah sebagi berikut: 

1. Mikrotoa digeser/ditarik ke atas sehingga lebih tinggi daripada 

anak yang diukur. 

2. Lepaskan alas kaki dan topi yang dipakai anak. 



 

 

84 

 

3. Anak yang diukur berdiri tegak lurus dan rapat ke dinding, 

tepat di bawah mikrotoa. 

4. Posisi kepala, bahu bagian belakang, pantat, tumit rapat ke 

dinding. Pandangan rata ke depan. 

5. Perhatikan kaki, harus tegak dan tidak boleh bengkok. 

6. Geser/turunkan mikrotoa sampai menyentuh tepat pada 

bagian atas kepala. Pastikan sisi siku-siku mikrotoa tetap 

menempel rapat ke dinding. 

7. Lalu baca penunjuk mikrotoa. Baca angka pada skala yang 

nampak pada lubang dalam gulungan mikrotoa. Angka tersebut 

menunjukkan tinggi anak yang diukur. Pembacaan tinggi 

tersebut dilakukan dari arah depan, tegak lurus dengan 

mikrotoa. Posisi ini sangat mempengaruhi hasil pembacaan TB. 

8. Pencatatan TB dilakukan dengan ketelitian satu angka di 

belakang koma, misalnya 62,5 cm. 

9. Pembacaan TB sangat tergantung pada posisi anak yang 

diukur. 

 

 
 

Gambar 6.7. Alat Pengukur TB Microtoise 

Keterangan: 
1. Lobang paku penggantung 
2. Skala bacaan tinggi anak (cm) 
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Gambar 6.8: Cara Memasang Microtoise Pada Dinding 

Hal yang perlu diperhatikan bila menggunakan alat pengukur 

TB mikrotoa adalah sebagai berikut: 

1. Dinding harus rata dan tegak lurus dengan lantai, lantai harus 

rata dan datar. Jangan dipilih dinding yang bagian bawahnya 

menonjol. 

2. Letakkan mikrotoa pada lantai, rapatkan ke dinding, kemudian 

tariklah ujung pita ke atas sampai habis, atau penunjuk pada 

mikrotoa tepat pada angka nol. Lalu palulah ujung pita pada 

tempat yang disediakan dengan kuat. 

3. Sebelum mengukur, setiap kali periksalah apakah ujung 

mikrotoa tepat menyentuh lantai dan penunjuk mikrotoa 

menunjukkan angka nol. 
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Gambar 6.9: Mengukur TB Dengan Microtoise 

Pengukurantinggi badan juga dapat dilakukan dengan alat 

pengukur papan/kayu. Pengukuran ini harus dilakukan oleh 2 

orang juga memposisikan anak yang benar seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 6.10. 

 
Gambar 6.10: Mengukur TB dengan Alat Pengukur Papan/Kayu  

yang Dilakukan Dua Orang 
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Untuk yang belum dapat berdiri digunakan alat pengukur 

panjang. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur panjang 

badan anak adalah: 

1. Letakkan alat pengukur PB pada meja yang rata dan stabil, 

atau lantai yang beralaskan papan yang rata. Dengan bantuan 

orang tuanya, letakkan anak tersebut pada pengukur PB. 

2. Anak yang diukur diletakkan pada posisi telentang. Kepala 

lurus dan menempel pada bagian siku yang tidak dapat digeser, 

pandangan mata lurus ke langit-langit. Gunakan kedua tangan 

untuk menahan kedua sisi kepala anak dekat telinga. 

3. Luruskan posisi kaki anak dengan menekan kedua lutut. Tarik 

skala gesernya sehingga telapak kaki rapat dengan papan. 

4. Yakinkan posisi anak benar-benar rata dan lurus pada tempat 

pengukuran PB. Jika posisi sudah betul, baca dan sebutkan PB 

anak dengan ketepatan 0,1 cm dan segera dicatat pada 

formulir. 

5. Periksalah kembali hasil pengukuran yang sudah dicatat untuk 

menghindari kesalahan pencatatan. 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.11:  Alat Pengukur Panjang Badan 
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Gambar 6.12: Mengukur Panjang Badan Anak 

 

  

 

 

 

 

  

 

Gambar 6.13: Mengukur Panjang Badan Anak 
 

 Pita meteran dapat dipakai untuk pengukuran tinggi badan 

anak sekolah. Cara memasang pita meteran: 

1. Pilihlah lantai yang rata dan dinding yang memenuhi syarat 

berikut: 
a. Dinding harus rata dan tegak lurus dengan lantai. 



 

 

89 

 

b. Bagian dinding yang rata tidak kurang dari lebar bahu anak 
(> 25 cm) 

c. Jangan dipilih dinding yang bagian bawahnya menonjol. 

2. Pasanglah pita meteran tegak lurus di dinding dengan angka 0 

cm berada tepat di lantai dan angka 150 cm berada di atas. 

3. Periksalah bahwa pita meteran sudah menempel seluruhnya 

ke dinding. Pita meteran dapat menempel seluruhnya dengan 

memakukannya ke dinding dengan beberapa paku kecil, atau 

dengan alat perekat atau selotape pada beberapa bagian. 

4. Periksalah apakah pita meteran sudah terpasang tegak lurus, 

gunakanlah benang yang ujungnya diberi pemberat (paku, batu 

kecil, dsb). Ujung benang bagian atas diletakkan atau 

digantungkan bersamaan dengan ujung pita. Meteran dan 

bagian bawah dibiarkan menggantung bebas. Karena ada 

pemberat, benang akan tegak lurus. Sejajarkan pita meteran 

dengan benang, dengan demikian pita meteran terpasang tegak 

lurus. Setelah pita meteran terpasang tegak lurus, benang 

dapat dilepas untuk selanjutnya siap untuk melakukan 

pengukuran tinggi badan. 

5. Untuk menentukan angka tinggi anak pada pita meteran, 

digunakan alat bantu berupa segitiga siku-siku. Lihat gambar 

6.14 dan gambar 6.15. Cara membaca angka tinggi badan dapat 

dilihat pada gambar 6.17 dan gambar 6.18. 
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Gambar 6.14: Cara Memasang Pita Meteran 
 

 
 

Gambar 6.15: Posisi Tubuh Anak Pada Waktu Diukur 

 
Gambar 6.16: Rentangan Pita Meteran dan Dinding Mistar Segitiga Siku-siku 

 

 

 

 

Gambar 6.17: Cara Membaca Hasil Pengukuran 
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Gambar 12.18: Cara Membaca Pita Meteran 

 

Lingkar Lengan Atas    

Memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan 

lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas berkorelasi dengan 

indeks BB/U maupun BB/TB. Lingkar lengan atas merupakan 

parameter yang labil, dapat berubah-ubah dengan cepat, sehingga 

merupakan indeks status gizi saat ini. Seperti BB, LLA dapat 

berubah relatif cepat, naik atau turun tergantung makanan dan 

status kesehatan. Tetapi di antara keduanya BB lebih cepat 

terpengaruh oleh perbedaan konsumsi makanan sehari-hari 

dibandingkan LLA. 

Perkembangan lingkar lengan atas yang besar hanya terlihat 

pada tahun pertama kehidupan (5,4 cm), sedangkan pada umur 2 

tahun sampai 5 tahun sangat kecil yaitu kurang lebih 1,5 cm per 

tahun dan kurang sensitif untuk usia selanjutnya. Laju tumbuh 

lambat, dari 11 cm pada saat lahir menjadi 16 cm pada usia 1 

tahun. Selanjutnya tidak banyak berubah selama 1-3 tahun. Batas 

lingkaran lengan berlaku untuk usia 1-5 tahun dapat dipakai untuk 

klasifikasi tingkat nutrisi adalah: 

 
Tabel 6.1 Tabel Ukuran Lingan Lengan Atas Anak 

 
UKURAN (CM) KATEGORI 

> 13,5 
12,5 – 13,5 

< 12,5 

Normal 
Kemungkinan malnutrisi ringan 
Malnutrisi 
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gizi/keadaan tumbuh kembang pada kelompok usia pra 

sekolah. Alat yang digunakan merupakan suatu pita pengukur yang 

terbuat dari fiberglass atau jenis kertas tertentu berlapis plastik. 

Cara mengukur LLA: 

1. Bagian yang diukur adalah pertengahan lengan atas sebelah 

kiri. Pertengahan dihitung dari jarak siku sampai batas lengan 

dan bahu, kemudian dibagi dua. 

2. Lengan dalam keadaan tergantung dan tidak tertutup kain atau 

pakaian. 

3. Pita dilingkarkan pada pertengahan lengan tersebut sampai 

cukup terukur keliling lingkaran lengan. Pita jangan ditarik 

terlalu kuat, tetapi juga jangan terlalu longgar. 

Langkah pengukuran LLA  

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran LLA adalah: 

pengukuran dilakukan di bagian tengah antara bahu dan siku 

lengan kiri (kecuali orang kidal kita ukur lengan kanan). Lengan 

harus dalam posisi bebas, lengan baju dan otot lengan dalam 

keadaan tidak tegang atau kencang. Alat pengukur dalam keadaan 

baik dalam arti tidak kusut atau sudah dilipat-lipat sehingga 

permukaannya sudah tidak rata.  

 
Gambar 12.19: Cara Pengukuran LLA 
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Lingkar Kepala 

Merupakan ukuran pertumbuhan kepala dan otak, 

mencerminkan volume intrakranial. Terutama dihubungkan 

dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Merupakan 

antropometri yang penting khususnya sampai usia 3 tahun. Ukuran 

ini penting sekali pada keadaan keterlambatan perkembangan dan 

kecurigaan adanya hydrocephalus, mikrosefali, makrosefali. 

Pertumbuhan LK yang paling pesat adalah 6 bulan pertama 

kehidupan, yaitu dari 35 cm pada waktu lahir menjadi 43 cm pada 

umur 6 bulan. Laju tumbuh kemudian berkurang, hanya 46,5 cm 

pada usia 1 tahun dan 49 cm pada usia 2 tahun. Selanjutnya 

berkurang menjadi drastic hanya bertambah 1 cm sapai usia 3 

tahun dan bertambah lagi kira-kira 5 cm sampai usia 

remaja/dewasa. Oleh karena itu manfaat pengukuran LK terbatas 

pada 6 bulan pertama sampai umur 2 tahun karena pertumbuhan 

otak yang pesat. Alat yang sering digunakan dibuat dari fiberglass 

dengan lebar kurang dari 1 cm, fleksibel, tidak mudah patah. 

Pengukuran sebaiknya dibuat mendekati 1 desimal. Cara 

pengukuran dapat dilihat pada gambar 6.20  

 

 
Gambar 6.20: Cara Mengukur Lingkar Kepala 

Keterangan: 
1. Tonjolan tulang oksipital 
2. Glabella 
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Gambar 6.21 Kurva Lingkar Kepala Anak Perempuan Menurut Nellhaus 

 

 
Gambar 6.22: Kurva Lingkar Kepala Anak Laki-laki Menurut Nellhaus 

Lingkar dada 

Biasa dilakukan pada anak yang berumur 2-3 tahun, karena 

rasio lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. 

Umur antara 6 bulan sampai 5 tahun, jika rasio lingkar kepala dan 
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dada adalah kurang dari satu berarti telah terjadi kegagalan 

perkembangan dan pertumbuhan, atau kelemahan otot dan lemak 

pada dinding dada. Rasio tersebut dapat digunakan sebagai 

indikator dalam menentukan KKP pada anak balita.  

Alat yang digunakan adalah pita kecil, tidak mudah patah 

biasanya terbuat dari fiberglass. Pengukuran sebaiknya dibuat 

mendeteksi 1 desimal (0,1 cm). Masalah yang sering dijumpai 

adalah mengenai akurasi pengukuran (pembacaan), karena 

pernapasan anak yang tidak teratur. Pengukuran lingkar dada 

dilakukan setinggi putting susu, pada saat inspirasi setengah. Jika 

anak tidak dapat tenang, hasil pengukurannya tidaak akan akurat, 

karena itu anak yang diukur sebaiknya dipangku ibunya. Teknik 

pengukuran lingkar dada dapat dilihat pada gambar 6.23. 

 

 
Gambar 12.23: Gambar Pita LIDA Bayi Baru Lahir Dan Orang Dewasa 

Indeks Antropometri 

Indeks Antropometri adalah kombinasi antara beberapa 

parameter. Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan 

yaitu : Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut 

Umur (TB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). 

Pemilihan indikator tergantung pada tujuan penelitian atau 

program yang akan menggunakan data antropometri. Kemampuan 

menentukan criteria masing-masing indikator dapat dilihat pada 

Tabel 6.2 
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1. Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 

Berdasarkan karakteristik berat badan, maka indeks berat 

badan menurut umur digunakan sebagai salah satu cara 

pengukuran status gizi. Mengingat karakteristik berat badan 

yang labil, maka indeks BB/U lebih menggambarkan status gizi 

seseorang saat ini (current nutritional status). 

Kelebihan dan keuntungan  indeks BB/U: lebih mudah dan 

lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum; baik untuk 

mengukur status gizi akut atau kronis; berat badan dapat 

berfluktuasi; sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan 

kecil; dapat mendeteksi kegemukan; indikator yang baik untuk 

KKP akut dan kronis, dan untuk memonitor program yang 

sedang berjalan; pengukuran obyektif dan bila diulang 

memberikan hasil yang sama; peralatan dapat dibawa kemana-

mana dan relatif murah; pengukuran mudah dilaksanakan dan 

teliti; pengukuran tidak memakan waktu lama. 

Kelemahan indeks BB/U: dapat mengakibatkan 

interpretasi status gizi yang keliru bila terdapat edema 

maupun asites; tidak sensitif terhadap anak yang stunted atau 

anak yang terlalu tinggi tetapi kurang gizi; memerlukan data 

umur yang akurat, terutama untuk anak di bawah usia lima 

tahun; untuk pencatatan umur yang belum baik, umur sering 

sulit ditaksir secara tepat, umur anak kurang dari 2 tahun 

biasanya teliti dan bila ada kesalahan mudah dikoreksi 

sebaliknya sulit memperkirakan umur anak lebih dari 2 tahun; 

pada penimbangan anak, sering terjadi kesalahan dalam 

pengukuran, seperti pengaruh pakaian atau gerakan anak pada 

saat penimbangan. 
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Tabel 6.2 Kemampuan Menentukan Kriteria Masing-masing 
Indikator 

 
Kriteria BB/U TB/U BB/TB LLA 

 
1. Populasi 

- Sebagai indikator keadaan 
gizi secara umum 

- Identifikasi kurang gizi 
sekarang (wasting) 

- Untuk mendapatkan 
kurang gizi yang maksimal 

2. Instrumen 
- Harga 
- Mudah dibawa kemana-

mana 
3. Kesulitan dalam pelaksanaan 

pengukuran 
4. Waktu yang dipergunakan 
5. Dapat dipercaya (reliabilitas) 
6. Sensitif terhadap perubahan 

dalam waktu pendek 
7. Keengganan famili untuk 

diukur 
8. Umur yang terbaik 
 

 
 

4 
 

3 
 

4 
 
 

2 
3 
3 
 

3 
3 
4 
 

3 
0 – 5 th. 
(terbaik  
< 3 th ) 

 
 

 
 

2 
 

1 
 

2 
 
 

3 
3 
2 
 

3 
3 
1 
 

3 
0 – 5 th. 
(terbaik  
>2 th ) 

 
 

3 
 

4 
 

2 
 
 

1 
2 
1 
 

2 
2 
3 
 

3 
0 – 5 th 
(terbaik 
>2 th) 
Tidak 

tergantung 
umur  

 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

1 
4 
3 
 

3 
3 
3 
 

4 
1 – 4 th. 

Tidak 
tergan-
tung 
umur. 
Dapat 
digu-
nakan 
oleh yang 
buta 
huruf. 

Catatan: 
0 =  tidak cocok       1  =  rendah          2  =  sedang         3  =  baik         4  =  baik sekali 

 
Sumber: Supariasa. I Dewa Nyoman, Bachyar Bakri, Ibnu Fajar, 2001, Penilaian 

Status Gizi, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 
 

2. Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut 

Umur (PB/U  atau   TB/U) 

Berdasarkan karakteristik tinggi badan, maka indeks ini 

menggambarkan status gizi masa lalu. Keuntungan indeks 

TB/U: baik untuk menilai status gizi masa lampau; pengukuran 

obyektif dan bila diulang memberikan hasil yang sama; ukuran 
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panjang dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa. 

Kelemahan indeks TB/U adalah tinggi badan tidak cepat naik, 

bahkan tidak mungkin turun; dalam menilai intervensi harus 

disertai dengan indikator lain seperti BB/U karena perubahan 

TB tidak banayak terjadi dalam waktu singkat; membutuhkan 

beberapa teknik pengukuran, seperti alat ukur panjang badan 

(PB) untuk anak umur < 2 tahun, alat ukur TB untuk anak 

umur > 2 tahun; pengukuran TB pada anak relatif sulit 

dilakukan karena anak harus berdiri tegak, sehingga 

diperlukan dua orang untuk melakukannya; ketepatan umur 

sulit didapat. 

3. Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) 

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi 

badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan 

akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan 

kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang 

baik untuk menilai status gizi saat kini (sekarang). Indeks ini 

independent terhadap umur. 

Keuntungan indeks BB/TB: lebih baik untuk anak umur > 2 

tahun; tidak memerlukan data umur; pengukuran obyektif dan 

bila diulang memberikan hasil yang sama; dapat membedakan 

proporsi badan (gemuk, normal dan kurus). Kelemahan indeks 

BB/TB: tidak dapat memberikan gambaran, apakah anak 

tersebut pendek, cukup tinggi badan atau kelebihan tinggi 

badan menurut umurnya, karena faktor umur tidak 

dipertimbangkan; dalam praktek sering mengalami kesulitan 

dalam pengukuran pada kelompok balita; membutuhkan dua 

macam alat ukur; pengukuran relatif lebih lama; membutuhkan 

dua orang untuk melakukannya; menyebabkan estimasi yang 

rendah terhadap KKP. 
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Tabel 6.3 Intrepretasi kombinasi Indeks BB/TB, BB/U dan TB/U 
menurut WHO 

 
BB/TB BB/U TB/U STATUS GIZI 

Normal 
Normal 
Normal 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

Rendah 
Normal 
Tinggi 
Rendah 
Rendah 
Normal 
Tinggi 
Normal 
Tinggi 

Rendah 
Normal 
Tinggi 
Tinggi 
Normal 
Tinggi 
Rendah 
Rendah 
Normal 

Baik, pernah kurang gizi 
Baik 
Jangkung, baik 
Buruk 
Buruk / kurang 
Kurang 
Lebih, kemungkinan obese 
Lebih, pernah kurang gizi 
Lebih, tetapi tidak obese 

Sumber: Supariasa. I Dewa Nyoman, Bachyar Bakri, Ibnu Fajar, 2001, Penilaian 
Status Gizi, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

 

4. Lingkar Lengan Atas menurut Umur (LLA/U) 

Keuntungan indeks LLA/U: ndikator yang baik untuk 

menilai KEP berat; walaupun tidak secepat perubahan BB/U, 

termasuk dapat menunjukkan perubahan gizi hasil intervensi 

dalam waktu singkat; Alat ukur murah, sangat ringan dan 

dapat dibuat sendiri; Alat dapat diberi kode warna untuk 

menentukan tingkat keadaan gizi, sehingga dapat digunakan 

oleh yang tidak dapat membaca dan menulis; Tidak 

memerlukan data umur. 

Kelemahan indeks LLA/U: Hanya dapat mengidentifikasi 

anak dengan KEP berat; Sulit menentukan ambang batas; Sulit 

untuk melihat pertumbuhan anak terutama anak usia 2-5 

tahun yang perubahannya tidak nampak nyata. 

5. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi 

orang dewasa berumur di atas 18 tahun, khususnya yang 

berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. 

Tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil dan 

olahragawan. Dan tidak dapat diterapkan pada keadaan khusus 

(penyakit) lainnya seperti adanya edema, asites dan 

hepatomegali. Nilai ambang batas IMT tercantum pada tabel 

2.6 

Untuk mengetahui nilai IMT, dapat dihitung dengan rumus: 
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IMT =        Berat badan (kg) 

         Tinggi badan (m)2 

 

Contoh cara menghitung IMT: 

a. Iin dengan tinggi badan 148 cm, mempunyai berat badan 38 

kg. Maka IMT Iin adalah:        38 kg   =  38 =17,36 

            1,48x148 m 2,19 

 
Dalam  hal  ini  Iin  termasuk  kekurangan berat badan atau 
Kurang Energi Kronis (KEK) ringan. Ini berarti Iin harus 
menaikkan berat badannya sampai menjadi 40 – 41 kg agar 
mencapai berat badan normal. 

b. Yeyen dengan Tinggi Badan 160 cm, mempunyai Berat 

Badan 72 kg.  

Maka IMT Yeyen adalah :       72 kg         =      72   = 28,12   

        1,60 X 1,60 m       2,56 
 

Dalam  hal  ini  Yeyen termasuk  gemuk/kelebihan berat 
badan tingkat berat. Oleh karena itu Yeyen harus dapat 
menurunkan berat badannya agar mencapai 48 sampai 
dengan 64 kg. 

6. Sistem Klasifikasi 

Dari berbagai jenis indeks yang ada, untuk 

menginterpretasikannya dibutuhkan ambang batas. Ambang 

batas dapat disajikan ke dalam tiga cara yaitu persentase 

terhadap median, persentil, dan unit simpangan baku (SD). 
a. Persen terhadap median 

Median adalah nilai tengah dari suatu populasi. Dalam 
antropometri gizi median sama dengan persentil 50. Nilai 
median ini dinyatakan sama dengan 100% (untuk standar). 
Untuk mendapatkan ambang batas dihitung persentase 
terhadap nilai median. Yayah K. Husaini (1979) memberikan 
contoh: 
1) Jika nilai median BB anak umur 2 tahun adalah 12 kg, 

maka 80% median sama dengan 9,6 kg dan 60% median 
sama dengan 7,2 kg. 

2) Jika 80% dan 60% dianggap ambang batas maka : 
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- anak berumur 2 tahun yang memiliki BB antara 7,2 kg 
sampai 9,6 kg dinyatakan berstatus gizi kurang,  

- sedangkan yang dibawah 7,2 kg dinyatakan berstatus 
gizi buruk. 

 

Tabel 6.4 Batasan-batasan Status Gizi berdasarkan indeks 
antropometri  

 
Status Indeks 

Gizi BB/U TB/U BB/TB 

Gizi baik 
Gizi sedang 
Gizi kurang 
Gizi buruk 

> 80% 
71% - 80% 
61% - 70% 

< 60% 

> 90% 
81% - 90% 
71% - 80% 

< 70% 

> 90% 
81% - 90% 
71% - 80% 

< 70% 

Catatan: Persen dinyatakan terhadap median baku NCHS 

Sumber Supariasa. I Dewa Nyoman, Bachyar Bakri, Ibnu Fajar, 2001, Penilaian 
Status Gizi, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

 

Tabel 6.5 Klasifikasi menurut Direktorat Bina Gizi Masyarakat 
(Depkes RI tahun 1999) 

 
Kategori Cut of Point*) 

Gizi lebih 
Gizi baik 
Gizi sedang 
Gizi kurang 
Gizi buruk 

 > 120%        Median BB/U baku WHO-NCHS, 1983 
80 % - 120% Median BB/U baku WHO-NCHS, 1983 
70% - 79,9% Median BB/U baku WHO-NCHS, 1983 
60% - 69,9% Median BB/U baku WHO-NCHS, 1983 
< 60%            Median BB/U baku WHO-NCHS, 1983 

*) laki-laki dan perempuan sama 
Sumber Supariasa. I Dewa Nyoman, Bachyar Bakri, Ibnu Fajar, 2001, Penilaian 

Status Gizi, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 
 

b. Persentil 
Cara lain untuk menentukan ambang batas adalah 

dengan persentil. Persentil 50 adalah sama dengan median 
atau nilai tengah. Artinya setengah dari populasi berada di 
atasnya dan setengahnya berada di bawahnya. Sebagai 
contoh : Jika dilakukan pengukuran terhadap 100 anak, 
setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, 
seorang anak berada pada urutan ke 20, dengan demikian 
19 anak berada di bawahnya dan 80 anak berada di atasnya. 
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NCHS merekomendasikan persentil 5 sebagai batas gizi baik 
dan gizi kurang dan persentil 95 sebagai batas gizi lebih dan 
gizi baik. 

c. Standar Deviasi Unit  (SD) 
Standar deviasi unit disebut juga Z-Skor. WHO 

menyarankan menggunakan cara ini untuk meneliti dan 
untuk memantau. Pertumbuhan normal untuk suatu 
populasi dinyatakan dalam positif dan negatif 2 SD unit (Z-
Skor) dari median, dimana hampir 90% dari orang-orang 
yang diukur berasal dari referens populasi. Rumur 
perhitungan Z-Skor adalah: 

 
     Nilai individu subyek – Nilai median baku rujukan 

Z – Skor =             Nilai simpangan baku rujukan 

   

Bila “nilai individu subyek (nilai riel hasil pengukuran) 
> nilai median (BBU/, TB/U, BB/TB” maka rumusnya = 

 
            Nilai individu subyek – Nilai median baku rujukan 

 Z – Skor =        Nilai simpangan baku rujukan ( SD Upper) 

 
Bila “nilai individu subyek (nilai riel hasil pengukuran) 

< nilai median (BB/, TB/U, BB/TB” maka rumusnya = 
 

            Nilai individu subyek – Nilai median baku rujukan 
  Z – Skor =         Nilai simpangan baku rujukan (SD Lower) 

 

Tabel 6.6 Kategori status gizi 
 

Ambang batas BB/U TB/U BB/TB 
> + SD 
- 2 SD s/d + 2 SD 
- 3 SD s/d < - 2 SD 
< - 3 SD 

BB / Gizi lebih 
BB / Gizi normal 
BB / Gizi kurang 
BB / Gizi buruk 

Jangkung 
Normal 
Pendek 
Sangat pendek 

Gemuk 
Normal 
Kurus  
Sangat kurus 

 
Batasan-batasan status gizi anak balita menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor: 
920/Menkes/SK/VIII/2002 Tentang Klasifikasi Status Gizi 
Anak Bawah Lima Tahun (Balita) adalah: 
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Tabel 6.7 Klasifikasi Status Gizi Anak Bawah Lima Tahun (Balita) 
 

INDEKS STATUS GIZI AMBANG BATAS *) 
Berat badan menurut umur Gizi Lebih > + 2 SD 
(BB/U) Gizi Baik > - 2 SD sampai + 2 SD 
 Gizi Kurang < - 2 SD sampai > - 3 SD 
 Gizi Buruk < - 3 SD 
Tinggi badan menurut umur Normal > - 2 SD   
(TB/U) Pendek (stunted) < - 2 SD 
Berat badan menurut tinggi badan  Gemuk  > + 2 SD 
(BB/TB) Normal > - 2 SD sampai + 2 SD 
 Kurus (wasted) < - 2 SD sampai > - 3 SD 
 Kurus sekali < - 3 SD 

*) SD = Standar Deviasi 
 

Cara penilaian Status Gizi: 
1) Nilai indeks antropometri (BB/U, TB/U atau BB/TB) 

dibandingkan dengan nilai rujukan WHO-NCHS. 
2) Dengan menggunakan batas ambang (“cut-off point”) 

untuk masing-masing indeks, maka status gizi seseorang 
atau anak ditentukan. 

3) Istilah status gizi dibedakan untuk setiap indeks yang 
digunakan agar tidak terjadi kerancuan dalam 
interpretasi. 

Contoh 1: Seorang anak laki-laki umur 10 bulan memiliki TB 
75 cm dan BB 5,8 Kg. Distribusi simpangan baku ketiga 
indeks (BB/U, TB/U dan BB/TB) untuk  anak tersebut 
(umur 10 bulan) adalah: 
 

Indeks - 3 SD - 2 SD - 1 SD Median + 1 SD + 2 SD + 3 SD 
        

BB/U 
PB/U 

BB/PB 

6,6 
63,5 
7,4 

7,6 
66,2 
8,2 

8,6 
69,0 
9,0 

9,5 
71,8 
9,8 

10,6 
74,5 
10,7 

11,7 
77,3 
11,2 

12,7 
80,1 
12,5 

        

 

• Nilai Z-Skor untuk BB/U : 
      5,8 – 9,5          - 3,7 

Z – Skor =      =    = - 4,1   
         9,5 – 8,6  0,9 

maka tergolong status gizi dibawah normal atau buruk 
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• Nilai Z-Skor untuk PB/U : 
      75 – 71,8          3,2 

Z – Skor =      =    =  1.1   
        74,5 – 71,8          2,7  

maka tergolong status gizi normal 
 

• Nilai Z-Skor untuk BB/PB : 
      5,8 – 9,8          - 4,0 

Z – Skor =      =    = - 5,0   
         9,8 – 9,0  0,8 

maka tergolong kurus 
 
Berdasarkan  ketiga indeks tersebut maka anak tersebut 
menderita kurang gizi masa kini.  
 
Contoh 2: Seorang anak laki-laki umur 36 bulan memiliki TB 
96 cm dan BB 15,2 Kg. Distribusi simpangan baku ketiga 
indeks (BB/U, TB/U dan BB/TB) untuk  anak tersebut 
(umur 36 bulan) adalah: 
 

Indeks - 3 SD - 2 SD - 1 SD Median + 1 SD + 2 SD + 3 SD 
        

BB/U 
PB/U 

BB/PB 

9,8 
82,8 
11,3 

11,4 
86,5 
12,3 

13,0 
90,2 
13,3 

14,6 
93,9 
14,4 

16,4 
97,6 
15,5 

18,3 
101,4 
16,6 

20,1 
105,1 
17,7 

        

 
• Nilai Z-Skor untuk BB/U : 

   15,2 – 14,6            0,6 
Z – Skor =      =    =  0,3   

      16,4 – 14,6           1,8 
maka tergolong status gizi normal  

 
• Nilai Z-Skor untuk PB/U : 

    96 – 93,9          2,1 
Z – Skor =      =    =  0,6   

       97,6 – 93,9          3,7  
maka tergolong status gizi normal 
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• Nilai Z-Skor untuk BB/PB : 
   15,2 – 14,4          0,8 

Z – Skor =      =    =  0,7   
      15,5 – 14,4           1,1 

maka tergolong normal 
 
Berdasarkan ketiga indeks tersebut maka anak tersebut 
termasuk gizi normal. 

Baku Rujukan Antropometri 

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran antropometri 

diperlukan suatu buku atau referens. Ada tiga macam baku 

antropometri yang biasa digunakan: Baku Boston dan Harvard; 

Baku Tanner; Baku NCHS (National Centre for Health Statistiks) 

Standar baku antropometri yang digunakan secara nasional di 

Indonesia disepakati menggunakan standar baku WHO-NCHS. Baku 

rujukan Penilaian Status Gizi Anak Balita di Indonesia berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor:  920/Menkes/SK/VIII/ 

2002 Tentang Klasifikasi Status Gizi Anak Bawah Lima Tahun 

(Balita). 

 

METODE PENILAIAN STATUS GIZI SECARA KLINIS 

Tanda (sign) merupakan fenomena yang dilaporkan oleh 

pemeriksa sedangkan sign merupakan fenomena yang dinyatakan 

oleh pasien. Pemeriksaan klinik mempelajari gejala yang muncul 

dari tubuh sebagai akibat dari kelebihan atau kekurangan salah 

satu zat gizi tertentu serta mengamati & mengevaluasi tanda-tanda 

klinis atau perubahan fisik yang ditimbulkan akibat gangguan 

kesehatan & penyakit kurang gizi. Metode ini didasarkan atas 

perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan 

ketidakcukupan zat gizi yang dapat dilihat pada jaringan epitel 

(superficial epithelial tissues) seperti kulit, mata, rambut, dan 

mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan 

tubuh seperti kelenjar tiroid. Setiap zat gizi memberikan tampilan 

klinis yang berbeda, sehingga cara ini dianggap spesifik namun 

sangat subjektif. Pemeriksaan klinis terbagi dua, yaitu:  
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1. Medical history (riwayat medis), yaitu catatan perkembangan 

penyakit.  

2. Pemeriksaan fisik, yaitu melihat dan mengamati gejala gizi baik 

sign (gejala yang diamati) dan symptom (gejala yang tidak 

dapat diamati tetapi dirasakan oleh penderita gangguan gizi).  

Pemeriksaan klinis dilakukan dengan memeriksa tanda-tanda 

yang muncul pada beberapa organ misalnya rambut, gigi, wajah, 

mata, bibir dan lain-lain. Mari kita simak beberapa penjelasan di 

bawah ini: 

1. Rambut ditandai dengan:  
a. kurang bercahaya (lack of clustee) : rambut kusam dan 

kering,  
b. rambut tipis dan jarang (thinness and aparness),  
c. rambut kurang kuat/mudah putus (straighness),  
d. tanda bendera (flag sign) dikarakteristikan dengan pita 

selang-seling dari terang/gelapnya warna sepanjang 
rambut.  

2. Wajah ditandai dengan:  
a. penurunan pigmentasi,  
b. wajah seperti bulan,  
c. pengeringan selaput mata,  
d. bintik bitot,  
e. pengeringan kornea.  

3. Mata Bagian mata berhubungan dengan kekurangan gizi yang 

ditandai dengan:  
a. selaput mata pucat,  
b. keratomalasia,  
c. corneal vascularization,  
d. conjunctival infection and circumcorneal,  
e. xantromata,  
f. corneal scars.  

4. Bibir meliputi:  
a. angular stomatitis,  
b. jaringan parut angular,  
c. cheilosis.  

5. Lidah meliputi:  
a. edema dari lidah,  
b. lidah mentah atau scarlet,  
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c. lidah magenta,  
d. atrofi papila,  

6. Gigi meliputi:  
a. mottled enamel,  
b. karies gigi,  
c. pengikisan (attrition),  
d. hipolasia email (enamel hypoplasia),  
e. erosi email (enamel erosion).  

7. Gusi Tanda klinis pada gizi berhubungan dengan kekurangan 

gizi adalah:  
a. spongy,bleeding gums,  
b. kelompok 2: kemungkinan berhubungan dengan 

kekurangan gizi,  
c. recesion of gums.  

8. Kulit Tanda klinis pada kulit berhubungan dengan kekurangan 

gizi adalah:  
a. Xerosis: mengalami kekeringan tanpa mengandung air. 

Tanda-tanda kulit ini sangat berhubungan dengan 
lingkungan (kondisi kotor, iklim), dan jarang terjadi dari 
genetik.  

b. Follicular hyperkeratosis  
c. Petechiae: Membran berlendir ada bintik kecil pada kulit 

keduanya sulit terlihat pada orang gelap.  
d. Pellagrous: Pigmen berlebihan dengan atau tanpa 

pengelupasan kulit. Terjadi pada bagian tubuh yg sering 
terkena sinar matahari seperti dagu dan lengan depan. Akut: 
kulit merah, bengkak, pecah2, gatal dan terasa terbakar. 
Kronis: kulit menebal, kasar disertai kering, bersisik dan 
berpigmen coklat.  

9. Koilonychia Kuku berbentuk sendok pada orang dewasa atatau 

karena kurang Fe. Umumnya pada kuku jempol pada 

masyarakat yang sering berkaki telanjang.  

10. Sistem tulang dan otot  
a. Muscular wasting Dapat dideteksi dengan pengamatan bisep 

atau trisep. Secara kasar dapat dilihat pada kemampuan 
anak untuk mengangkat kepala dan kemampuan bangun 
dari posisi tidur ke duduk.  

b. Craniotabes Melunaknya daerah tengkorak biasanya terjadi 
pada tulang ocipital dan pariental.  
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11. Sistem internal  
a. Sistem gastrointestinal.  
b. Hepatomigali.  
c. Sistem saraf: perubahan mental.  
d. Sistem kardiovaskuler: ada pembesaran jantung.  
e. Sistem saraf pusat: kehilangan sensor dan daya gerak yg 

lemah. 
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