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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 1 ini ada dihadapan para mahasiswa. 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 buku ini 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: Konsep Dasar Gizi, Konsep Zat
Gizi, Menu Seimbang, Gizi Seimbang Untuk Bayi, Gizi Seimbang Untuk
Balita dan Gizi Seimbang Untuk Anak Sekolah.
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
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BAB I
KONSEP DASAR GIZI
Manusia dalam keadaan sadar maupun tidak sadar
mengkonsumsi makanan untuk kelangsungan hidupnya. Tubuh
manusia memerlukan zat gizi atau zat makanan, untuk
memperoleh energi guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari,
untuk memelihara proses tubuh dan untuk tumbuh serta
berkembang khususnya bagi individu yang sedang bertumbuh
kembang. Setiap bahan makanan memiliki susunan kimia yang
berbeda-beda dan mengandung zat gizi yang bervariasi, baik dalam
jenis maupun jumlahnya. Maka sangat penting bagi kita mengenali
zat gizi tersebut.
PENGERTIAN ILMU GIZI DAN BEBERAPA ISTILAH
1. Ilmu Gizi (Nutrition Science) adalah ilmu yang mempelajari
segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan
kesehatan optimal. Kata “gizi” berasal dari bahasa Arab ghidza,
yang berarti “makanan”, sedangkan dalam Bahasa Inggris
dikenal dengan istilah nutrition yang berarti zat makanan atau
zat gizi. Di satu sisi ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan di
sisi lain dengan tubuh manusia.
2. Zat Gizi (Nutrients) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh
untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi,
membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur prosesproses kehidupan. Pengertian lebih luas bahwa gizi diartikan
sebagai proses organisme menggunakan makanan yang
dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan,
penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolism dan
pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan,
pertumbuhan dan fungsi normal organ tubuh serta
menghasilkan tenaga.
3. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat
gizi dan atau unsur-unsur/ikatan kimia yang dapat diubah
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4.

5.

6.

menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan ke
dalam tubuh.
Pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat
dijadikan makanan. Menurut peraturan Pemerintah RI nomor
28 tahun 2004 menyatakan bahwa pangan adalah segala
sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain
yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau
pembuatan makanan atau minuman.
Bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah.
Dalam bahasa Inggris hanya digunakan satu kata untuk
menyatakan kata makanan, pangan, dan bahan makanan, yaitu
food. Makanan ini belum mengalami pengolahan, yang dapat
dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan
pangan.
Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi
makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status
gizi kurang, baik, dan lebih. Status gizi yang baik diperlukan
untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan,
membantu pertumbuhan bagi anak dan menunjang prestasi
olahraga.

SEJARAH ILMU GIZI
Manusia telah menyadari pentingnya makanan untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya sejak zaman purba.
Manusia pada zaman ini mempunyai ide-ide yang masih kabur
tentang makanan yang berwujud tabu, kekuatan magis dan seni
penyembuhan. Hipocrates (400 SM), mengibaratkan makanan
sebagai panas yang dibutuhkan manusia. Dia beranggapan anak
membutuhkan banyak panas untuk tumbuh sehingga pada tahapan
ini manusia harus banyak makan. Pada abad 18, Antoine Lavoisier
(1743-1794) merupakan orang pertama yang tercatat mempelajari
hal-hal berkaitan dengan penggunaan energi makanan yang
2

meliputi proses pernafasan, oksidasi dan calorimeter dengan
menggunakan kelinci (guinea pig). Dia pula yang menemukan
tentang basal metabolism melalui pengukuran penggunaan oksigen
oleh manusia saat puasa dan istirahat.
Penemuan tentang fakta dibalik makanan banyak ditemukan
abad 19 seperti misalnya Leibig (1803-1873) menemukan
karbohidrat, lemak dan protein dioksidasi dalam tubuh sehingga
menghasilkan panas (energi). Boussigault menemukan zat besi
sebagai zat essensial yang dapat digunakan untuk penyembuhan
anemia. Abad 20, ilmu gizi semakin menampakkan dirinya dengan
ditemukannya vitamin. Lind menulis tentang Scurvy sebagai
penyakit akibat kekurangan vitamin C. Eykman menemukan
aleuron (selaput luar beras) yang dapat mencegah dan
menyembuhkan penyakit beri-beri serta MC.Collum (1913) yang
menemukan vitamin A.
Ilmu Gizi merupakan ilmu terapan yang mempergunakan
berbagai disiplin ilmu dasar, seperti Biokimia, Biologi, Ilmu Hayat
(Fisiologi), Ilmu Penyakit (Patologi) dan beberapa lagi. Jadi untuk
menguasai Ilmu Gizi secara ahli, harus menguasai bagian-bagian
ilmu dasar tersebut yang relevan dengan kebutuhan Ilmu Gizi. Pada
mulanya Ilmu Gizi adalah bagian dari Ilmu Kesehatan Masyarakat,
yang kemudian mengalami pengembangan yang sangat pesat
sehingga memisahkan diri menjadi disiplin ilmu tersendiri. Namun
demikian masih dianggap sebagai bagian dari rumpun Ilmu
Kesehatan Masyarakat. Ilmu Gizi mula-mula hanya mencakup
ruang lingkup yang sangat sempit, yang dalam perkembangannya
melebar meliputi suatu kawasan studi yang luas.
Definisi mula-mulanya adalah Ilmu yang mempelajari nasib
makanan sejak ditelan sampai diubah menjadi bagian tubuh dan
energi atau diekskresikan sebagai zat sisa. Dari definisi tadi dapat
diperkirakan bahwa Ilmu Gizi bersandar kuat sekali pada Biokimia
dan Ilmu hayat (Fisiologi). Tujuan akhir ilmu ini ialah mencapai,
memperbaiki dan mempertahankan kesehatan tubuh melalui
konsumsi makanan. Dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan ini,
dirasakan bahwa ruang lingkup studi terlalu sempit, dan dengan
3

perhatian yang sempit itu, sukar untuk mencapai tujuan akhir
tersebut.
Ruang lingkup studi Ilmu Gizi kemudian diperlebar dan diberi
definisi yang lebih luas, tetapi definisi ini menjadi makin kabur.
Definisi sekarang menjadi Ilmu yang mempelajari hal ihwal
makanan, dikaitkan dengan kesehatan tubuh. Definisi inilah yang
sekarang dipergunakan di Indonesia. Definisi ini memungkinkan
bergerak lebih luas di dalam mencapai tujuan Ilmu Gizi yang
tersebut di atas (Sediaoetama, 1996).
Perkembangan ilmu gizi di Indonesia pesat sejak tahun 1975.
Indonesia senantiasa mengikuti anjuran WHO dengan
mengembangkan Pedoman pola menu seimbang yang dikenal
dengan Pedoman Menu 4 Sehat 5 Sempurna. Pedoman ini pada
tahun 1995 kemudian dikembangkan menjadi Pedoman Umum
Gizi Aeimbang yang memuat 13 pesan dasar gizi seimbang.
PENGELOMPOKKAN ZAT GIZI
Zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dikelompokkan menjadi 6
yaitu karbohidrat (hidrat arang), lemak, protein (zat putih telur),
vitamin, mineral dan air. Vitamin dikelompokkan lagi menjadi
vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, K dan vitamin larut air
yaitu vitamin B dan vitamin C. Mineral juga dikelompokkan
menjadi mineral makro dan mineral mikro. Yang termasuk mineral
makro adalah antara lain natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor,
magnesium dan sulfur. Yang termasuk mineral mikro adalah antara
lain besi, seng, iodium, selenium, tembaga, mangan, fluor, krom,
molibden, dan lain-lain.
Pengelompokkan zat gizi menurut fungsinya dibagi menjadi 3
kelompok yaitu sumber zat penghasil tenaga, sumber zat
pembangun, dan sumber pengatur.
1. Sumber zat tenaga. Yang termasuk zat gizi pemberi tenaga
adalah karbohidrat, lemak, dan protein.
2. Sumber zat pembangun. Yang termasuk zat gizi untuk
pembentukan sel jaringan tubuh adalah protein, berbagai
macam mineral dan air.
4

3.

Sumber pengatur. Yang termasuk zat gizi sebagai pengatur
fungsi dan reaksi biokimia adalah vitamin.
Sungguhpun berbagai zat gizi berdasar fungsinya telah
dikelompokkan menjadi tiga kelompok, namun masing-masing zat
gizi itu juga mempunyai fungsi-fungsi khusus dalam tubuh. Oleh
karena itu adanya keseluruhan zat gizi itu dalam makanan seharihari merupakan hal yang mutlak. Kekurangan satu atau lebih zat
gizi (defisiensi zat gizi) menyebabkan proses faal dan biokimia
dalam tubuh terganggu. Pengelompokkan zat gizi menurut
kebutuhannya dibagi menjadi zat-zat gizi makro dan zat-zat gizi
mikro.
1. Zat-zat gizi makro. Yang termasuk pada zat-zat gizi makro
adalah karbohidrat, lemak, dan protein.
2. Zat-zat gizi mikro. Yang termasuk pada zat-zat gizi mikro
adalah vitamin dan mineral.
RIWAYAT ALAMIAH PENYAKIT GIZI
Munculnya masalah gizi dapat dilihat dari ketidakseimbangan
antara pejamu, agens/penyebab dan lingkungan. Idealnya dalam
setiap kondisi lingkungan yang bagaimana pun akan selalu terjadi
keseimbangan antara pejamu, agens/penyebab, dan lingkungan.
Unsur pejamu meliputi: faktor genetik, umur, jenis kelamin,
kelompok etnik, keadaan fisiologis, keadaan imunologis dan
kebiasaan seseorang. Unsur sumber penyakit meliputi: faktor gizi,
kimia dari luar, kimia dari dalam, faali/fisiologi, genetik, psikis,
tenaga/kekuatan fisisk dan biologis/parasit. Unsur lingkungan
meliputi tiga faktor yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan
lingkungan sosial, ekonomi dan budaya.
Secara umum, konsep timbulnya penyakit dapat dibagi dalam
tiga model yang salah satunya adalah model segitiga epidemiologi.
Model segitiga yaitu kualitas antara pejamu, sumber penyakit dan
lingkungan. Menurut model ini, perubahan salah satu faktor akan
merubah keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Interaksi
antara ketiga faktor tadi terjadi melalui suatu proses dari awal
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sampai akibat akhir yang pola umumnya disebut Riwayat Alamiah
Penyakit (Natural History of Disease).

Gambar 1.1 Bagan Pola Riwayat Alamiah penyakit (Sumber: Leavel, H.R. and E.G.
Clark. 1995 dalam Khumaidi, M. 1994. Bahan Pengajaran Gizi Masyarakat.
Jakarta. Gunung Mulia)

Masa prapatogenesis. Ini adalah masa sebelum terjadinya
interaksi antara ketiga faktor. Pada masa ini masih terdapat
keseimbangan yang serasi dan selaras antara ketiganya. Keadaan
keseimbangan tersebut dalam kondisi yang menunjang dapat
dipertahankan. Akan tetapi apabila terjadi perubahan lingkungan
yang tidak dikehendaki, akan timbul rangsangan sehingga
perkembangan dan virulensi dari penyebab meningkat dan daya
tahan pejamu menurun. Maka diawali dengan terjadinya inokulasi
dari agen pada pejamunya, keseimbangan menjadi hilang dan
masuk ke masa patogenesis.
Masa patogenesis. Masa ini terjadi karena reaksi dari sel-sel
dan jaringan tubuh tidak mampu lagi menghadapi aksi dari
agens/penyebab. Masa ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:
- Masa Inkubasi. Masa perkembangan awal dari penyakit, dari
interaksi antara agens/penyebab dan pejamu mungkin sudah
terjadi perubahan-perubahan biokimiawi atau metabolisme di
dalam tubuh, akan tetapi belum tampak adanya gejala klinis
secara spesifik (khas). Garis mendatar (lihat gambar) yang
memisahkan antara tahap tidak tampak (bagian bawah) dan
tahap tampaknya gejala klinis (bagian atas) disebut cakrawala
klinis (clinical horizon). Titik pertemuan antara kurva
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perkembangan penyakit dengan cakrawala klinis disebut
ambang gejala klinis (threshold of clinical recognition).
- Masa sakit perkembangan gejala. Masa penyakit makin
bertambah berat dengan ditandai makin meningkatnya gejala
klinis yang berakhir pada suatu titik puncak (puncak gejala).
Sesudah titik puncak tercapai, tergantung mana yang lebih
kuat antara pejamu dan agens/penyebab dalam lingkungan
tertentu, maka akan terjadi tiga kemungkinan yaitu: pejamu
mengalami kemtian, cacat atau kronis dan sembuh.
- Masa penyembuh. Dalam masa penyembuhan (recovalescent)
ini gejala klinis makin berkurang sampai akhirnya hilang
sesudah garis perkembangannya memotong cakrawala klinis.
Masa pascapatogenesis. Ini adalah masa kebalikan dari masa
inkubasi. Pada masa ini gejala klinis telah hilang akan tatapi tandatanda bekas sakit masih kelihatan sampai akhirnya benar-benar
pulih menjadi sehat kembali. Oleh karena itu tahap awalnya
disebut masa pemulihan (period of recovery).
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Gambar 1.2 Konsep Riwayat Alami Terjadinya Penyakit Yang Diterapkan Pada
Masalah Gizi (Disalin dan diterjemahkan oleh Soekirman dari Leavel dan Clark,
Prevention Medicine for The Doctor in his Community,3 rd. New York, 1965 dalam
Deswarni Idris dan Gatot Kunanto, 1990. Epidemiologi I, Buku Pegangan
Dosen/Mahasiswa Program Diploma III Gizi, hlm.7). Diambil dari Sumber:
Supariasa, IDN. Bachyar Bakri. Ibnu Fajar. 2001. Penilaian Status Gizi. Jakarta.
EGC

Proses riwayat alamiah terjadinya penyakit yang diterapkan
pada masalah gizi melalui berbagai tahap yaitu diawali dengan
terjadinya interaksi antara pejamu, sumber penyakit dan
lingkungan. Ketidakseimbangan antara ketiga faktor ini, misalnya
terjadinya ketidakcukupan zat gizi dalam tubuh maka simpanan zat
gizi akan berkurang dan lama kelamaan simpanan menjadi habis.
Apabila keadaan ini dibiarkan maka akan terjadi perubahan faali
dan metabolis, dan akhirnya memasuki ambang klinis. Proses itu
berlanjut sehingga menyebabkan orang sakit. Tingkat kesakitannya
dimulai dari sakit ringan sampai sakit tingkat berat. Dari kondisi ini
akhirnya ada empat kemungkinan yaitu mati, sakit kronis, cacat
dan sembuh apabila ditanggulangi secara intensif.
8
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Patogenesis penyakit kurang gizi kurang melalui 5 tahap yaitu:
Pertama, ketidakcukupan zat gizi. Apabila ketidakcukupan zat
gizi ini berlangsung lama maka persediaan/cadangan jaringan
akan digunakan untuk memenuhi ketidakcukupan itu.
Kedua, apabila ini berlangsung lama, maka terjadi
kemerosotan jaringan yang ditandai dengan penurunan berat
badan.
Ketiga, terjadi perubahan biokimia yang dapat dideteksi
dengan pemeriksaan laboratorium.
Keempat, terjadi perubahan fungsi yang ditandai dengan tanda
yang khas.
Kelima, terjadi perubahan anatomi yang dapat dilihat dari
munculnya tanda yang klasik.

Gambar 1.3 Patogenesis Penyakit Kurang Gizi (Sumber: Solon, F.s. dan Rodolfo,
1977, Physician’s Manual On Malnutrition. Filipina. Hlm 7 dalam Supariasa, IDN.
Bachyar Bakri. Ibnu Fajar. 2001. Penilaian Status Gizi. Jakarta. EGC)

AKIBAT GANGGUAN GIZI TERHADAP FUNGSI TUBUH
Mutu dan jumlah makanan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan tubuh dapat menyebabkan terkena penyakit gangguan
gizi dan gizi buruk. Penyakit gangguan gizi adalah suatu keadaan
akibat zat makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak seimbang
dengan kebutuhan tubuh. Suatu keadaan sebagai akibat dari
kebutuhan tubuh terhadap berbagai zat makanan tidak terpenuhi
dalam jangka waktu yang lama, disebut gizi buruk. Mengkonsumsi
makanan yang tidak sehat, bergizi kurang dan tidak seimbang
9

dapat menimbulkan beberapa penyakit gangguan gizi dan sistem
pencernaan.
1. Akibat gizi kurang pada proses tubuh
Gizi yang baik merupakan modal bagi pengembangan
sumberdaya manusia. Akibat kurang gizi terhadap proses
tubuh bergantung pada zat-zat gizi apa yang kurang.
Kekurangan gizi secara umum (makanan kurang dalam
kuantitas dan kualitas) menyebabkan gangguan pada prosesproses:
a. Pertumbuhan
Anak-anak tidak tumbuh menurut potensialnya. Protein
digunakan sebagai zat pembakar, sehingga otot-otot
menjadi lembek dan rambut mudah rontok. Anak-anak yang
berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah ke atas ratarata lebih tinggi daripada yang berasal dari keadaan sosial
ekonomi rendah.
b. Produksi Tenaga
Kekurangan energi berasal dari makanan, menyebabkan
seorang kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja dan
melakukan aktivitas. Orang menjadi malas, merasa lemah
dan produktivitas kerja menurun.
c. Pertahanan Tubuh.
Kekurangan energi berasal dari makanan, menyebabkan
seorang kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja dan
melakukan aktivitas. Orang menjadi malas, merasa lemah
dan produktivitas kerja menurun.
d. Struktur dan Fungsi Otak
Kurang gizi pada usia muda dapat berpengaruh terhapa
perkembangan mental, dengan demikian kemampuan
berpikir. Otak mencapai bentuk maksimal pada usia dua
tahun. Kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya fungsi
otak secara permanent.
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e. Perilaku
Baik anak-anak maupun orang dewasa yang kurang gizi
menunjukkan perilaku tidak tenang. Mereka mudah
tersinggung, cengeng, dan apatis.
Akibat gizi lebih pada proses tubuh
Gizi lebih merupakan keadaan gizi seseorang yang
pemenuhan kebutuhannya melampaui batas lebih dari cukup
(kelebihannya) dalam waktu cukup lama dan dapat terlihat
dari kelebihan berat badan yang terdiri dari timbunan lemak,
besar tulang dan otot atau daging. Gizi lebih dapat juga
diartikan sebagai peningkatan berat badan melebihi batas
kebutuhan fisik dan skelektal sebagai akibat akumulasi lemak
yang berlebihan dalam tubuh. Gizi lebih menyebabkan
kegemukan atau obesitas. Kelebihan energi yang dikonsumsi
disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lemak. Penilaian
seseorang dikatakan bergizi lebih atau overweight bila jumlah
lemak 10-20% di atas nilai normal.
Dampak masalah gizi lebih yaitu meningkatnya penyakit
degenerative, seperti penyakit jantung coroner, diabetes
mellitus (DM), hipertensi dan penyakit hati. Kegemukan juga
akan meningkatkan peluang terjadinya apnea tidur obstruktif,
kanker tertentu, osteoatritis dan asma. Peningkatan lemak
dalam tubuh dapat mengubah respon tubuh terhadap insulin
sehingga berpotensi menyebabkan penolakan insulin dan juga
mengakibatkan
kondisi
proinflamasi
serta
kondisi
prothrombin. Secara psikologi, kegemukan juga dapat
menyebabkan peningkatan risiko depresi karena adanya
stigma sosial.
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KONSEP ZAT GIZI







Karbohydrat
Lemak
Protein
Vitamin
Mineral
Air dan Caitan Tubuh

BAB II
KONSEP ZAT GIZI
Setelah dikonsumsi makanan diuraikan menjadi berbagai zat
makanan atau zat gizi di dalam saluran pencernakan. Zat gizi
adalah bahan kimia yang terdapat dalam bahan pangan yang
dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun dan
memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan.
KARBOHIDRAT
Karbohidrat merupakan penghasil energi terutama bagi
manusia dan harganya relatif murah. Semua jenis karbohidrat
terdiri dari unsur karbon (C), hydrogen (H), dan oksigen (O). Dalam
bentuk sederhana formula umum karbohidrat adalah CnH2nOn.
Klasifikasi Karbohidrat
Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi dua golongan
yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks.
Berdasarkan susunan kimia dari hidrat arang, maka karbohidrat
dibagi menjadi tiga jenis yaitu:
1. Monosakarida
Zat ini terdiri dari satu molekul glukosa dan merupakan
karbohidrat sederhana yang meliputi: glukosa, fruktosa dan
galaktosa. Glukosa sangat penting bagi kehidupan manusia
karena merupakan sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat
dalam makanan setelah dicerna kemudian diserap oleh dinding
usus sebagai glukosa dan dibawa darah ke dalam hati. Sumber
glukosa, sebagai gula yang terpenting bagi metabolisme tubuh,
yang dikenal juga sebagai gula fisiologis, bentuk jadi ditemui
dialam pada buah-buahan, jagung manis dan sebagainya.
Fruktosa yang dikenal juga dengan levulosa atau gula buah,
adalah gula paling maanis. Terutama terdapat dalam madu
bersama glukosa, dalam buah-buahan sayuran. Juga
didapatkan dari hasil hidrolisa dari gula sukrosa.
Galaktosa, tidak terdapat bebas di alam merupakan hasil
hidrolisa dari gula susu (laktosa). Penting untuk pertumbuhan
otak dan medulla spinalis karena pembentukan myelin pada
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2.

3.

medulla spinalis dan sintese galaktosida di otak diperlukan
galaktose. Kadar laktosa yang tinggi dalam air susu ibu sangat
menguntungkan pertumbuhan otak anak.
Disakarida
Zat ini terdiri dari dua molekul monosakarida yang
meliputi: Maltosa (dipecah menjadi 2 unit glukosa), Sukrosa
(dipecah menjadi glukosa dan fruktosa) dan Laktosa (dipecah
menjadi glukosa dan galaktosa). Merupakan karbohidrat
sederhana. Sukrosa, dinamakan juga gula tebu atau gula bit,
juga terdapat di dalam buah, sayuran dan madu. Maltosa tidak
terdapat bebas di alam tetapi berasal dari hasil pencernaan
pati dengan bantuan enzim diastase, didapat di dalam bijibijian yang dibuat kecambah. Laktosa terdapat dalam susu.
Polisakarida
Zat ini terdiri dari sakarida bermolekul banyak yang
merupakan karbohidrat kompleks. Meliputi: zat pati, glikogen
dan selulosa atau serat. Pati disimpan dalam bentuk
karbohidrat tanaman didapatkan terutama di dalam biji-bijian,
akar-akaran, umbi-umbian, buah yang belum matang. Zat pati
merupakan sumber energi penting bagi manusia. Glikogen
hanya terdapat dalam tubuh hewan, disimpan dalam hati dan
otot sebagai cadangan energi.
Selulosa merupakan serat-serat panjang yang bersama
hemi selulosa dan pektin membentuk struktur dinding sel.
Serat makanan tidak dapat dicerna oleh manusia karena
manusia tidak menghasilkan enzim pemecah serat, sehingga
serat tidak dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Akan tetapi
serat mempunyai beberapa fungsi bagi tubuh yaitu:
a. Merangsang gerak peristaltik usus sehingga pencernaan
makanan menjadi lebih baik,
b. Membentuk volume makanan sehingga memberikan rasa
kenyang
c. Melunakkan dan memadatkan feses sehingga memudahkan
defikasi dan mencegah konstipasi
d. Mencegah penyerapan lemak dan kolesterol karena serat
merangsang sekresi getah empedu yang membuat lemak
menjadi emulsi dan terbuang bersama feses
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e. Mencegah terjadinya kanker usus terutama kanker pada
kolon.
Fungsi Karbohidrat
1. Sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi 1 gram
karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Glukosa merupakan
sumber energi utama untuk otak dan susunan syaraf.
2. Memberikan cadangan energi
Sebagian karbohidrat didalam tubuh berada dalam
sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera,
sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan
otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian
disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak.
Tidak seperti halnya dengan simpanan lemak dalam jaringan
adipose, glikogen menyediakan energi siap pakai.
3. Menghemat fungsi protein (protein sparer)
Bila karbohidrat makanan tidak mencukupi, maka protein
digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi, dengan
mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun.
Sebaliknya jika karbohidrat makanan mencukupi, protein
terutama digunakan sebagai zat pembangun.
4. Mengatur metabolisme lemak
Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang
tidak sempurna, yang menghasilkan bahan-bahan keton
berupa asam asetoasetat, aseton, dan asam beta-hidroksibutirat. Bahan-bahan ini dibentuk dalam hati dan dikeluarkan
melalui urine dengan mengikat basa berupa ion natrium. Hal
ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan natrium dan
dehidrasi. pH cairan tubuh menurun. Keadaan ini
menimbulkan ketosis atau asidosis yang dapat merugikan
tubuh. Dibutuhkan antara 50–100 gram karbohidrat sehari
untuk mencegah ketosis.
5. Memberi bentuk pada makanan.
Didalam hidangan, karbohidrat memudahkan pemberian
bentuk kepada makanan, misalnya dalam bentuk kue. Dalam
proses fermentasi, karbohidrat penting sekali dan mempunyai
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7.

8.

sifat-sifat khusus untuk mendapatkan hasil olah yang disukai
konsumen. Jika dipanaskan pada suhu tinggi, karbohidrat
menjadi caramel yang memberikan aroma khusus. Kerjasama
antara karbohidrat dan protein tertentu di dalam tepung terigu
memberikan hasil bakar (roti) yang empuk seperti spons.
Membantu pengeluaran feses dengan mengatur peristaltik
usus dan memberi massa pada feses
Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara
mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses.
Selulosa dalam serat makanan merupakan polisakarida yang
tidak dapat dicerna tetapi mempunyai fungsi penting bagi
kesehatan yaitu mengatur peristaltik usus (memungkinkan
terjadinya gerakan usus yang teratur) dan mencegah
terjadinya konstipasi (sulit buang air besar) karena serat
memberi muatan/ pemberat pada sisa-sisa makanan pada
bagian usus besar. Hemiselulosa, agar-agar serta pektin
mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga
memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan.
Untuk membentuk volume makanan
Terpenuhinya rasa kenyang memberikan kepuasan pada
manusia. Hal ini terjadi jika lambung penuh berisi makanan,
yang terwujud jika volume makanan cukup besar. Oleh karena
karbohidrat dapat mengikat air jika dimasak, maka volume
makanan menjadi besar dan memberi rasa kenyang.
Memberikan rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi
rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan
disakarida.

Sumber Karbohidrat
Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serelia, umbiumbian, kacang-kacangan kering dan gula serta hasil olahan bahanbahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup dan
sebagainya. Berdasarkan jumlah atau kadar hidrat arang yang
terdapat dalam masing-masing bahan makanan, maka sumber
karbohidrat dapat digolongkan menjadi dua yaitu dari jenis padi-
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padian seperti beras, gandum, jagung dan sebagainya serta dari
jenis umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi dan sebagainya.
Golongan padi-padian kadar karbohidratnya lebih banyak dari
golongan umbi-umbian. Penggunaan bahan-bahan makanan dari
golongan padi-padian sebagai bahan makanan sumber karbohidrat
memberikan banyak keuntungan karena dalam bahan makanan ini
selain kadar karbohidratnya yang tinggi juga mengandung protein
yang jauh lebih banyak daripada golongan umbi-umbian. Beras
disamping kadar karbohidrat dan protein yang dimilikinya tinggi
juga mengandung unsur gizi lain, terutama vitamin-vitamin yang
tergolong vitamin B yaitu vitamin B1 dalam jumlah yang cukup.
Sayang kadar vitamin ini tidak tetap karena tergantung pada
pengolahan beras tersebut sampai menjadi nasi.
Jagung, sebagai sumber karbohidrat, paling memenuhi syarat
sebagai pengganti beras karena kalori yang diberikan jagung
hampir sama dengan kalori yang diberikan beras. Nilai gizi dari
protein jagung walaupun tidak sebaik nilai protein beras tetapi
karena kadar protein dalam jagung juga banyak, cukup mempunyai
arti dalam memenuhi kebutuhan tubuh akan protein.
Sebagian besar sayur dan buah tidak banyak mengandung
karbohidrat. Sayur umbi-umbian, seperti wortel dan bit serta sayur
kacang-kacangan relatif lebih banyak mengandung karbohidrat
daripada sayur daun-daunan. Kacang-kacangan juga banyak
mengandung karbohidrat tetapi biasanya tidak sanggup
dikonsumsi dalam jumlah besar karena memberikan keluhankeluhan seperti banyak kentut, rasa berat diperut dan sebagainya.
Kebutuhan Karbohidrat
Bila tidak ada karbohidrat, gliserol yang berasal dari lemak
dan asam amino dapat diubah menjadi glukosa untuk keperluan
energi otak dan sistem saraf pusat. Oleh karena itu tidak ada
ketentuan tentang kebutuhan karbohidrat sehari untuk manusia.
Untuk memelihara kesehatan, WHO (1990) menganjurkan agar
55%-75% konsumsi energi total berasal dari karbohidrat
kompleks dan paling banyak hanya 10% berasal dari gula
sederhana. Demikian pula tidak ada anjuran kebutuhan sehari
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secara khusus untuk serat makanan. Lembaga Kanker Amerika
menganjurkan makan 20–30 gram serat sehari. Di Indonesia pada
saat ini tidak ada kekhawatiran kekurangan makan serat, bila
dipertahankan pola makanan dengan makanan pokok, kacangkacangan, sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup.
Sedangkan Pedoman Umum Gizi Seimbang (1996)
menganjurkan konsumsi karbohidrat 50%-60% dari total energi
yang dibutuhkan. Hal ini karena apabila energi yang diperoleh dari
makanan sumber karbohidrat kompleks melebihi 60% maka
kebutuhan protein, vitamin dan mineral sulit dipenuhi. Contohnya,
seseorang yang terlalu kenyang makan ubi rebus, tak berusaha lagi
mengkonsumsi lauk pauk, sayur dan buah. Konsumsi gula
sebaiknya dibatasi sampai 5% dari jumlah kecukupan energi atau
sekitar 3-4 sendok makan setiap hari. Konsumsi gula yang
berlebihan menyebabkan konsumsi energi yang berlebih dan
disimpan dalam jaringan tubuh/lemak. Apabila berlangsung lama
dapat mengakibatkan kegemukan.
Kebutuhan kalori tubuh terutama dihasilkan oleh
karbohidrat, lemak dan protein. Kebutuhan protein dapat
ditentukan dengan tegas, sehingga kalori yang dihasilkan olehnya
dapat pula ditentukan dengan tegas, dengan mengingat bahwa 1
gram protein menghasilkan 4 kalori. Bila kebutuhan energi
dikurangi oleh energi yang dihasilkan dari protein, maka dapat
diketahui energi yang masih harus diberikan oleh lemak dan
karbohidrat. Kebutuhan tubuh akan lemak harus diperhitungkan
lebih dahulu, karena harus memenuhi persyaratan akan kebutuhan
bagi asam lemak esensial. Dengan demikian kalori yang dihasilkan
dari lemak dapat dihitung, dengan mengingat 1 gram lemak
menghasilkan 9 kalori. Dengan demikian dapat dihitung jumlah
lemak yang masih harus merupakan iuran karbohidrat, dengan
memperhitungkan bahwa 1 gram karbohidrat menghasilkan 4
kalori.
Akibat Kekurangan Karbohidrat
Penyakit-penyakit karena ketidakseimbangan antara konsumsi
dan kebutuhan energi salah satunya ialah Protein Energi
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Malnutrition (PEM) atau penyakit Kurang Kalori dan Protein (KKP).
Penyakit ini timbul karena adanya defisiensi energi dan defisiensi
protein, disertai susunan hidangan yang tidak seimbang. Terutama
menyerang anak-anak yang sedang tumbuh pesat, dan dapat pula
menyerang orang dewasa; yang biasanya kekurangan makan
secara menyeluruh. Kalau menyerang orang dewasa, gambaran
klinik penyakit itu berbeda dengan yang terlihat pada anak-anak.
Pada orang dewasa memberikan gambaran klinik oedema
kelaparan (honger oedema/HO), karena gejala oedema tampak
menonjol pada sebagian besar penderita. Gambaran kliniknya
orang sangat kurus, dan sering menunjukkan adanya oedema
terutama daerah kaki.
Pada anak-anak, gejala-gejala merupakan campuran dari
gambaran klinik defisiensi kalori dan defisiensi protein murni. Jika
gejala-gejala defisiensi energi menonjol sekali, memberikan
gambaran klinik yang disebut marasmus yaitu anak sangat kurus,
biasa disebut tinggal tulang dan kulit, berat badan mencapai sekitar
60 persen dari berat ideal menurut umur, muka berkerut seperti
orang tua dan sering pula dipersamakan dengan muka anak
monyet yang baru lahir, kulit daerah pantat juga berlipat-lipat,
anak tergeletak pasif tanpa perhatian untuk sekitarnya (apatis) dan
kalau lipatan kulit dijepit dan ditarik di antara jari kita tidak terasa
ada jaringan lemak subkutan.
Sedangkan jika gejala-gejala defisiensi protein yang menonjol
sekali, memberikan gambaran klinik yang disebut kwashiorkor
yaitu anak apatis, rambut kepala halus dan jarang, rambut
berwarna kemerahan kusam tidak hitam mengkilat seperti pada
anak sehat, rambut ini seringkali mudah dicabut tanpa terasa sakit
oleh si penderita. Mungkin terdapat oedem, tetapi tidak selalu
gejala ini terdapat, meskipun dianggap bahwa adanya oedema lebih
memperkuat diagnosa kwashiorkor. Lipatan kulit yang ditarik
diantara jepitan jari kita memberikan kesan masih adanya jaringan
lemak subkutan. Berat badan anak sebenarnya dibawah berat ideal,
tetapi sering tersamar oleh oedema, sehingga tidak menunjukkan
adanya penurunan berat badan yang signifikan. Kasus yang
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terbanyak biasanya merupakan gambaran klinik campuran dan
disebut marasmik kwashiorkor. Gambaran klinik marasmik
kwashiorkor dapat bergeser kearah gambaran marasmus atau
kwashiorkor, jika tidak ditanggulangi secara memuaskan.
Akibat Kelebihan Karbohidrat
Ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan kebutuhan
energi dimana konsumsi terlalu berlebih dibandingkan dengan
kebutuhan atau pemakaian energi. Kelebihan ini dalam tubuh
disimpan dalam jaringan lemak. Jaringan lemak subkutan didaerah
dinding perut bagian depan mudah terlihat menebal pada seorang
yang menderita obesitas.
LEMAK
Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas
unsur-unsur karbon (C), hirogen (H) dan oksigen (O) yang
mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut lemak. Dalam
struktur molekulnya, lemak mengandung gugus asam lemak.
Lemak merupakan ikatan antara asam lemak dan gliserol. Lemak di
dalam makanan yang memegang peranan penting ialah yang
disebut lemak netral atau trigliserida yang molekulnya terdiri atas
satu molekul gliserol dan tiga molekul asam lemak yang diikatkan
pada gliserol tersebut dengan ikatan ester.
Asam Lemak dan Asam Lemak Esensial / ALE
Asam lemak merupakan asam organik yang terdiri atas rantai
hidrokarbon lurus yang pada satu ujung mempunyai gugus
karboksil (COOH) dan pada ujung lain gugus metil (CH 3). Asam
lemak alami biasanya mempunyai rantai dengan jumlah atom
karbon genap, yang berkisar antara empat hingga dua puluh dua
karbon.
Asam lemak esensial adalah asam lemak yang dibutuhkan
tubuh sedangkan tubuh tidak dapat mensintesisnya. Dikemukakan
bahwa asam lemak yang termasuk esensial untuk tubuh adalah
asam lemak linoleat (18:2 ω-6) yang mempunyai ikatan rangkap
pada karbon ke 6 dari gugus metil dan asam linolenat (18:3 ω-3)
yang mempunyai ikatan rangkap pada karbon ke-3 dari gugus
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metil. Kedua jenis ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan fungsi
normal semua jaringan. Dikatakan esensial, karena manusia tidak
dapat menambahkan ikatan rangkap pada karbon ke-6 dan karbon
ke-3 pada asam lemak yang ada didalam tubuh sehingga tubuh
tidak dapat mensintesis kedua jenis asam lemak tersebut. Akan
tetapi manusia dapat menambahkan ikatan rangkap pada asam
lemak esensial yang sudah ada yaitu diantara ikatan rangkap yang
sudah ada dan gugus karboksil, disamping itu panjang rantai pada
ujung gugus karboksil dapat ditambah. Turunan asam lemak yang
berasal dari kedua asam lemak esensial tersebut yang penting
dalam ilmu gizi adalah asam arakidonat (20:4 ω-6) dari asam
linoleat dan dari asam linolenat adalah eikosapentaenoat/EPA
(20:5 ω-3) dan dokosaheksaenoat/DHA (20:6 ω-3)
Klasifikasi Asam Lemak
Menurut ada atau tidaknya ikatan rangkap yang dikandung
asam lemak maka asam lemak dapat dibagi menjadi:
1. Asam lemak jenuh yaitu mempunyai ikatan tunggal atom
karbon (C), masing-masing atom karbon ini berikatan dengan
atom hydrogen (H).
2. Asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang mempunyai
paling sedikit satu ikatan rangkap antara 2 atom karbon (C)
dengan kehilangan paling sedikit 2 atom hydrogen (H).
a. Asam lemak tak jenuh tunggal yaitu asam lemak yang
mempunyai satu ikatan rangkap (Mono Unsaturated Fatty
Acid disingkat MUFA).
Contohnya: Asam palmitoleat (C16) dan asam oleat (C18).
b. Asam lemak tak jenuh poli yaitu asam lemak yang
mengandung lebih dari satu ikatan rangkap disebut Poly
Unsaturated Fatty Acids disingkat PUFA. Asam lemak tak
jenuh poli ini kehilangan paling sedikit 4 atom hydrogen
(H).
Contohnya: Asam lemak linoleat (C18) berikatan rangkap
dua; asam lemak linolenat (C18) berikatan rangkap tiga;
asam lemak arakhidonat (C20) berikatan rangkap empat.
Menurut jumlah atom karbon (C) yang terikat dalam rantai
gliserida, maka asam lemak dapat dibedakan:
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1.
2.
3.

Asam lemak berantai pendek: yaitu yang mempunyai atom
karbon (C) sebanyak 4-6 buah.
Asam lemak berantai sedang: yaitu yang mempunyai atom
karbon (C) sebanyak 8-12 buah.
Asam lemak berantai panjang: yaitu yang mempunyai atom
karbon (C) sebanyak 12-24 buah.
Tabel 2.2: Klasifikasi asam lemak dan sumber

Nomenklatur
umum
Jenuh
Rantai pendek
Butirat
Kaproat
Rantai sedang
Kaprilat
Kaprat

Sumber

Mentega
Mentega
Minyak kelapa
Minyak kelapa
sawit

Rantai panjang
Laurat
Minyak kelapa
Miristat*)
Mentega, minyak
kelapa, pala
Palmitat*)
Lemak hewan,
minyak tumbuhtumbuhan
Stearat*)
Lemak hewan,
minyak tumbuhtumbuhan
Tidak jenuh
Sebagian besar
tunggal
lemak dari
Oleat
minyak terutama
minyak zaitun

Nomenklatur
umum
Tidak jenuh ganda
Omega 6
Linoleat**)

Sumber

Minyak jagung,
kapas, kacang
kedelai, wijen,
bunga matahari
(minyak bijiArakidonat
bijian)
Minyak kacang
tanah (dapat
Omega 3
dibuat dari asam
Linolenat**)
linoleat)
Minyak kacang
Eikosapentaenoat/ kedelai,
EPA
kecambah,
gandum
Minyak ikan
Dokosaheksaenoat/ tertentu (dapat
DHA
dibuat dari asam
linolenat
ASI, minyak ikan
tertentu

Keterangan: *) paling banyak di alam
**) asam lemak esensial
Sumber: Almatsier, Sunita. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta. Penerbit:
PT Gramedia Pustaka Utama

Fungsi Lemak
1. Sebagai sumber energi
Sebagai sumber energi yang padat, 1 gram menghasilkan 9
kalori. Sebagai simpanan lemak merupakan cadangan energi
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

tubuh paling besar. Simpanan ini berasal dari konsumsi
berlebihan salah satu atau kombinasi zat-zat energi:
karbohidrat, lemak dan protein. Lemak tubuh pada umumnya
disimpan sebagai berikut: 50% di jaringan bawah kulit
(subkutan), 45% di sekeliling organ dalam rongga perut dan
5% di jaringan intramuskuler.
Menghemat protein
Lemak menghemat penggunaan protein untuk sintesis protein,
sehingga protein tidak digunakan sebagai sumber energi.
Alat angkut vitamin larut lemak
Lemak membantu transportasi dan absorpsi vitamin larut
lemak yaitu vitamin A, D, E dan K. Lemak mengandung vitamin
larut lemak tertentu. Lemak susu dan minyak ikan laut tertentu
mengandung vitamin A dan vitamin D dalam jumlah yang
berarti. Hampir semua minyak nabati merupakan sumber
vitamin E. Minyak kelapa sawit mengandung banyak
karotenoid (provitamin A).
Sumber asam lemak esensial. Lemak merupakan sumber asam
lemak esensial: asam linoleat dan linolenat.
Memelihara suhu tubuh
Lapisan lemak bawah kulit mengisolasi tubuh dan mencegah
kehilangan panas tubuh secara cepat, dengan demikian lemak
berfungsi juga dalam memelihara suhu tubuh.
Sebagai pelumas. Lemak merupakan pelumas dan membantu
pengeluaran sisa pencernaan.
Memberi rasa kenyang dan kelezatan
Lemak memperlambat sekresi asam lambung dan
memperlambat pengosongan lambung sehingga lemak
memberi rasa kenyang lebih lama. Di samping itu lemak
memberi tekstur yang disukai dan memberi kelezatan khusus
pada makanan sehingga memberikan kepuasan citra rasa.
Pelindung organ tubuh
Lapisan lemak yang menyelubungi organ-organ tubuh
seperti jantung, hati dan ginjal membantu menahan organ-
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organ tersebut tetap di tempatnya dan melindunginya
terhadap benturan dan bahaya lain.
10. Memberikan garis-garis bentuk tubuh yang baik. Pada wanita,
lemak memberikan contours khas feminim, seperti jaringan
lemak di daerah gluteal dan di daerah bahu dan dada.
Sumber Lemak
Seperti halnya dengan karbohidrat, hampir setiap bahan
makanan mengandung lemak. Sumber utama lemak adalah minyak
tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah,
kacang kedelai, jagung dan sebagainya), mentega, margarin, dan
lemak hewan (lemak daging dan ayam). Sumber lemak lain adalah
kacang-kacangan, biji-bijian, daging dan ayam gemuk, krim, susu,
keju dan kuning telur serta makanan yang dimasak dengan lemak
atau minyak.
Kebutuhan Lemak
Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. WHO (1990)
menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 15%-30% dari
kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini
memenuhi kebutuhan asam lemak esensial dan untuk membantu
penyerapan vitamin larut lemak. Diantara lemak yang dikonsumsi
sehari dianjurkan paling banyak 10% dari kebutuhan energi total
berasal dari lemak jenuh, dan 3%-7% dari lemak tidak jenuh
ganda. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah < 300 mg
sehari.
Sedangkan Pedoman Umum Gizi Seimbang (1996)
menganjurkan konsumsi lemak dan minyak paling sedikit 10% dari
kebutuhan energi. Seyogyanya menggunakan lemak dan minyak
nabati, karena minyak nabati mudah dicerna oleh tubuh.
Dianjurkan konsumsi lemak dan minyak dalam makanan seharihari tidak lebih dari 25% dari kebutuhan energi.
Kebutuhan lemak ditinjau dari sudut fungsinya sebagai sumber
utama energi, sumber PUFA dan sebagai pelarut vitamin-vitamin
larut lemak. Dengan memperhitungkan beberapa faktor, dianggap
didalam hidangan, kebutuhan lemak sebaiknya adalah memberikan
15%-20% dari kalori total, sehingga kebutuhan lemak dapat
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dihitung dengan tegas. Ini memenuhi kebutuhan ketiga sudut
keperluan seperti tersebut diatas. Kecukupan asam lemak yang
dianjurkan untuk anak-anak sekitar 1-3 % dari total energi yang
dianjurkan, misal: kecukupan energi yang dianjurkan 2100 kalori,
maka akan dibutuhkan 4,5-5 gram asam linoleat (2% dari 2100=
42 kalori kemudian dibagi 9 setara dengan 4,5-5 gram asam
linoleat). Kebutuhan anak akan asam lemak linoleat adalah 2% dari
kebutuhan energi dan untuk orang dewasa cukup 1%.
Akibat Kekurangan Lemak
Dalam fungsinya sebagai salah satu penghasil energi,
kekurangan konsumsi lemak mengurangi konsumsi kalori, tetapi
hal ini tidak begitu penting karena kalori masih dapat dipenuhi
oleh karbohidrat dan protein. Bahkan di Indonesia sebagian besar
kalori memang diberikan oleh karbohidrat yang lebih murah dan
lebih mudah didapat. Dalam kaitan sebagai pelarut vitamin larut
lemak, defisiensi lemak atau gangguan absorpsi lemak dapat
memberikan gejala-gejala defisiensi vitamin larut lemak.
Kekurangan asam lemak esensial menghambat pertumbuhan pada
bayi dan anak-anak, gangguan pada kulit, ginjal dan hati. Bila
memakan makanan seimbang termasuk sayur, minyak tumbuhtumbuhan dan ikan tidak terjadi kekurangan asam lemak esensial.
Akibat Kelebihan Lemak
Cadangan lemak dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan
didalam tubuh. Tetapi bila cadangan lemak ini terlalu banyak,
mungkin menimbulkan kesulitan-kesulitan baru bagi tubuh. Orang
gemuk yang didalam badannya terdapat timbunan lemak dalam
jumlah yang berlebihan mempunyai kecenderungan untuk
menderita penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit diabetes
mellitus dan penyakit lainnya.
PROTEIN
Nama protein berasal dari kata Yunani protebos yang artinya
“yang pertama” atau “yang terpenting”. Terdiri atas unsur-unsur
pembentuk protein yaitu asam amino yang terikat satu sama lain
dalam ikatan peptida. Protein merupakan senyawa dari unsur
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Karbon (C), hydrogen (H), Oksigen (O) dan Nitrogen (N). Asam
amino terdiri atom karbon yang terikat pada satu gugus karboksil
(-COOH), satu gugus amino (-NH2), satu atom Hidrogen (-H) dan
satu radikal (-R) atau rantai cabang.
Protein merupakan bahan utama dalam pembentukan sel
jaringan sehingga disebut sebagai unsur pembangun. Apabila
protein dimakan manusia maka akibat pencernaan oleh berbagai
enzim dalam usus, protein terurai menjadi asam-asam amino.
Tubuh kita mempunyai kemampuan menyusun kembali unsurunsur pembentuk tersebut menjadi protein lagi yang sesuai dengan
keperluan tubuh. Dalam membentuk protein jaringan dibutuhkan
sejumlah asam-asam amino dan tergantung pada macam asam
amino sesuai dengan jaringan yang dibentuk. Asam-asam amino ini
didapat dari makanan sesudah diserap melalui darah dan sebagian
disintesa dalam tubuh atau merupakan hasil katabolisme/
perombakan dari protein jaringan yang sudah aus/rusak.
Klasifikasi Asam Amino menurut Esensial atau Tidak Esensial
Dr. William Rose (1917) mengklasifikasikan asam amino
menjadi tiga golongan yaitu asam amino esensial, asam amino tidak
esensial bersyarat (Conditional essential amino acids) dan asam
amino yang betul-betul tidak bersyarat.
Tabel 2.4: Klasifikasi asam amino
Asam amino
esensial
Leusin
Isoleusin
Valin
Triptofan
Fenilalanin
Metionin
Treonin
Lisin
Histidin

Asam amino tidak
esensial bersyarat
Prolin
Serin
Arginin
Tirosin
Sistein
Glisin

Asam amino
tidak esensial
Glutamat
Alanin
Aspartat
Glutamin

Sumber: Almatsier, Sunita. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta. Penerbit : PT
Gramedia Pustaka Utama
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Asam amino esensial. Asam amino ini tidak dapat dibentuk oleh
tubuh sendiri. Asam amino ini sangat diperlukan oleh tubuh untuk
pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan harus disuplai dalam
bentuk jadi dalam menu yang dimakan sehari-hari. Asam amino
tidak esensial bersyarat adalah asam amino yang disintesis dari
asam amino lain atau metabolit mengandung nitrogen kompleks
lain. Asam amino yang diperlukan untuk mensintesis asam amino
tidak esensial ini dinamakan prekusor asam amino tersebut. Istilah
tidak esensial bersyarat menyatakan bahwa asam amino ini
diperlukan dalam makanan sehari-hari, kecuali bila prekusornya
berada dalam jumlah banyak dalam tubuh sehingga
memungkinkan sintesisnya pada saat yang dibutuhkan.
Tabel 2.5 Prekusor asam amino tidak esensial bersyarat
Asam amino
Sistein
Tirosin
Arginin
Prolin
Histidin
Glisin

Prekusor
Metionin, serin
Fenilalanin
Glutamin/glutamat, aspartat
Glutamat
Adenin, glutamat
Serin, kolin

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

Asam amino tidak esensial atau betul-betul tidak esensial
adalah asam amino yang dapat disintesis melalui aminase reduktif
asam keton atau melalui transaminase.
Mutu Protein
Mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino
yang dikandungnya. Protein komplet atau protein dengan nilai
biologi tinggi atau bermutu tinggi adalah protein yang mengandung
semua jenis asam amino esensial dalam proporsi yang sesuai untuk
keperluan pertumbuhan. Semua protein hewani merupakan
protein komplet. Protein telur, susu dan berbagai macam bahan
pangan hewani umumnya mengandung delapan macam asam
amino esensial secara lengkap. Dari bahan pangan nabati hanya
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dari jenis kacang-kacangan seperti kacang kedele, kacang ijo,
kacang tanah yang mengandung lengkap kedelapan jenis asam
amino esensial. Protein tidak komplet, atau protein bermutu rendah
adalah protein yang tidak mengandung atau mengandung dalam
jumlah kurang satu atau lebih asam amino esensial. Sebagian besar
protein nabati kecuali kacang kedelai dan kacang-kacangan lain
merupakan protein tidak komplet.
Beberapa jenis protein mengandung semua macam asam
amino esensial, namun masing-masing dalam jumlah terbatas
namun cukup untuk perbaikan jaringan tubuh, tetapi tidak cukup
untuk pertumbuhan. Asam amino yang terdapat dalam jumlah
terbatas untuk memungkinkan pertumbuhan ini dinamakan asam
amino pembatas atau limiting amino acid. Triptopan merupakan
asam amino pembatas dari jagung. Jadi salah satu syarat yang
harus dipenuhi bila menggunakan jagung sebagai pengganti beras
harus ditambahkan dengan bahan makanan lain yang mengandung
niasin atau triptopan atau bahan-bahan makanan lain cukup
mengandung asam-asam amino esensial yang diperlukan seperti
berbagai jenis kacang, bahan-bahan makanan yang berasal dari
hewan dan sebagainya.
Lisin merupakan asam amino pembatas dari beras. Metionin
merupakan asam amino pembatas kacang-kacangan. Bila terdapat
secara bersamaan dalam makanan sehari-hari, beberapa macam
protein dapat saling mengisi dalam asam amino esensial. Dua jenis
protein yang terbatas dalam asam amino yang berbeda, bila
dimakan secara bersamaan di dalam tubuh dapat menjadi susunan
protein komplet. Misalnya nasi yang terbatas dalam lisin dicampur
dengan tempe yang terbatas dalam metionin, didapatkan
campuran yang memungkinkan pertumbuhan. Menambahkan
sedikit susu yang mengandung semua jenis asam amino esensial ke
dalam bubur beras akan memberikan cukup lisin kepada bubur
tersebut untuk memungkinkan pertumbuhan. Campuran dua jenis
protein nabati atau penambahan sedikit protein hewani ke protein
nabati menghasilkan protein bermutu tinggi dengan harga relatif
rendah. Dalam keadaan tercampur, asam amino yang berasal dari
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berbagai jenis protein dapat saling mengisi untuk menghasilkan
protein yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan
pemeliharaan.
Fungsi Protein
1. Untuk pertumbuhan dan pemeliharaan
Sebelum sel-sel dapat mensintesis protein baru, harus
tersedia semua asam amino esensial yang diperlukan dan
cukup nitrogen atau ikatan amino (NH2) guna pembentukan
asam amino nonesensial yang diperlukan. Pertumbuhan atau
penambahan otot hanya mungkin bila tersedia cukup
campuran asam amino yang sesuai termasuk untuk
pemeliharaan dan perbaikan. Beberapa jenis jaringan tubuh
membutuhkan asam-asam amino tertentu dalam jumlah lebih
besar. Rambut, kulit dan kuku membutuhkan lebih banyak
asam amino yang mengandung sulfur. Protein kolagen
merupakan protein utama otot urat-urat dan jaringan ikat.
Fibrin dan myosin adalah protein lain yang terdapat di dalam
otot-otot. Tubuh sangat efisien dalam memelihara protein
yang ada dan menggunakan kembali asam amino yang
diperoleh dari pemecahan jaringan untuk membangun kembali
jaringan yang sama atau jaringan lain.
2. Pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh
Hormon-hormon seperti tiroid, insulin dan epinefrin
adalah protein demikian pula berbagai enzim. Ikatan-ikatan ini
bertindak sebagai katalisator atau membantu perubahanperubahan biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Hemoglobin,
pigmen darah yang berwarna merah dan berfungsi sebagai
pengangkut oksigen dan karbon dioksida adalah ikatan
protein. Begitupun bahan-bahan lain yang berperan dalam
penggumpalan darah. Asam amino triptopan berfungsi sebagi
prekusor vitamin niasin dan pengantar saraf serotonin yang
berperan dalam membawa pesan dari sel saraf yang satu ke
yang lain.
3. Sumber energi. Sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan
karbohidrat karena menghasilkan 4 kkal/gram protein. Namun
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4.

5.

6.

protein sebagai sumber energi relatif lebih mahal, baik dalam
harga maupun dalam jumlah energi yang dibutuhkan untuk
metabolisme energi.
Mengangkut zat-zat gizi
Protein memegang peranan esensial dalam mengangkut
zat-zat gizi dari saluran cerna melalui dinding saluran cerna ke
dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui
membran sel ke dalam sel-sel. Sebagian besar bahan yang
mengangkut zat-zat gizi ini adalah protein. Kekurangan
protein, menyebabkan gangguan pada absorpsi dan
transportasi zat-zat gizi.
Mengatur keseimbangan air
Cairan tubuh terdapat dalam tiga kompartemen yaitu
intraseluler, ekstraseluler/interseluler dan intravaskuler.
Kompartemen-kompartemen ini dipisahkan oleh membran sel
satu sama lain. Distribusi cairan di dalam kompartemenkompartemen ini harus dijaga dalam keadaan seimbang atau
homeostasis. Keseimbangan ini diperoleh melalui sistem
kompleks yang melibatkan protein dan elektrolit. Penumpukan
cairan di dalam jaringan dinamakan oedema.
Pembentukan antibodi
Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung
pada kemampuannya untuk memproduksi antibody terhadap
organisme yang menyebabkan infeksi tertentu atau terhadap
bahan-bahan asing yang memasuki tubuh. Tingginya tingkat
kematian pada anak-anak yang menderita gizi kurang
kebanyakan disebabkan oleh menurunnya daya tahan
terhadap infeksi (muntaber) karena ketidakmampuannya
membentuk antibodi dalam jumlah yang cukup. Kemampuan
tubuh untuk melakukan detoksifikasi terhadap bahan-bahan
racun dikontrol oleh enzim-enzim yang terutama terdapat di
dalam hati. Dalam keadaan kekurangan protein kemampuan
tubuh untuk menghalangi pengaruh toksik bahan-bahan racun
ini berkurang. Seseorang yang menderita kekurangan protein
lebih rentan terhadap bahan-bahan racun dan obat-obatan.
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Memelihara netralitas tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai
buffer, yaitu bereaksi dengan asam dan basa untuk menjaga pH
pada taraf konstan. Sebagian besar jaringan tubuh berfungsi
dalam keadaan pH netral atau sedikit alkali (pH 7,35-7,45).

Sumber Protein
Sumber protein yang baik adalah bahan makanan hewani
dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, ikan, dan
kerang. Yang termasuk golongan daging misalnya daging sapi,
daging kambing, daging ayam dan bagian-bagian dari tubuh hewan
ini. Sebagai makanan, daging memberikan protein serta lemak.
Jumlah lemak yang terdapat pada daging tergantung dari jenis
hewannya.
Tabel 2.6: Kadar protein dalam daging
Jenis daging
Daging sapi kurus
Daging sapi gemuk
Daging babi
Daging kambing
Daging ayam
Daging itik
Dendeng daging
Hati sapi

Kadar protein
20 gram
19 gram
16 gram
17 gram
20 gram
20 garm
55 gram
20 gram

Kadar lemak
5 gram
24 gram
36 gram
10 gram
5 gram
5 gram
9 gram
4 gram

Sumber: Ilmu Gizi Pengetahuan Dasar Ilmu Gizi, Sjahmien Moehji, 2002.

Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya
seperti tempe dan tahu serta kacang-kacangan lainnya. Kacang
kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu
atau nilai biologi tertinggi. Seperti telah dijelaskan semula protein
kacang-kacangan terbatas dalam asam amino metionin. Dalam
makanan penduduk, beras walaupun kandungan protein relatif
tidak besar tetapi tetap memberikan masukan protein, hal ini
disebabkan karena beras dikonsumsi dalam jumlah banyak. Dalam
merencanakan diet, disamping memperhatikan jumlah protein
perlu diperhatikan pula mutunya. Protein hewani pada umumnya
mempunyai susunan asam amino yang paling sesuai untuk
kebutuhan manusia. Akan tetapi harganya relatif mahal. Untuk
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menjamin mutu protein dalam bahan makanan sehari-hari,
dianjurkan sepertiga bagian protein yang dibutuhkan berasal dari
protein hewani.
Kebutuhan Protein
Kebutuhan protein menurut FAO/WHO/UNU (1985) adalah
konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein
tubuh dan memungkinkan produksi protein yang diperlukan dalam
masa pertumbuhan, kehamilan atau menyusui. Angka kecukupan
protein yang dianjurkan dalam taraf suapan terjamin menurut
kelompok umur dapat dilihat pada lampiran 1. Sebagai dasar
perhitungan, kecukupan protein adalah 10%-15% dari total suplai
kalori. Misalnya 10% dari kecukupan energi adalah 210 kalori
maka ini sama dengan 52,5 gram protein (1 gram protein= 4
kalori). Kebutuhan protein bagi seorang dewasa adalah 1 gram
untuk setiap kilogram berat badannya setiap hari. Untuk anak-anak
yang sedang tumbuh diperlukan protein dalam jumlah yang lebih
banyak yaitu 2-3 gram untuk setiap kilogram berat badannya.
Untuk menjamin agar tubuh benar-benar mendapatkan asam-asam
amino dalam jumlah dan macam yang cukup sebaiknya untuk
orang dewasa seperlima dari protein yang diperlukan haruslah
protein yang berasal dari hewan, sedangkan untuk anak-anak
sepertiga dari jumlah protein yang mereka perlukan.
Akibat Kekurangan Protein
Penyakit-penyakit karena ketidakseimbangan antara konsumsi
dan kebutuhan energi salah satunya ialah Protein Energi
Malnutrition (PEM) atau penyakit Kurang Kalori dan Protein
(KKP). Jika kekurangan protein murni pada stadium berat
menyebabkan kwashiorkor. Kekurangan protein sering ditemukan
bersamaan dengan kekurangan energi yang menyebabkan kondisi
yang dinamakan marasmus.
Akibat Kelebihan Protein
Protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh.
Makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga dapat
menyebabkan obesitas. Kelebihan asam amino memberatkan ginjal
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dan hati yang harus metabolisme serta mengeluarkan kelebihan
nitrogen. Batas yang dianjurkan untuk konsumsi protein adalah 2x
Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk protein.
VITAMIN
Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan
dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat
dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu, harus didatangkan dari
makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan
dan pemeliharaan kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas
spesifik didalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik maka
vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahan.
Sungguhpun masing-masing vitamin mempunyai fungsi sendirisendiri, tetapi secara keseluruhan semua jenis vitamin berperan
sebagai pengatur dalam proses-proses berikut:
1. Merangsang proses pertumbuhan berbagai jaringan. Sejumlah
vitamin berperan dalam proses pertumbuhan serta berbagi
fungsi organ tubuh. Kekurangan satu atau lebih dari vitamin itu
mengakibatkan terganggunya fungsi organ tubuh sehingga
proses pertumbuhan terhambat.
2. Meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan keturunan
yang sehat. Beberapa vitamin juga berperan dalam proses
reproduksi dan memelihara pertumbuhan janin dalam
kandungan.
3. Memelihara kesehatan, kebugaran dan memperpanjang usia
karena:
- vitamin berperan dalam pengaturan metabolisme dan
penggunaan sumber energi, asam amino, asam lemak dan
mineral.
- vitamin memelihara fungsi normal saluran pencernaan, dan
nafsu makan.
- vitamin memelihara kebugaran mental
- vitamin memperkuat daya tahan berbagai jaringan terhadap
serangan berbagai penyakit infeksi
- vitamin berperan sebagai antioksidan dan mencegah
terbentuknya radikal bebas yang dapat merusak sel
jaringan.
33

Vitamin dikelompokkan dalam dua kelompok: 1) vitamin larut
dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K dan 2)
vitamin larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C.
Tabel 2.8: Sifat-sifat umum vitamin larut lemak dan vitamin larut air
Vitamin larut lemak











Vitamin larut air

Larut dalam lemak dan pelarut lemak  Larut dalam air
Kelebihan konsumsi dari yang
 Simpanan sebagai kelebihan
dibutuhkan disimpan dalam tubuh
kebutuhan sangat sedikit
Dikeluarkan dalam jumlah kecil
 Dikeluarkan melalui urin
melalui empedu
 Gejala defisiensi sering terjadi
Gejala defisiensi berkembang lambat
dengan cepat
Tidak selalu perlu ada dalam
 Harus selalu ada dalam makanan
makanan sehari-hari
sehari-hari
Mempunyai precursor atau
 Umumnya tidak mempunyai
provitamin
prekursor
Hanya mengandung unsur-unsur C, H  Selain C, H, dan O mengandung N,
dan O
kadang-kadang S dan Co
Diabsorpsi melalui sistem limfe
 Diabsorpsi melalui vena porta
Hanya dibutuhkan oleh organisme
 Dibutuhkan oleh organisme
kompleks
sederhana dan kompleks
Beberapa jenis bersifat toksik pada
 Bersifat toksik hanya pada dosis
jumlah relatif rendah (6-10 X KGA)
tinggi / megadosis ( >10 X KGA)
Sumber: Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Sunita Almatsier, 2001

VITAMIN LARUT LEMAK
Setiap vitamin larut lemak mempunyai faali tertentu didalam
tubuh. Sebagian besar vitamin larut lemak diabsorpsi bersama
lipida lain. Absorpsi membutuhkan cairan empedu dan pankreas.
Vitamin larut lemak diangkut ke hati melalui sistem limfe sebagi
bagian dari lipoprotein, disimpan diberbagai jaringan tubuh dan
biasanya tidak dikeluarkan melalui urin.
1. Vitamin A
Didalam tubuh, vitamin A berfungsi dalam beberapa
bentuk ikatan kimia aktif, yaitu: retinol (bentuk alkohol),
retinal (aldehida) dan asam retinoat (bentuk asam). Bentuk
aktif vitamin A hanya terdapat dalam pangan hewani. Pangan
nabati mengandung karotenoid yang merupakan prekursor
(provitamin A). Karotenoid paling banyak terdapat dalam
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sayuran berwarna hijau tua. Hingga tahun 1967, aktivitas
Vitamin A di dalam jaringan diukur dalam International Unit
(IU) atau Satuan Internasional (SI). Pada tahun 1967,
FAO/WHO menganjurkan istilah Retinol Ekivalen (RE) sebagi
unit pengukuran vitamin A. Tetapi hingga sekarang Satuan
Internasional (SI) masih umum dipakai.
Tabel 2.9: Satuan Vitamin A dan Ekivalennya
1,0 µg RE

=
=
=
=
=

1,0
6,0
12,0
3,3
9,9

µg
µg
µg
SI
SI

Retinol
Beta karoten
Karotenoid lain
(Satuan Internasional) retinol
(Satuan Internasional) beta karoten

Sumber: Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Sunita Almatsier, 2004

Fungsi Vitamin A
a. Diferensiasi sel
Diduga vitamin A, dalam bentuk asam retinoat
memegang peranan aktif dalam kegiatan inti sel, dengan
demikian dalam pengaturan faktor penentu keturunan/gen
yang berpengaruh terhadap sintesis protein. Pada
deferensiasi sel terjadi perubahan dalam bentuk dan fungsi
sel yang dapat dikaitkan dengan perubahan perwujudan
gen-gen tertentu. Kekurangan vitamin A menghalangi fungsi
sel-sel kelenjar yang mengeluarkan mukus dan digantikan
oleh sel-sel epitel bersisik dan kering (keratinized). Kulit
menjadi kering dan kasar dan luka sukar sembuh. Membran
mukosa tidak dapat mengeluarkan cairan mukus dengan
sempurna sehingga mudah terserang bakteri (infeksi).
Keratinisasi konjungtiva mata (selaput yang melapisi
kelopak dan bola mata) merupakan salah satu tanda khas
kekurangan vitamin A.
b. Penglihatan
Vitamin A berfungsi dalam penglihatan normal pada
cahaya remang. Didalam mata, retinol, bentuk aktif vitamin
A yang didapat dari darah, dioksidasi menjadi retinal.
Retinal kemudian mengikat protein opsin dan membentuk
pigmen visual merah ungu (visual purple) atau rodopsin.
Rodopsin ada didalam sel khusus di dalam retina mata yang
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dinamakan rod. Bila cahaya mengenai retina, pigmen visual
merah ungu ini berubah menjadi kuning dan retinal
dipisahkan dari opsin. Pada saat itu, terjadi rangsangan
elektrokimia yang merambat sepanjang saraf mata ke otak
yang menyebabkan terjadinya suatu bayangan visual.
Kebutuhan vitamin A untuk penglihatan dapat
dirasakan bila kita dari cahaya terang kemudian memasuki
ruangan
yang
remang-remang
cahayanya.
Mata
membutuhkan waktu untuk dapat melihat. Begitu pula bila
pada malam hari bertemu dengan mobil yang memasang
lampu yang menyilaukan. Kecepatan mata beradaptasi
setelah terkena cahaya terang berhubungan langsung
dengan vitamin A yang tersedia dalam darah untuk
membentuk rodopsin. Tanda pertama kekurangan vitamin A
adalah rabun senja. Suplementasi vitamin A dapat
memperbaiki penglihatan yang kurang bila itu disebabkan
oleh kekurangan vitamin A.

Gambar 2.1: Peranan vitamin A dalam penyesuaian cahaya remang.
Dikutip dari Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Sunita Almatsier, 2001

c. Pertumbuhan dan perkembangan
Vitamin A berpengaruh terhadap sintesis protein,
dengan demikian terhadap pertumbuhan sel. Vitamin A
dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan sel epitel yang
membentuk email dalam pertumbuhan gigi. Pada
kekurangan vitamin A, pertumbuhan tulang terhambat dan
bentuk tulang tidak normal. Pada anak-anak yang
kekurangan vitamin A, terjadi kegagalan dalam
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pertumbuhan. Vitamin A dalam hal ini berperan sebagai
asam retinoat.
d. Fungsi kekebalan
Vitamin A berpengaruh terhadap fungsi kekebalan
tubuh pada manusia dan hewan. Mekanisme sebenarnya
belum diketahui secara pasti. Retinol tampaknya
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi
limfosit B (leukosit yang berperan dalam proses kekebalan
humoral). Di samping itu kekurangan vitamin A juga
menurunkan respon antibodi yang bergantung pada sel-T
(limfosit yang berperan pada kekebalan selular). Sebaliknya
infeksi dapat memperburuk kekurangan vitamin A.
e. Pencegahan kanker dan penyakit jantung
Kemampuan retinoid mempengaruhi perkembangan sel
epitel dan kemampuan meningkatkan aktivitas sistem
kekebalan diduga berpengaruh dalam pencegahan kanker,
terutama kanker kulit, tenggorokan, paru-paru, payudara
dan kantung kemih. Di samping itu betakaroten yang
bersama vitamin E dan C berperan sebagai antioksidan
diduga dapat pula mencegah kanker paru-paru. Penelitianpenelitian menunjukkan bahwa vitamin A berperan dalam
pencegahan dan penyembuhan penyakit jantung. Bagaimana
mekanismenya belum diketahui dengan pasti.
Sumber Vitamin A
Vitamin A terdapat didalam pangan hewani, sedangkan
karoten terutama didalam pangan nabati. Sumber vitamin A
adalah hati, kuning telur, susu (didalam lemaknya) dan
mentega. Sumber karoten adalah sayuran berwarna hijau tua
dan buah-buahan yang berwarna kuning-jingga seperti daun
singkong, daun kacang, kangkung, bayam, kacang panjang,
buncis, wortel, tomat, jagung kuning, pepaya, mangga, nangka
masak dan jeruk. Minyak kelapa sawit yang berwarna merah
kaya karoten.
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Tabel 2.10: Nilai vitamin A berbagai bahan makanan
(RE µg/100 gram)
Bahan makanan
Hati sapi
Kuning telur bebek
Kuning telur ayam
Ayam
Ginjal
Ikan sardin (kaleng)
Minyak ikan
Minyak kelapa sawit
Minyak hati ikan hiu
Wortel
Daung singkong
Daun pepaya
Daun lamtoro
Daun tales
Daun melinjo

RE
13170
861
600
243
345
250
24000
18000
2100
3600
3300
5475
5340
3118
3000

Bahan makanan
Daun katuk
Sawi
Kangkung
Bayam
Ubi jalar merah
Mentega
Margarin
Susu bubuk, “full cream”
Keju
Susu kental manis
Susu segar
Mangga masak pohon
Pisang raja
Tomat masakl
Semangka

RE
3111
1940
1890
1827
2310
1287
600
471
225
153
39
1900
285
450
177

Sumber: Daftar Analisis Bahan Makanan, Oey Kam Nio, FKUI, 1992

Akibat Kekurangan Vitamin A
Tanda-tanda kekurangan vitamin A terlihat bila simpanan
tubuh habis terpakai. Kekurangan vitamin A dapat merupakan
kekurangan primer akibat kurang konsumsi atau kekurangan
sekunder karena gangguan penyerapan dan penggunaannya
dalam tubuh, kebutuhan yang meningkat, ataupun karena
gangguan pad konversi karoten menjadi vitamin A.
Kekurangan vitamin A sekunder dapat terjadi pada penderita
KEP, penyakit hati, atau gangguan absorpsi karena kekurangan
asam empedu.
a. Gangguan penglihatan dan kebutaan
Pada tahap awal defisiensi vitamin A hanya
menyebabkan gangguan penglihatan terutama dalam cahaya
redup karena pembentukan rodopsin terganggu. Jika
defisiensi vitamin A masih berlanjut, menyebabkan
produksi dan sekresi air mata terhenti karena sel epitel
kelenjer air mata mengalami keratinisasi. Selaput lendir
konjungtiva mengering dan berlipat-lipat. Pada bagian kiri
dan kanan mata anak terlihat noktah putih mengkilat
seperti sisik ikan dan disebut noktah bitot (bitot spot). Gejala
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b.

c.

d.

e.

mengeringnya selaput lendir mata itu disebut xeopthalmi.
Sampai tahap ini gangguan pada mata itu masih dapat
disembuhkan. Akan tetapi apabila terjadi infeksi pada
selaput lendir mata yang mongering itu maka terjadi koreng
pada kornea mata atau disebut keratomalasi. Keadaan itu
dapat menyebabkan biji mata pecah dan kebutaan tidak
dapat dihindarkan.
Infeksi
Fungsi kekebalan tubuh menurun pada kekurangan
vitamin A, sehingga mudah terserang infeksi. Disamping itu
lapisan sel yang menutupi trakea dan paru-paru mengalami
keratinisasi, tidak mengeluarkan lendir, sehingga mudah
dimasuki mikroorganisme atau bakteri atau virus dan
menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Bila terjadi pada
permukaan dinding usus menyebabkan diare. Perubahan
pada permukaan saluran kemih dan kelamin dapat
menimbulkan infeksi pada ginjal dan kantung kemih, serta
vagina. Perubahan ini dapat pula meningkatkan endapan
kalsium yang dapat menyebabkan batu ginjal dan gangguan
kantung kemih. Kekurangan vitamin A pada anak-anak
disamping itu dapat menyebabkan komplikasi pada campak
yang dapat menyebabkan kematian.
Perubahan pada kulit. Kulit menjadi kering dan kasar.
Folikel rambut menjadi kasar, mengeras dan mengalami
keratinisasi yang dinamakan hyperkeratosis folikuler. Mulamula terkena lengan dan paha kemudian dapat menyebar ke
seluruh tubuh.
Gangguan
pertumbuhan.
Kekurangan
vitamin
A
menghambat pertumbuhan sel-sel, termasuk sel-sel tulang.
Fungsi sel-sel yang membentuk email pada gigi terganggu
dan terjadi atrofi sel-sel yang membentuk dentin, sehingga
gigi mudah rusak.
Lain-lain. Perubahan lain yang dapat terjadi adalah
keratinisasi sel-sel rasa pada lidah yang menyebabkan
berkurangnya nafsu makan, dan anemia.

Akibat Kelebihan Vitamin A
Kelebihan vitamin A hanya bisa terjadi bila memakan
vitamin A sebagai suplemen dalam takaran tinggi yang
berlebihan, misal takaran 16.000 RE untuk jangka waktu lama
39

atau 40.000-55.000 RE/hari. Gejala pada orang dewasa antara
lain sakit kepala, pusing, rasa mual, rambut rontok, kulit
mengering, tidak ada nafsu makan, dan sakit pada tulang. Pada
bayi terjadi pembesaran kepala, hidrosefalus, dan mudah
tersinggung, yang dapat terjadi pada konsumsi 8.000 RE/hari
selama 30 hari. Gejala kelebihan ini hanya terjadi bila dimakan
dalam bentuk vitamin A. Karoten tidak dapat menimbulkan
gejala kelebihan, karena absorpsi karoten menurun bila
konsumsi tinggi. Disamping itu sebagian dari karoten yang
diserap tidak diubah menjadi vitamin A, tetapi disimpan di
dalam lemak. Bila lemak dibawah kulit mengandung banyak
karoten, warna kulit terlihat kekuningan.
2. Vitamin D
Vitamin D nama generik dari dua molekul yaitu
ergokalsiferol (vitamin D2) dan kolekalsiferol (vitamin D3).
Prekursor vitamin D hadir dalam fraksi sterol dalam jaringan
hewan
(dibawah
kulit)
yaitu
dalam
bentuk
7dehidroksikolesterol dan dalam tumbuh-tumbuhan yaitu
ergosterol. Keduanya membutuhkan radiasi sinar ultraviolet
untuk mengubahnya ke dalam bentuk provitamin D3
(kolekalsiferol) dan D2 (ergokalsiferol). Walaupun Satuan
Internasional (SI) masih dipakai untuk mengukur vitamin D,
terminologi yang dianjurkan adalah mikrogram (µg) vitamin
D3.
Fungsi Vitamin D
a. Memperbaiki penyerapan zat kapur dan fosfor dalam usus.
Dalam bentuk aktif, vitamin D menginduksi pembentukan
sejenis protein yang diperlukan untuk pengangkut zat kapur
oleh darah yaitu senyawa yang disebut Calsium Binding
Protein.
b. Mengatur proses mineralisasi dan kalsifikasi tulang rawan
sehingga menjadi keras.
c. Mengaktifkan dua macam enzim yaitu alkalin posfatase yang
diperlukan untuk transportasi kalsium dan enzim adenosine
posfatase yang diperlukan dalam proses pembentukan
kolagen pada tulang.
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Sumber Vitamin D
Vitamin D diperoleh tubuh melalui sinar matahari dan
makanan. Bayi dan anak-anak dianjurkan berada di bawah
sinar matahari beberapa waktu tiap hari. Sumber utama
vitamin D didaerah nontropik adalah dari makanan. Makanan
hewani merupakan sumber utama vitamin D dalam bentuk
kolekalsiferol yaitu kuning telur, hati, krim, mentega dan
minyak hati ikan. Minyak hati ikan sering digunakan sebagai
suplemen vitamin D untuk bayi dan anak-anak. Vitamin D
relatif stabil dan tidak rusak bila makanan dipanaskan atau
disimpan untuk jangka waktu lama.
Tabel 2.11: Nilai vitamin D berbagai bahan makanan (µg/100 gram)
Bahan makanan
Susu sapi
ASI
Tepung susu
Krim
Keju
Yogurt
Telur utuh
Kuning telur
Mentega

µg
0,01 –
0,03
0,04
0,21
0,1 – 0,28
0,03 – 0,5
ss – 0,04
1,75
4,94
0,76

Bahan makanan
Minyak hati ikan
Margarin dan sejenis
Daging sapi, babi, biri-biri
Unggas
Hati
Ikan air tawar
Ikan berlemak
Udang dan kerang

µg
210
5,8 – 8,0
ss
ss
0,2 – 1,1
ss
ss – 25
ss

Sumber : Holland (1991) dalam Garrow, J.S dan W.P.T James, Human Nutrition
and Dietetics, 1993 hal 223. Dikutip dari Sunita Almatsier, Prinsip Dasar
Ilmu Gizi, 2001

Akibat Kekurangan Vitamin D
Kekurangan vitamin D menyebabkan kelainan pada tulang
yang dinamakan Riketsia pada anak-anak. Riketsia terjadi jika
pengerasan tulang pada anak-anak terhambat sehingga
menjadi lembek. Kaki membengkok, ujung-ujung tulang
panjang membesar (lutut dan pergelangan), tulang rusuk
membengkok, pembesaran kepala karena penutupan fontanel
terlambat, gigi terlambat keluar, bentuk gigi tidak teratur dan
mudah rusak. Osteomalasia terjadi jika kekurangan vitamin D
pada orang dewasa. Kekurangan vitamin D pada orang dewasa
juga dapat menyebabkan osteoporosis.
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Akibat Kelebihan Vitamin D
Konsumsi vitamin D dalam jumlah berlebihan mencapai
lima kali AKG, yaitu lebih dari 25 µg (1000 SI) sehari, akan
menyebabkan keracunan. Gejalanya adalah kelebihan absorpsi
vitamin D yang pada akhirnya menyebabkan kalsifikasi
berlebihan pada tulang dan jaringan tubuh seperti ginjal, paruparu dan organ tubuh lainnya. Tanda-tanda khas akibat
hiperkalsemia adalah seperti lemah, sakit kepala, kurang nafsu
makan, diare, muntah-muntah, gangguan mental dan
pengeluaran urin berlebihan. Bayi yang diberi vitamin D
berlebihan menunjukkan gangguan saluran cerna, rapuh
tulang,
gangguan
pertumbuhan
dan
kelambatan
perkembangan mental.
3. Vitamin E (Tokoferol)
Ada empat jenis tokoferol yang penting dalam makanan
yaitu alfa-, beta-, gama-, delta- tokoferol. Alfa-tokoferol adalah
bentuk vitamin E paling aktif yang digunakan pula sebagai
standar pengukuran vitamin E dalam makanan. Aktivitas
biologik vitamin E dapat dinyatakan dalam Satuan
Internasional (SI). Satu miligram d-alfa-tokoferol alami
ekivalen dengan 1,49 SI. Vitamin E juga dinyatakan dalam
Tokoferol Ekivalen (TE). Satu miligram TE ekivalen dengan 1
miligram d-alfa-tokoferol. Jadi 1 miligram TE sama dengan 1,49
SI.
Fungsi Vitamin E
Fungsi utama vitamin E adalah sebagai antioksidan yang
larut dalam lemak dan mudah memberikan hidrogen dari
gugus hidroksil (OH) pada struktur cincin radikal bebas.
Radikal bebas adalah molekul-molekul relatif dan dapat
merusak, yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Bila
menerima hydrogen, radikal bebas menjadi tidak reaktif.
Pembentukan radikal bebas terjadi dalam tubuh pada
proses metabolisme aerobik normal pada waktu oksigen
secara bertahap direduksi menjadi air. Radikal bebas yang
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dapat merusak itu juga diperoleh tubuh dari benda-benda
polusi, ozon dan asap rokok. Vitamin E berada didalam lapisan
fosfolipida membran sel dan memegang peranan biologik
utama dalam melindungi asam lemak jenuh ganda dan
komponen membran sel lain dari oksidasi radikal bebas.
a. Peroksidasi Lipida dan Vitamin E
Membran sel terutama terdiri atas asam lemak jenuh
ganda yang sangat mudah dioksidasi oleh radikal bebas.
Proses peroksidasi lipida ini dapat menyebabkan kerusakan
struktur dan fungsi membran sel. Reaksi ini dipercepat oleh
kehadiran tembaga dan besi dan dapat dicegah bila semua
radikal bebas dapat dipunahkan oleh antioksidan. Peranan
biologik utama vitamin E adalah memutuskan rantai proses
peroksidasi lipida dengan menyumbangkan satu atom
hydrogen dari gugus OH pada cincinnya ke radikal bebas,
sehingga terbentuk radikal vitamin E yang stabil dan tidak
merusak.
b. Sistem Pertahanan Antioksidan
Aktivitas antioksidan vitamin E dan selenium melalui
glutation peroksidase sangat erat berkaitan satu sama lain.
Enzim antioksidan penting lain adalah superoksida
dismutase, katalase dan glukosa-6-fosfat dehidrogenase,
serta ikatan-ikatan karoteoid, asam urat dan asam askorbat
(vitamin C).
c. Fungsi lain
Vitamin E mungkin mempunyai fungsi penting lain yang
tidak berkaitan dengan fungsi sebagai antioksidan yaitu:
fungsi struktural dalam memelihara integritas membran sel,
sintesis DNA, merangsang reaksi kekebalan, mencegah
keguguran dan sterilisasi, mencegah gangguan menstruasi,
fungsi-fungsi ini masih memerlukan pembuktian lebih
lanjut.
Sumber Vitamin E
Sumber utama vitamin E adalah minyak tumbuhtumbuhan, terutama minyak kecambah gandum dan biji-bijian.
Sayuran dan buah-buahan juga merupakan sumber vitamin E
yang baik. Daging, unggas, ikan dan kacang-kacangan
mengandung vitamin E dalam jumlah terbatas. Vitamin E
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mudah rusak pada pemanasan (seperti terjadi pada proses
penggorengan) dan oksidasi. Jadi sebagai sumber vitamin E
diutamakan dalam bentuk segar atau yang tidak terlalu
mengalami pemrosesan. Karena vitamin E tidak larut air,
vitamin E tidak hilang selama dimasak dengan air. Pembekuan
dan penggorengan dalam minyak banyak merusak sebagian
besar vitamin E.
Tabel 2.12: Nilai vit.E total minyak tumbuh-tumbuhan (mg/100 gram)
Minyak
Biji kapas
Jagung
Kacang kedelai
Kacang tanah
Kelapa
Kelapa sawit
Zaitun

mg
30 – 81
53 – 162
56 – 160
20 – 32
1–4
33 – 73
5 – 15

Sumber: Chow (1985) dalam Garrow, J.S dan W.P.T James, Human Nutrition and
Dietetics, 1993 hal 230. Dikutip dari Sunita Almatsier, Prinsip Dasar Ilmu
Gizi, 2001

Tabel 2.13: Nilai alfa- dan gama- tokoferol dalam bahan makanan
(mg/100 gram)
Bahan makanan
Serelia
Kacang-kacangan
Biji-bijian
Sayuran
Buah-buahan
Daging
Telur
Susu
Minyak babi
Mentega
Margarin

Alfa-tokoferol (mg)
0,88
0,72
9,92
0,81
0,27
0,31
1,07
0,34
1,37
1,95
18,92

Gama-tokoferol (mg)
0,77
5,66
10,97
0,14
0,21
0,35
0,7
0,14
26,62

Sumber: M. Bellizzi (1986/1987) dalam Garrow, J.S dan W.P.T James, Human
Nutrition and Dietetics, 1993 hal 231. Dikutip dari Sunita Almatsier,
Prinsip Dasar Ilmu Gizi, 2001
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Akibat Kekurangan Vitamin E
Penyakit kekurangan vitamin E jarang terjadi pada
manusia karena vitamin E terdapat luas didalam bahan
makanan. Kekurangan terjadi biasanya karena adanya
gangguan absorpsi lemak seperti pada cystic fibrosis dan
gangguan transpor lipida seperti pada beta lipoproteinemia.
Akibat Kelebihan Vitamin E
Konsumsi vitamin E dalam jumlah berlebihan
menyebabkan keracunan. Namun akibatnya tidak terlalu
merugikan seperti halnya dengan kelebihan vitamin A.
gangguan pada saluran cerna terjadi bila memakan lebih dari
600 miligram sehari (60-75 kali kecukupan). Dosis tinggi juga
dapat meningkatkan efek obat antikoagulan yang digunakan
untuk mencegah penggumpalan darah.
4. Vitamin K
Vitamin K terdapat dialam dalam dua bentuk: vitamin K1
(filokinon) yang hanya terdapat pada tumbuh-tumbuhan
berwarna hijau dan vitamin K2 (menakinon) yang disintesis
oleh bakteri di dalam saluran cerna. Vitamin K cukup tahan
terhadap panas. Vitamin ini tidak rusak oleh cara memasak
biasa, termasuk memasak dengan air. Vitamin K tidak tahan
terhadap alkali dan cahaya. Menadion (vitamin K3), adalah
bentuk vitamin K sintetik.
Sumber Vitamin K
Kadar Vitamin K bahan makanan belum diketahui dengan
pasti. Olson (1973) telah membuat ringkasan kadar vitamin K
bahan makanan yang dikumpulkan dari beberapa bioassay.
Sumber utama vitamin K adalah hati, sayuran berwarna hijau,
kacang buncis, kacang polong, kol dan brokoli. Semakin hijau
daun-daunan semakin tinggi kandungan vitamin K nya. Bahan
makanan lainnya yang mengandung vitamin K dalam jumlah
lebih kecil adalah susu, daging, telur, serelia, buah-buahan dan
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sayuran lain (lihat Tabel 2.14). Sumber penting vitamin K lain
adalah flora bakteri dalam usus halus (jejunum dan ileum).
Tabel 2.14: Nilai vitamin K berbagai bahan makanan (µg/100 gram)
Bahan makanan
µg
Bahan makanan
µg
Susu sapi
3
Aspargus
57
Keju
35
Buncis
14
Mentega
30
Brokoli
200
Ayam
11
Kol
125
Daging sapi
7
Daun selada
129
Hati sapi
92
Bayam
89
Hati ayam
7
Kentang
3
Minyak jagung
10
Tomat
5
Jagung
5
Pisang
2
Gandum
5
Jeruk
1
Tepung terigu
4
Kopi
38
Roti
4
Teh hijau
712
Sumber: RE Olson, 1973 dalam Wilson, ED, KH Fisher dan PA Garcia, Principles of
Nutrition, 1979, hal 194. Dikutip dari Sunita Almatsier, Prinsip Dasar Ilmu
Gizi, 2001

Fungsi Vitamin K
Sejak lama sudah diketahui fungsi vitamin K adalah dalam
pembekuan darah. Vitamin K ternyata juga merupakan
kofaktor enzim karboksilase, yang mengubah residu protein
berupa asam glutamate (glu) menjadi gama-karboksiglutamat
(gla). Protein-protein ini dinamakan protein tergantung
vitamin K atau gla-protein. Enzim karboksilase yang
menggunakan vitamin K sebagai kofaktor didapat didalam
membran hati, tulang dan sedikit dilain jaringan. Gla-protein
dengan mudah dapat mengikat ion kalsium. Kemampuan inilah
yang merupakan aktivitas biologik vitamin K. Pada proses
pembekuan darah, gama-karboksilasis terjadi didalam hati
pada residu asam glutamat yang terdapat pada berbagai faktor
pembekuan darah, seperti faktor II (protrombin), VII, VIII, IX
dan X. Kemampuan gla-protein untuk mengikat kalsium
merupakan langkah esensial dalam pembekuan darah.
Gla protein lain yang mampu mengikat ion kalsium
terdapat di dalam jaringan tulang dan gigi sebagai osteokalsin
46

dan gla-protein matriks. Kedua jenis gla-protein ini mengikat
hidroksiapatit yang diperlukan dalam pembentukan tulang.
Tanpa vitamin K, tulang memproduksi protein yang tidak
sempurna, sehingga tidak dapat mengikat mineral-mineral
yang diperlukan dalam pembentukan tulang. Gla-protein juga
ditemukan didalam jaringan tubuh lain seperti ginjal, pankreas,
limpa, paru-paru dan endapan aterosklerosis namun fungsinya
belum diketahui dengan pasti. Gla protein didalam otak diduga
berperan dalam metabolisme sulfatida yang diperlukan untuk
pengembangan otak.
Akibat Kekurangan Vitamin K
Kekurangan vitamin K menyebabkan darah tidak dapat
menggumpal, sehingga bila ada luka atau pada operasi terjadi
perdarahan. Kekurangan vitamin K karena makanan jarang
terjadi, sebab vitamin K terdapat secara luas dalam makanan.
Kekurangan vitamin K terjadi bila ada gangguan absorpsi
lemak (bila produksi empedu kurang atau pada diare).
Kekurangan vitamin K bisa juga terjadi bila seseorang
mendapat antibiotika sedangkan tubuhnya kurang mendapat
vitamin K dari makanan. Antibiotika membunuh kuman-kuman
di dalam usus yang membentuk vitamin K.
Akibat Kelebihan Vitamin K
Kelebihan vitamin K hanya terjadi bila vitamin K diberikan
dalam bentuk berlebihan berupa vitamin K sintetik menadion.
Gejala kelebihan vitamin K adalah hemolisis sel darah merah,
sakit kuning (jaundice) dan kerusakan otak.
VITAMIN LARUT AIR
Sebagian besar vitamin larut air merupakan komponen sistem
enzim yang banyak terlibat dalam membantu metabolisme energi.
Vitamin larut air biasanya tidak disimpan didalam tubuh dan
dikeluarkan melalui urine dalam jumlah kecil. Oleh sebab itu
vitamin larut air perlu dikonsumsi setiap hari untuk mencegah
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kekurangan yang dapat mengganggu fungsi tubuh normal. Vitamin
larut air dikelompokkan menjadi vitamin C dan vitamin Bkompleks.
1. Vitamin C (asam askorbat)
Vitamin C adalah vitamin yang paling labil. Status vitamin C
tubuh ditetapkan melalui tanda-tanda klinik dan pengukuran
kadar vitamin C dalam darah. Tanda dini kekurangan vitamin C
dapat diketahui bila kadar vitamin C darah di bawah 0,20
mg/dl.
Fungsi Vitamin C
Vitamin C mempunyai banyak fungsi didalam tubuh,
sebagai koenzim atau kofaktor. Asam askorbat adalah bahan
yang kuat kemampuan reduksinya dan bertindak sebagai
antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi. Banyak proses
metabolisme dipengaruhi oleh asam askorbat, namun
mekanismenya belum diketahui dengan pasti.
a. Sintesis kolagen
Fungsi vitamin C banyak berkaitan dengan
pembentukan kolagen. Vitamin C diperlukan untuk
hidroksilasi prolin dan lisin menjadi hidroksiprolin, bahan
penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen merupakan
senyawa protein yang mempengaruhi integritas struktur sel
di semua jaringan ikat, seperti pada tulang rawan, matriks
tulang, dentin gigi, membran kapiler, kulit dan tendon (urat
otot). Dengan demikian vitamin C berperan dalam
penyembuhan luka, patah tulang, perdarahan dibawah kulit
dan perdarahan gusi.
b. Sintesis karnitin, noradrenalin, serotonin dan lain-lain
Karnitin memegang peranan dalam mengangkut asam
lemak rantai panjang ke dalam mitokondria untuk
dioksidasi. Karnitin menurun pada defisiensi vitamin C yang
disertai dengan rasa lemah dan lelah. Perubahan dopamin
menjadi noradrenalin membutuhkan vitamin C. Vitamin C
berperan dalam perubahan triptopan menjadi 5hidroksitriptopan dan pembawa saraf serotonin. Asam
askorbat juga berperan dalam hidroksilasi berbagai steroid
di dalam jaringan adrenal. Konsentrasi vitamin C didalam
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c.

d.
e.

f.

g.

kelenjar adrenal menurun bila aktivitas hormon adrenal
meningkat. Dalam keadaan stress emosional, psikologis atau
fisik, ekskresi vitamin C melalui urin meningkat. Vitamin C
diperlukan untuk oksidasi fenilalanin dan tirosin serta
perubahan folasin menjadi asam tetrahidrofolat.
Mencegah kanker dan penyakit jantung
Vitamin C dapat mencegah dan menyembuhkan kanker,
kemungkinan karena vitamin C dapat mencegah
pembentukan nitrosamin yang bersifat karsinogenik.
Disamping itu peranan vitamin C sebagai antioksidan diduga
dapat mempengaruhi pembentukan sel-sel tumor. Hal-hal
ini sampai sekarang belum dapat dibuktikan secara ilmiah.
Vitamin C diduga dapat menurunkan taraf trigliserida serum
tinggi yang berperan dalam terjadinya penyakit jantung.
Absorpsi kalsium. Vitamin C juga membantu absorpsi
kalsium dengan menjaga agar kalsium berada dalam bentuk
larutan.
Mencegah infeksi. Vitamin C meningkatkan daya tahan
terhadap infeksi, kemungkinan karena pemeliharaan
terhadap membran mukosa atau pengaruh pada fungsi
kekebalan.
Absorpsi dan metabolisme besi
Vitamin C mereduksi besi feri menjadi fero dalam usus
halus sehingga mudah diabsorpsi. Vitamin C menghambat
pembentukan hemosiderin yang sukar dimobilisasi untuk
membebaskan besi bila diperlukan. Absorpsi besi dalam
bentuk nonhem meningkat 4 kali lipat bila ada vitamin C.
Vitamin C berperan dalam memindahkan besi dari transferin
di dalam plasma ke feritin hati.
Berperan dalam metabolisme kolesterol. Vitamin C juga
berperan dalam metabolisme kolesterol terutama dalam
mengubah kolesterol menjadi asam empedu.

Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan
Peningkatan konsumsi vitamin C dibutuhkan dalam
keadaan stress psikologik atau fisik, seperti pada luka, panas
tinggi atau suhu lingkungan tinggi dan pada perokok. Bila
dimakan dalam jumlah melebihi kecukupan dalam jumlah
sedang, sisa vitamin C dikeluarkan dari tubuh tanpa
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perubahan. Pada tingkat lebih tinggi (500 mg atau lebih)
dimetabolisme menjadi asam oksalat. Dalam jumlah banyak
asam oksalat didalam ginjal akan diubah menjadi batu ginjal.
Jadi menggunakan vitamin C dosis tinggi secara rutin tidak
dianjurkan.
Sumber Vitamin C
Vitamin C pada umumnya hanya terdapat didalam pangan
nabati, yaitu sayur dan buah terutama yang asam seperti jeruk,
nenas, rambutan, pepaya, gandaria dan tomat. Vitamin C juga
banyak terdapat didalam sayuran daun-daunan dan jenis kol.
Tabel 2.15: Nilai vitamin C berbagai bahan makanan (mg/100 gram)
Bahan makanan
Daun singkong
Daun katuk
Daun melinjo
Daun pepaya
Sawi
Kol
Kol kembang
Bayam
Kemangi
Tomat masak
Kangkung
Ketela pohon kuning

mg
275
200
150
140
102
50
65
60
50
40
30
30

Bahan makanan
Jambu monyet buah
Gandaria (masak)
Jambu biji
Pepaya
Mangga muda
Mangga masak pohon
Durian
Kedondong (masak)
Jeruk manis
Jeruk nipis
Nenas
Rambutan

mg
197
110
95
78
65
41
53
50
49
27
24
58

Sumber: Daftar Analisis Bahan Makanan, FKUI, 1992

Kehilangan dalam pengolahan
Pangan dapat kehilangan vitamin C sejak dipanen hingga
sampai di meja makan. Keadaan yang menyebabkan hilangnya
vitamin C adalah lama disimpan pada suhu panas, membiarkan
lama terbuka pada udara (oksidasi), pencucian, perendaman
dalam air, memasak dengan suhu tinggi untuk waktu lama,
memasak dalam panci besi atau tembaga, membiarkan lama
sesudah dimasak pada suhu kamar atau suhu panas sebelum
dimasak.
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Akibat Kekurangan Vitamin C
Skorbut dalam bentuk berat sekarang jarang terjadi,
karena sudah diketahui cara mencegah dan mengobatinya.
Tanda-tanda awal antara lain: lelah, lemah, napas pendek,
kejang otot, tulang, otot dan persendian sakit serta kurang
nafsu makan, kulit menjadi kering, kasar dan gatal, warna
merah kebiruan di bawah kulit, perdarahan gusi, kedudukan
gigi menjadi longgar, mulut dan mata kering dan rambut
rontok. Disamping itu, luka sukar sembuh, terjadi anemia,
kadang-kadang jumlah sel darah putih menurun, serta depresi
diikuti oleh gangguan psikomotor. Gejala skorbut akan terjadi
bila taraf asam askorbat dalam serum turun dibawah 0,20
mg/dl.

2.

Akibat Kelebihan Vitamin C
Kelebihan vitamin C berasal dari makanan tidak
menimbulkan gejala. Tetapi konsumsi vitamin C berupa
suplemen secara berlebihan setiap hari dapat menimbulkan
hiperoksaluria dan resiko lebih tinggi terhadap batu ginjal.
Dengan mengkonsumsi 5-10 gram vitamin C baru sedikit asam
askorbat dikeluarkan melalui urin. Risiko batu oksalat dengan
suplemen vitamin C dosis tinggi dengan denikian rendah, tetapi
hal ini dapat menjadi berarti pada seseorang yang mempunyai
kecenderungan untuk pembentukan batu ginjal.
Vitamin B1 (Tiamin)
Istilah tiamin menyatakan zat ini mengandung sulfur (tio)
dan nitrogen (amine). Tiamin dalam bentuk Koenzim Tiamin
Pirofosfat (TPP) atau Tiamin Trifosfat (TTP) memegang
peranan esensial dalam transformasi energi, konduksi
membran dan saraf serta dalam sintesis pentosa dan bentuk
koenzim tereduksi dari niasin.
Kebutuhan Vitamin B1
Besarnya kebutuhan tiamin bagi orang dewasa sulit
ditentukan karena tergantung dari besar tubuh, kegiatan,
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kebiasaan makan dan perbedaan utilisasinya dalam tubuh.
Karena tiamin berperan dalam metabolisme karbohidrat maka
makin banyak karbohidrat dikonsumsi, maka kebutuhan
tiamin juga lebih banyak. Orang yang bekerja menggunakan
otot (bekerja fisik) memerlukan lebih banyak tiamin
dibandingkan dengan orang yang menggunakan pikiran,
karena hubungannya dengan konsumsi karbohidrat yang lebih
tinggi pada orang yang pertama. Kebutuhan tiamin ditentukan
oleh besarnya kebutuhan energi yang berasal dari karbohidrat.
Anak-anak yang sedang tumbuh memerlukan tiamin per
kilogram berat badan relatif lebih besar dibanding dengan
orang dewasa. Ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui juga
memerlukan tiamin lebih banyak daripada biasanya.
Angka kebutuhan tiamin yang dikemukakan para ahli
berbeda-beda berkisar antara 0,23 mg sampai 0,65 mg per
1000 kalori. Berarti orang yang konsumsinya 2500 kalori per
hari memerlukan tiamin antara 0,5 mg sampai 1,5 mg per hari.
Menurut Sjahmien Moehji (2002), sebagai patokan
diperkirakan kebutuhan vitamin B1 adalah ½ miligram setiap
1000 kalori makanan. Untuk orang dewasa yang bekerja tidak
terlalu berat, Dibutuhkan vitamin B1 kira-kira 1 mg sehari dan
untuk anak-anak kira-kira 0,5 mg.
Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan
Oleh karena tiamin terlibat di dalam metabolisme
karbohidrat, kebutuhan yang dianjurkan didasarkan
kebutuhan energi. FAO/WHO (1967) menetapkan kecukupan
tiamin yang dianjurkan sebesar 0,4 mg/1000 kal. Angka
kecukupan tiamin sehari menurut Widya Karya Pangan dan
Gizi (1998) dapat dilihat pada lampiran 1. Tidak ada
keuntungan memakan tiamin melebihi kecukupan yang
dianjurkan, karena kelebihan akan diekskresikan. Sebaliknya
kelebihan konsumsi tiamin tidak menimbulkan bahaya
keracunan.
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Fungsi Vitamin B1
Tiamin dikenal esensial bagi tubuh untuk fungsi
pertumbuhan, memperbaiki fungsi saluran pencernaan
makanan, memperbaiki kontraksi dinding lambung sehingga
sekresi getah cerna menjadi lebih baik dan menambah nafsu
makan serta memelihara proses kehidupan sel-sel di seluruh
tubuh khususnya dalam oksidasi karbohidrat. Memelihara sifat
permeabilitas dari dinding pembuluh darah sehingga
mencegah terjadinya penumpukan cairan dalam tubuh
(oedema) seperti yang terjadi pada penderita beri-beri.
Sumber Vitamin B1
Sumber utama tiamin didalam makanan adalah serelia
tumbuk/ setengah giling atau yang difortifikasi dengan tiamin
dan hasilnya. Di Indonesia serelia yang dimakan sebagai
makanan pokok adalah beras. Sumber tiamin lain adalah
kacang-kacangan, termasuk sayur kacang-kacangan, semua
daging organ, daging tanpa lemak dan kuning telur. Unggas dan
ikan juga merupakan sumber tiamin yang baik. Tiamin di
dalam serelia utuh terdapat pada sekamnya (lapisan neuron)
dan benihnya. Roti dibuat dari gandum utuh kaya tiamin.
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Tabel 2.16: Nilai tiamin berbagai bahan makanan (mg/100 gram)
Bahan makanan
Ragi
Beras tumbuk
Beras giling
Beras merah
Beras ketan hitam
tumbuk
Jagung kuning
Havermout
Roti gandum utuh
Roti biasa
Ubi jalar merah
Kacang kapri
Daun kacang panjang
Taoge kacang kedelai

mg
6000
0,34
0,26
0,34
0,24
0,12
0,60
0,14
0,10
0,13
0,34
0,28
0,23

Bahan makanan
Kacang kedelai
Kacang hijau
Kacang merah
Kacang panjang
Tempe kedelai
murni
Daging sapi muda
Hati ayam
Hati sapi
Jantung
Ginjal
Kuning telur bebek
Kuning telur ayam
Ikan selar segar

mg
0,93
0,64
0,60
0,33
0,17
0,14
0,36
0,30
0,35
0,30
0,60
0,27
0,37

Sumber : Daftar Analisis Bahan Makanan, FKUI, 1992 dan Food Composition
Table for Use in East Asia, FAO, 1972.

Kehilangan dalam pengolahan
Kadar vitamin B1 dalam bahan makanan sangat
tergantung pada cara pengolahan makanan itu. Dengan cara
memasak biasa, tiamin akan larut didalam air perebus. Oleh
karena itu, masaklah makanan dengan air secukupnya. Sisa air
perebus jangan dibuang. Pencucian makanan dengan air
mengalir akan menyebabkan sebagian besar vitamin B1 hilang
terlarut dalam air pencuci. Mencuci beras jangan terlalu
digosok-gosok dan berulang kali. Tiamin tidak rusak oleh
panas. Penambahan soda kue pada sayur (suatu cara untuk
mempertahankan warna hijau sayur) akan merusak tiamin.
Akibat Kekurangan Vitamin B1
Kekurangan tiamin dapat terjadi karena kurangnya
konsumsi (biasanya disertai kurang konsumsi energi),
gangguan absorpsi, ketidakmampuan tubuh menggunakan
tiamin, ataupun karena meningkatnya kebutuhan misalnya
karena kebutuhan energi yang meningkat. Pada tingkat awal
defisiensi vitamin B1 menyebabkan gangguan pencernaan
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3.

(sembelit) akibat melemahnya tonus otot dinding lambung.
Sekresi getah cerna terganggu, nafsu makan berkurang.
Gejala klinik kekurangan tiamin terutama menyangkut
sistem saraf dan jantung yang dalam keadaan berat dinamakan
beri-beri. Gejala awal penyakit beri-beri dimulai timbulnya
kelelahan pada tungkai bawah jika banyak berjalan dan
disertai rasa semutan pada kaki dan tangan. Jika berdiri agak
lama akan terjadi pembengkakan pada kaki dan akan hilang
jika ditidurkan. Tumit terasa pegal. Bila bekerja agak berat
jantung akan berdebar-debar, terjadi sesak napas. Dalam
keadaan berat terjadi kelumpuhan, oedema pada kaki dan
muka. Beri-beri basah ditandai oleh sesak napas dan oedema
setelah mengalami rasa lelah berkepanjangan. Tanda-tanda ini
menunjukkan kegagalan jantung. Beri-beri kering ditandai oleh
kelemahan otot luar biasa dan degenerasi saraf perifer yang
dapat berlanjut dengan kelumpuhan kaki. Tanpa TPP, piruvat
tidak dapat memasuki siklus Krebs dan kekurangan energi otot
jantung menyebabkan kegagalan jantung.
Vitamin B2 (Riboflavin)
Riboflavin terutama berfungsi sebagai komponen koenzim
Flavin Adenin Dinukleotida (FAD) dan Flavin Adenin
Mononukleotida (FMN). Kedua enzim flavoprotein terlibat
dalam reaksi oksidasi reduksi berbagai jalur metabolisme
energi dan mempengaruhi respirasi sel. Vitamin ini dinamakan
riboflavin karena terdiri dari persenyawaan ribosa dengan
suatu zat berwarna kuning oranye yang memberikan
fluoresensi kuning kehijauan pada larutan.
Fungsi Vitamin B2
Riboflavin mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari
dua jenis koenzim FMN dan FAD. Kedua jenis koenzim ini
berperan dalam reaksi oksidasi reduksi dalam sel sebagai
pembawa hydrogen dalam sistem transport elektron dalam
mitokondria. Riboflavin juga berguna untuk pemeliharaan
jaringan-jaringan saraf, jaringan-jaringan pelapis, kulit dan
kornea mata. Enzim yang mengkatalisis fosforilasi riboflavin
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menjadi bentuk koenzim adalah flavokinase. Oleh karena
koenzim ini diperlukan untuk sintesis DNA, riboflavin
mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan.
Enzim ini diatur oleh hormon tiroksin. Orang dewasa yang
menderita kekurangan tiroksin menunjukkan kekurangan
riboflavin.
Sumber Vitamin B2
Riboflavin terdapat luas di dalam makanan hewani dan
nabati yaitu di dalam susu, keju, hati, daging dan sayuran
berwarna hijau. Penggunaan serelia tumbuk atau hasil-hasil
serelia yang diperkaya meningkatkan konsumsi riboflavin.
Tabel 2.17: Nilai riboflavin berbagai bahan makanan (mg/100 gram)
Bahan makanan
Susu tanpa lemak
Hati ayam
Susu segar
Es krim
Keju putih
Kacang kedelai
Tahu
Daging sapi
Telur ayam
Telur bebek
Teri nasi kering
Udang

mg
1,80
1,42
0,14
1,20
0,35
0,12
0,10
0,31
0,38
0,37
0,23
0,07

Bahan makanan
Kacang tanah
Kacang hijau
Jagung
Maizena
Ubi jalar merah
Tepung terigu
Beras
Buncis
Kangkung
Daun katuk
Bayam
Pisang ambon

mg
0,20
0,15
0,12
0,09
0,08
0,07
0,04
0,40
0,36
0,31
0,10
0,10

Sumber: Komposisi Zat Gizi pangan Indonesia, Depkes, 1990.
Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972
(Dikutip dari Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Sunita Almatsier, 2001).

Kebutuhan Vitamin B2
Jumlah riboflavin yang diperlukan tergantung pada umur,
berat badan, konsumsi energi dan konsumsi protein.
Kebutuhan riboflavin bagi anak-anak, wanita hamil dan wanita
menyusui lebih tinggi daripada golongan dewasa biasa. Bagi
orang dewasa dibutuhkan minimal 1 mg. Nilai RDA untuk
riboflavin adalah 0,55 mg/1000 kalori sehari untuk semua
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kelompok umur dan jenis kelamin. Konsumsi riboflavin 1,0-1,5
mg sehari untuk seorang dewasa sudah dapat menghindarkan
risiko timbulnya gejala-gejala defisiensi. Kalau dinyatakan per
kg berat badan, kebutuhan untuk anak-anak adalah 0,10 mg
riboflavin per kg berat badan, sedangkan untuk orang dewasa
menjadi 0,07 mg/kg berat badan sehari. Standar kecukupan
riboflavin didasarkan atas kecukupan energi yaitu 0,5
mg/1000 kal (FAO/WHO 1967). Tidak ada akibat samping bila
mengkonsumsi riboflavin dalam jumlah tinggi.
Kehilangan dalam pengolahan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengolah makanan
adalah bahwa riboflavin larut dalam air dan rusak bila kena
cahaya.

4.

Akibat Kekurangan Vitamin B2
Kekurangan riboflavin biasa terjadi secara bersamaan
dengan kekurangan vitamin larut air lainnya. Tanda-tanda
kekurangan bisa terjadi sebagai akibat kekurangan zat gizi lain,
atau setelah beberapa waktu kurang makan protein hewani
dan sayuran hijau. Tanda-tanda kekurangan baru terlihat
setelah beberapa bulan kekurangan konsumsi riboflavin.
Tanda-tanda awal kekurangan riboflavin antara lain mata
panas dan gatal, tidak tahan cahaya, kehilangan ketajaman
mata, bibir, mulut serta lidah sakit dan panas. Gejala-gejala ini
berkembang menjadi cheilosis (bibir meradang), stomatitis
angular (sudut mulut pecah), glositis (lidah licin dan berwarna
keunguan) dan pembesaran kapiler darah disekeliling kornea
mata. Disamping itu dapat pula mengakibatkan bayi lahir
sumbing dan gangguan pertumbuhan.
Biotin
Biotin merupakan salah satu anggota kelompok vitamin B
kompleks, terdapat dalam berbagai bahan makanan. Vitamin
ini dapat disintesis oleh bakteri usus pada manusia atau
hewan. Biotin berfungsi dalam metabolisme sebagai faktor
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pembantu bagi proses karboksilasi enzim. Pengolahan bahan
makanan di dapur pada umumnya tidak banyak merusak
biotin didalam bahan makanan.
Fungsi Biotin
Biotin berfungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang
menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida
kepada atau dari senyawa aktif. Sintesis dan oksidasi asam
lemak memerlukan biotin sebagai koenzim. Demikian pula
deaminasi, yaitu pengeluaran NH2 dari asam-asam amino
tertentu, terutama asam aspartat, treonin, dan serin serta
sintesis purin yang diperlukan dalam pembentukan DNA dan
RNA membutuhkan biotin. Secara metabolik, biotin erat
kaitannya dengan asam folat, asam pantotenat dan vitamin
B12.
Sumber Biotin
Biotin terdapat dalam banyak jenis makanan dan didalam
tubuh dapat disintesis oleh bakteri saluran cerna. Sumber yang
baik adalah hati, kuning telur, serelia, khamir, kacang kedelai,
kacang tanah, sayuran dan buah-buahan tertentu (jamur,
pisang, jeruk, semangka, strawberi). Ketersediaan biologik
biotin sebagian ditentukan oleh pengikat dalam makanan.
Dalam putih telur mentah, biotin diikat kuat oleh avidin, yang
menyebabkaan vitamin ini menjadi tidak aktif, tetapi bila
dimasak akan dilepas. Avidin mengalami denaturasi dan tidak
berbahaya.
Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan
Angka kecukupan gizi untuk biotin belum diketahui
dengan pasti karena kurangnya pengetahuan tentang
ketersediaan biologik biotin dalam makanan dan kontribusi
yang belum pasti dari biotin berasal dari sintesis bakteri.
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Akibat Kekurangan Biotin
Kekurangan biotin jarang terlihat pada manusia. Gejala
kekurangan pada manusia atau hewan bisa terjadi bila
memakan putih telur mentah berasal lebih dari 24 butir telur
sehari. Gejala kekurangan biotin bisa terjadi bila seseorang
bergantung secara total pada pemberian zat gizi melalui
parenteral (tidak melalui saluran cerna). Gejala kekurangan
biotin pada orang dewasa adalah rasa lelah, kurang nafsu
makan, rasa nek dan muntah-muntah, otot sakit, kulit kering
dan bersisik, alopesia (kebotakan setempat), dan kesemutan.
Pada bayi berumur dibawah enam bulan terlihat gejala
dermatitis sebore dan alopesia.
Asam Pantotenat
Vitamin ini adalah hasil penyatuan dua macam zat organik
suatu derivat butirat dengan asam amino alanin.
Sumber Asam Pantotenat
Sesuai dengan istilah pantotenat, yang berarti luas, asam
pantotenat terdapat didalam semua jaringan hewan dan
tumbuh-tumbuhan. Sumber paling baik adalah hati, ginjal,
kuning telur, khamir, daging, ikan, unggas, serelia utuh dan
kacang-kacangan. Sekitar 33% asam pantotenat hilang dalam
proses pemasakan dan sekitar 50% hilang pada proses
penggilingan beras.
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Tabel 2.18: Nilai asam pantotenat berbagai bahan makanan
(mg/100 gram)
Bahan makanan
Hati sapi
Hati ayam
Ginjal (sapi)
Ayam
Daging sapi
Kuning telur
Ikan lamuru
Ikan ekor kuning
Ganggang laut

mg
7,70
6,00
6,00
1,00
0,47
4,20
0,93
0,60
0,55

Bahan makanan
Susu
Gandum
Beras pecah kulit
Jagung
Kentang
Kacang kedelai
Kacang merah
Buah sukun
Kembang kol

mg
0,37
1,50
1,50
0,64
0,46
1,60
0,65
1,60
1,60

Sumber: Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972.

Fungsi Asam Pantotenat
Peranan utama asam pantotenat adalah sebagai bagian
koenzim A, yang diperlukan dalam berbagai reaksi
metabolisme sel. Sebagai bagian dari asetil KoA, asam
pantotenat terlibat dalam berbagai reaksi yang berkaitan
dengan metabolisme karbohidrat dan lipida, termasuk sintesis
dan pemecahan asam lemak. Disamping berperan dalam siklus
asam sitrat dan glukoneogenesis, KoA adalah akseptor gugus
asetat untuk asam amino. Asam pantotenat terlibat pula dalam
sintesis hormon steroid, kolesterol, fosfolipida dan porfirin
yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin.
Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan
Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk asam pantotenat
belum ditetapkan secara pasti. Menurut Sunita Almatsier
(2001) konsumsi sebanyak 3-7 mg/hr diperkirakan cukup
untuk orang dewasa. Menurut Achmad Djaeni Sediaoetama
(1996) konsumsi 5-10 mg sehari sudah mencukupi kebutuhan.
Kuantum ini pada umumnya telah tercukupi di dalam susunan
hidangan rata-rata di Indonesia.
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Akibat Kekurangan Asam Pantotenat
Karena asam pantotenat terdapat luas didalam bahan
makanan, kekurangan asam pantotenat jarang terjadi. Gejala
kekurangan adalah rasa tidak enak pada saluran cerna,
kesemutan dan rasa panas pada kaki, muntah-muntah, diare
yang timbul sekali-sekali, rasa lelah dan susah tidur.
Niasin (Asam Nikotinat)
Niasin adalah istilah generik untuk asam nikotinat dan
turunan alaminya nikotinamida. Niasin berfungsi sebagai
komponen koenzim Nikotinamida Adenin Dinukleotida (NAD)
dan Nikotinamida Adenin Dinukleotida Fosfat (NADP), yang
berada di semua sel dan berperan sebagai faktor berbagai
oksidoreduktase yang terlibat dalam glikolisis, metabolisme
asam lemak, pernapasan jaringan dan detoksifikasi. Didalam
makanan niasin berada dalam keadaan terikat dengan protein
pada koenzim. Niasin mempunyai prekursor yaitu triptopan.
Goldsmith (1961) kemudian melaporkan bahwa 60 mg
triptopan berasal dari makanan mempunyai pengaruh
metabolik yang sama dengan 1 mg niasin. Satu milligram niasin
dan 60 mg triptopan disetarakan dengan Niasin Ekivalen (NE).
Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan
Di Amerika Serikat, AKG untuk niasin dinyatakan dalam
niasin ekivalen dengan memperhitungkan sumbangan
triptopan terhadap niasin. Angka kecukupan niasin menurut
Widya Karya Pangan dan Gizi (1998) seperti pada lampiran 1.
Sumber Niasin
Sumber niasin adalah hati, ginjal, daging, ayam, dan kacang
tanah. Susu dan telur mengandung sedikit niasin tetapi kaya
triptopan. Sebagian besar protein hewani kaya akan triptopan.
Untuk membuat suatu penaksiran kasar, protein makanan
rata-rata dapat dianggap mengandung 1% triptopan.
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Tabel 2.19: Nilai niasin berbagai bahan makanan (mg/100 gram)
Bahan makanan
Kacang tanah
lokal
Teri nasi kering
Sardin
Ikan kembung
Ikan bandeng
Ikan kembung
Ikan selar segar
Ikan tawes segar
Udang segar
Petis udang

mg
13,0
9,7
7,6
6,5
5,8
2,2
2,9
2,4
2,2
2,2

Bahan makanan
Ayam
Daging babi
Daging sapi
Hati sapi
Hati ayam
Ginjal (kambing)
Ginjal (sapi)
Beras
Tempe kacang
kedelai
Kacang merah

mg
8,0
8,6
4,5
12,0
10,0
8,2
6,7
3,0
3,6
2,0

Sumber: Komposisi Zat Gizi Pngan Indonesia, Depkes, 1990.
Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972
(Dikutip dari Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Sunita Almatsier, 2001)

Fungsi Niasin
Nikotinamida berfungsi di dalam tubuh sebagai bagian
koenzim NAD dan NADP (NADH dan NADPH adalah bentuk
reduksinya). Koenzim-koenzim ini diperlukan dalam reaksi
oksidasi reduksi pada glikolisis, metabolisme protein, asam
lemak, pernapasan sel dan detoksifikasi, dimana peranannya
adalah melepas dan menerima atom hydrogen. NAD juga
berfungsi dalam sintesis glikogen.
Kehilangan dalam pengolahan
Niasin tidak rusak oleh pengolahan dan pemasakan
normal, kecuali kehilangan melalui air masakan yang dibuang.
Niasin mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida.
Akibat Kekurangan Niasin
Pada tahap awal tanda-tanda kekurangan niasin adalah
kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan dan kulit
memerah. Kekurangan berat menyebabkan pellagra yang
mempunyai karakteristik dermatitis, demensia dan diare (3D
dan bila diakhiri dengan mati/death 4D). Dermatitis pada
pellagra sering disertai gejala kekurangan faktor-faktor
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vitamin B lain. Bedanya pada pellagra, kulit yang terkena
matahari meradang dengan pola simetris pada kedua sisi
tubuh, pecah-pecah dan menjadi luka. Kelainan pada saluran
cerna menyebabkan peradangan pada mukosa mulut dan
saluran cerna serta diare. Kelainan pada sistem syaraf pusat
menyebabkan gejala resah, pusing, tidak bisa tidur, hilang
ingatan, halusinasi yang berakhir dengan depresi berat. Gejala
kekurangan riboflavin berat tampak menyertai kekurangan
niasin.
Pellagra banyak diderita oleh penduduk daerah-daerah
yang menggunakan jagung sebagai bahan pokok. Jagung sedikit
sekali mengandung niasin dan mempunyai asam amino
pembatas triptopan, padahal triptopan adalah prekursor dari
niasin. Karena itu jika jagung digunakan sebagai makanan
pokok, untuk mencegah terjadinya pellagra ini harus ditambah
dengan bahan makanan yang lebih banyak mengandung niasin,
seperti sayur-sayuran, daging-daging atau kacang-kacangan.
Walaupun di Indonesia ada daerah-daerah yang memakan
jagung sebagai makanan pokok, tetapi pellagra ternyata tidak
merupakan masalah. Hal ini mungkin karena makanan disertai
dengan sumber protein (lauk).
Vitamin B6 (Piridoksin)
Vitamin B6 terdapat di alam dalam tiga bentuk: piridoksin,
piridoksal, dan piridoksamin. Piridoksin hidroklorida adalah
bentuk sintetik yang digunakan sebagai obat. Dalam keadaan
difosforilasi, vitamin B6 berperan sebagai koenzim berupa
piridoksal fosfat (PLP) dan piridoksamin fosfat (PMP) dalam
berbagai reaksi transaminasi. Di samping itu PLP berperan
dalam berbagai reaksi lain.
Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan
Karena vitamin B6 banyak berperan dalam metabolisme
protein, kebutuhannya sebanding dengan kebutuhan protein.
Kecukupan vitamin B6 di Amerika Serikat adalah 0,016 mg per
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gram protein atau rata-rata 2 mg sehari untuk laki-laki dewasa
dan 1,6 mg untuk wanita dewasa.
Fungsi Vitamin B6
Peranan utama vitamin B6 adalah dalam bentuk fosforilasi
PLP dan PMP sebagai koenzim terutama dalam transaminasi,
dekarboksilasi, dan reaksi lain yang berkaitan dengan
metabolisme protein. PLP diperlukan dalam pembentukan
sfingolipida yang diperlukan dalam pembentukan lapisan
myelin yang menyarungi sel-sel saraf. PLP mengatur sintesis
pengantar saraf asam gama-amino butirat (Gamma-AminoButirat Acid/GABA). Piridoksin berada dalam otak dalam
konsentrasi tinggi walaupun pada taraf plasma rendah.
Kelainan otak seperti dimensia mungkin disebabkan oleh
kurangnya pengambilan vitamin-vitamin tertentu terutama
vitamin B6 oleh otak.
Sumber Vitamin B6
Vitamin B6 paling banyak terdapat didalam khamir,
kecambah gandum, hati, ginjal, serelia tumbuk, kacangkacangan, kentang dan pisang. Susu, telur, sayur dan buah
mengandung sedikit vitamin B6. vitamin B6 didalam bahan
makanan hewani lebih mudah diabsorpsi daripada yang
terdapat di dalam bahan makanan nabati.
Tabel 2.20: Nilai vitamin B6 berbagai bahan makanan (mg/100 gram)
Bahan makanan
Daging sapi
Hati sapi
Hati ayam
Jantung sapi
Jantung ayam
Ginjal
Ikan tuna
Kuning telur

mg
0,42
0,82
0,72
0,36
0,28
0,39
0,92
0,31

Bahan makanan
Beras pecah kulit
Jagung
Tepung terigu
Kacang kedelai
Kacang hijau
Kacang tolo
Kentang
Pisang

mg
0,62
0,40
0,44
0,82
0,47
0,42
0,19
0,32

Sumber: Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972.
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Akibat Kekurangan Vitamin B6
Kekurangan vitamin B6 jarang terjadi dan bila terjadi,
biasanya secara bersamaan dengan kekurangan beberapa jenis
vitamin B6 kompleks lain. Kekurangan bisa terjadi karena
obat-obatan tertentu, kecanduan alkohol, kelainan kongenital,
penyakit kronik tertentu, dan gangguan absorpsi. Kekurangan
vitamin B6 dapat menyertai kecanduan alkohol, karena alkohol
dan penyakit hati yang disebabkan alkohol dapat menganggu
metabolisme vitamin B6.
Kekurangan vitamin B6 menimbulkan gejala-gejala yang
berkaitan dengan gangguan metabolisme protein, seperti
lemah, mudah tersinggung, dan sukar tidur. Kekurangan lebih
lanjut menyebabkan gangguan pertumbuhan, gangguan fungsi
motorik dan kejang-kejang, anemia, penurunan pembentukan
antibody, peradangan lidah, serta luka pada bibir, sudut-sudut
mulut dan kulit. Kekurangan vitamin B6 berat dapat
menimbulkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Obat-obatan
tertentu mengganggu metabolisme vitamin B6. INH yang
dipakai untuk pengobatan penyakit paru-paru merupakan
antagonis vitamin B6 karena membentuk kompleks dengan
PLP yang aktif. Pasien akan menderita neuritis peripheral dan
gejala kekurangan vitamin B6 lain.

8.

Akibat Kelebihan Vitamin B6
Konsumsi dalam jumlah yang berlebihan selama berbulanbulan menyebabkan kerusakan saraf yang tidak dapat
diperbaiki, dimulai dengan kesemutan pada kaki, kemudian
mati rasa pada tangan dan akhirnya tubuh tidak mampu
bekerja. Gejala kelebihan vitamin B6 ini sudah dapat dilihat
pada konsumsi sebanyak 25 mg sehari. Hal ini perlu
diperhatikan jika menggunakan suplemen vitamin B6 dalam
jumlah yang berlebihan.
Folat ( Asam Folat, Folasin)
Ikatan-ikatan ini berperan sebagai koenzim dalam
transportasi pecahan-pecahan karbon tunggal dalam
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metabolisme asam amino dan sintesis asam nukleat. Bentuk
koenzim ini adalah tetrahidrofolat (THF) atau asam
tetarhidrofolat (THFA). Folat sebagian besar terdapat di dalam
makanan dalam bentuk tereduksi yang sifatnya labil dan
mudah direduksi. Sebanyak 50-95% folat bisa hilang karena
pemasakan dan pengolahan. Asam folat banyak hilang bila
sayuran disimpan pada suhu kamar.
Fungsi Folat
Fungsi utama koenzim folat THFA adalah memindahkan
atom karbon tunggal dalam bentuk gugus formil, hidroksimetil
atau metil dalam reaksi-reaksi penting metabolisme beberapa
asam amino dan sintesis asam nukleat. THFA berperan dalam
sintesis purin-purin guanin dan adenin serta pirimidin timin,
yaitu senyawa yang digunakan dalam pembentukan asamasam deoksiribonukleat (DNA) dan asam ribonukleat (RNA).
Folat juga dibutuhkan dalam perubahan histidin menjadi asam
glutamat. Folat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah
merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang dan untuk
pendewasaannya. Folat berperan sebagai pembawa karbon
tunggal dalam pembentukan hem.
Sumber Folat
Folat terdapat luas di dalam bahan makanan terutama
dalam bentuk poliglutamat. Folat terutama terdapat di dalam
sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serelia utuh, biji-bijian,
kacang-kacangan, dan jeruk. Vitamin C yang ada dalam jeruk
menghambat kerusakan folat. Karena folat mudah rusak pada
pemanasan, dianjurkan tiap hari makan buah dan sayur
mentah, atau sayur yang dimasak tidak terlalu matang.
Diperkirakan bahwa hanya 50% folat berasal dari makanan
dapat diabsorpsi. Folat ternyata disintesis dalam jumlah cukup
banyak oleh bakteri usus.
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Tabel 2.21: Nilai asam folat berbagai bahan makanan (µg/100 gram)
Bahan makanan
Hati ayam
Hati sapi
Ginjal sapi
Ikan kembung
Ganggang laut
Kepiting
Ubi jalar
Gandum
Bungkil kacang
tanah
Jeruk mandarin

µg
1128
250
45,3
36,5
61
56
52
49
124
5,1

Bahan makanan
Asparagus
Bayam
Rumput laut kering
Daun kacang
Daun selada
Kucai
Kacang kedelai
Kacang hijau
Kacang merah

µg
109
134
4700
109.8
88.8
57.8
210
121
180

Sumber : Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972.

Akibat Kekurangan Folat
Kekurangan folat menyebabkan gangguan metabolisme
DNA. Akibatnya terjadi perubahan dalam morfologi inti sel
terutama sel-sel yang sangat cepat membelah, seperti sel darah
merah, sel darah putih serta sel-sel epitel lambung dan usus,
vagina dan serviks rahim. Kekurangan folat menghambat
pertumbuhan, menyebabkan anemia megaloblastik dan
gangguan darah lain, peradangan lidah (glositis) dan gangguan
saluran cerna.
Kekurangan folat dapat terjadi karena kurangnya
konsumsi, terganggunya absorpsi, kebutuhan metabolisme
yang meningkatkan vitamin ini atau pada pembelahan sel yang
berjalan sangat cepat, pengaruh obat-obatan dan kecanduan
alkohol. Kurang konsumsi dapat terjadi pada masyarakat
berpenghasilan rendah yang tidak dapat memperoleh makanan
kaya folat secara teratur. Kurang konsumsi juga terjadi pada
manula yang susunan makanannya terbatas. Penggunaan folat
dapat terganggu pada kekurangan protein dan pada keadaan
dimana kebutuhan meningkat seperti pada kehamilan, anemia
hemolitik, leukemia dan penggunaan obat-obatan tertentu.
Gangguan absorpsi terjadi pada kerusakan saluran cerna.
Kebutuhan folat meningkat pada kehamilan, menyusui, anemia
hemolitik dan leukemia.
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Akibat Kelebihan Folat
Keracunan karena kelebihan jarang terjadi. Dosis folat
sebanyak 5-10 mg dianggap aman, dianjurkan menghindari
konsumsi melebihi 2 ½ kali AKG pada ibu hamil.
Vitamin B12 (Kobalamin)
Dalam keadaan normal sebanyak kurang lebih 70%
vitamin B12 yang dikonsumsi dapat diabsorpsi. Angka ini
menurun hingga 10% pada konsumsi melebihi lima kali Angka
Kecukupan Gizi (AKG). Pada pemasakan kurang lebih 70%
vitamin B12 dapat dipertahankan.
Fungsi Vitamin B12
Vitamin B12 diperlukan untuk mengubah folat menjadi
bentuk aktif dan dalam fungsi normal metabolisme semua sel,
terutama sel-sel saluran cerna, sumsum tulang dan jaringan
saraf. Terjadinya anemia megaloblastik pada kekurangan
vitamin B12 dan folat terletak pada peranan vitamin B12
dalam reaksi yang dipengaruhi oleh metionin sintetase ini.
Reaksi metilmalonil-KoA mutase mengubah metilmalonil-KoA
menjadi suksinil-KoA. Reaksi-reaksi ini diperlukan untuk
degradasi asam propionate dan asam lemak rantai ganjil
terutama dalam sistem saraf. Diduga gangguan saraf pada
kekurangan vitamin B12 disebabkan oleh gangguan aktivitas
enzim ini.
Sumber Vitamin B12
Semua vitamin B12 alami diperoleh sebagai hasil sintesis
bakteri, fungi atau ganggang. Sumber utama vitamin B12
adalah makanan protein hewani yang memperolehnya dari
hasil sintesis bakteri di dalam usus seperti hati, ginjal, disusul
susu, telur, ikan, keju dan daging. Vitamin B12 dalam sayuran
ada bila terjadi pembusukan atau pada sintesis bakteri.
Vitamin B12 yang terjadi melalui sintesis bakteri pada manusia
tidak diabsorpsi karena sintesis terjadi di dalam kolon.
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Tabel 2.22: Nilai vitamin B12 berbagai bahan makanan
(µg/100 gram)
Bahan makanan
Hati ayam
Hati sapi
Ginjal sapi
Jantung
Daging sapi
Ayam
Kuning telur.

µg
52,7
27,9
16,3
13,3
1,4
0,4
6,0

Bahan makanan
Keju
Susu sapi segar
Sardin
Ikan berlemak
Ikan banding
Ikan tuna
Ikan kembung

µg
1,0
0,4
14,4
8,6
3,4
3,0
2,4

Sumber: Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972.

Akibat Kekurangan Vitamin B12
Kekurangan jarang terjadi karena sebagian besar sebagai
akibat penyakit saluran cerna atau pada gangguan absorpsi
dan transportasi. Karena Vitamin B12 dibutuhkan untuk
mengubah folat menjadi bentuk aktifnya, salah satu gejala
kekurangan vitamin B12 adalah anemia karena kekurangan
folat. Kekurangan vitamin B12 menimbulkan 2 jenis sindroma.
Gangguan DNA menyebabkan gangguan perkembangbiakan
sel-sel, terutama sel-sel yang cepat membelah. Sel-sel
membesar (megaloblastosis) terutama prekursor sel-sel darah
merah dalam sumsum tulang, dan sel-sel penyerap pada
permukaan usus. Megaloblastosis menyebabkan anemia
megaloblastik, glositis serta gangguan saluran cerna berupa
gangguan absorpsi dan rasa lemah. Sindroma kedua berupa
gangguan saraf yang menunjukkan degenerasi otak, saraf mata,
saraf tulang belakang daan saraf perifer. Tanda-tandanya
adalah mati rasa, semutan, kaki terasa panas, kaku dan rasa
lemah pada kaki. Kekurangan vitamin B12 lebih banyak terjadi
pada orang tua karena makan yang tidak teratur.
Akibat Kelebihan Vitamin B12
Tidak diketahui adanya gangguan karena kelebihan
vitamin B12. Dosis hingga 1000 µg tidak menampakan bahaya,
tetapi juga tidak menunjukkan kegunaan. Penganut
vegetarisme dianjurkan memakan multivitamin yang
mengandung vitamin B12.
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MINERAL
Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan
penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel,
jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral
digolongkan ke dalam mineral makro dan mineral mikro. Mineral
makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih
dari 100 mg sehari, sedangkan mineral mikro dibutuhkan kurang
dari 100 mg sehari. Jumlah mineral mikro dalam tubuh kurang dari
15 mg.
Sumber Mineral
Sumber mineral paling baik adalah makanan hewani, kecuali
magnesium yang lebih banyak terdapat didalam makanan nabati.
Hewan memperoleh mineral dari tumbuh-tumbuhan dan
menumpuknya di dalam jaringan tubuhnya. Disamping itu, mineral
berasal dari makanan hewani mempunyai ketersediaan biologik
lebih tinggi daripada yang berasal dari makanan nabati. Makanan
hewani mengandung lebih sedikit bahan pengikat mineral daripada
makanan nabati.
Keracunan karena Mineral
Dalam jumlah berlebihan, mineral dapat menyebabkan
keracunan (toksik). Pekerja tambang bila tidak berhati-hati dapat
mengalami keracunan mineral, terutama mangan. Sifat toksik ini
perlu mendapat perhatian dalam penggunaan suplemen mineral.
Mineral Makro
Yang termasuk dalam mineral makro adalah antara lain
natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium dan sulfur
1. Natrium
Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler.
Sekitar 35%-40% natrium ada didalam kerangka tubuh. Dalam
tulang, natrium terikat pada semua permukaan kristal tulang.
Cairan saluran cerna, sama seperti cairan empedu dan
pankreas, mengandung banyak natrium. Karena natrium
adalah kation utama dari cairan ekstraseluler, pengontrolan
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osmolaritas dan volume cairan tubuh sangat tergantung pada
ion natrium dan rasio natrium dengan ion lainnya.
Fungsi Natrium
Sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler (CES),
natrium menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen
tersebut. Natriumlah yang sebagian besar mengatur tekanan
osmosis yang menjaga cairan agar tidak keluar dari darah dan
masuk ke dalam sel-sel. Didalam sel, tekanan osmosis diatur
oleh kalium guna menjaga agar cairan tidak keluar dari sel.
Secara normal tubuh akan menjaga keseimbangan antara
natrium diluar sel dengan kalium didalam sel. Bila seseorang
memakan terlalu banyak garam, kadar natrium darah akan
meningkat. Rasa haus yang ditimbulkan menyebabkan
seseorang minum sedemikian banyak sehingga konsentrasi
natrium dalam darah kembali normal. Ginjal kemudian
mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium tersebut dari
tubuh.
Hormon aldosteron menjaga agar konsentrasi natrium
didalam darah berada pada nilai normal. Bila jumlah natrium
di dalam sel meningkat secara berlebihan, air masuk ke dalam
sel, akibatnya sel akan membengkak. Keseimbangan cairan
juga terganggu bila seseorang kehilangan natrium. Air
memasuki sel untuk mengencerkan natrium dalam sel. Cairan
ekstraseluler akan menurun. Perubahan ini dapat menurunkan
tekanan darah. Natrium mampu membuat membran sel
menjadi permiabel. Natrium menjaga keseimbangan asam
basa didalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang
membentuk asam. Natrium berperan dalam transmisi saraf
dan kontraksi otot. Natrium berperan pula dalam absorpsi
glukosa dan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui
membran, terutama dinding usus sebagai pompa natrium.
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Sumber Natrium
Sumber natrium adalah garam dapur, mono sodium
glutamat (MSG), kecap dan makanan yang diawetkan dengan
garam dapur. Didalam makanan yang belum diolah, sayuran
dan buah mengandung paling sedikit natrium. Pangan nabati
mengandung natrium lebih sedikit dibandingkan dengan
pangan hewani. Pangan hasil olahan (processed foods)
umumnya mengandung natrium yang tinggi karena senyawasenyawa natrium digunakan dalam pengawetan, pengempukan
dan pemberian rasa.
Tabel 2.23: Kandungan natrium beberapa bahan makanan
(mg/100 gram)
Bahan makanan
Daging sapi
Hati sapi
Ginjal sapi
Telur bebek
Telur ayam
Ikan ekor kuning
Sardin
Udang segar
Teri kering
Susu sapi
Yogurt
Mentega

mg
93
110
200
191
158
59
131
185
885
36
40
780

Bahan makanan
Margarin
Susu kacang kedelai
Roti cokelat
Roti putih
Kacang merah
Kacang mende
Jambu monyet, biji
Selada
Pisang
Teh
Cokelat manis
Ragi

mg
950
15
500
530
19
26
26
14
18
50
33
610

Sumber : Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972
(Dikutip dari Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Sunita Almatsier, 2001)

Kebutuhan Natrium
Makanan sehari-hari biasanya mengandung natrium
yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, tidak ada penetapan
kebutuhan natrium sehari. Taksiran kebutuhan natrium sehari
untuk orang dewasa adalah sebanyak 500 mg. Kebutuhan
natrium didasarkan pada kebutuhan untuk pertumbuhan,
kehilangan natrium melalui keringat dan sekresi lain.
Penduduk di negeri panas membutuhkan lebih banyak natrium
daripada penduduk yang berada di negeri dingin. WHO (1990)
menganjurkan pembatasan konsumsi garam dapur hingga 6
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gram sehari (ekivalen dengan 2400 mg natrium). Pembatasan
ini dilakukan mengingat peranan potensial natrium dalam
menimbulkan tekanan darah tinggi (hipertensi).
Akibat Kekurangan Natrium
Kekurangan natrium dapat terjadi sesudah muntahmuntah, diare, keringat berlebihan dan bila menjalankan diet
yang sangat terbatas dalam natrium. Akibat dari deplesi
natrium, sangat erat berhubungan dengan status
keseimbangan air. Bila hanya natrium hilang sedangkan air
tetap, maka kadar natrium dalam serum akan menurun.
Sebagai akibatnya maka air masuk ke dalam sel dan tandatanda intoksikasi air berkembang; hilang nafsu makan, lemah,
apatis dan pegal-pegal. Bila kehilangan air, maka tampak
gejala-gejala deplesi cairan ekstraseluler; volume darah
rendah, tinggi hematokrit, tekanan darah rendah dan otot
kram. Bila kadar natrium darah turun, perlu diberikan natrium
dan air untuk mengembalikan keseimbangan.

2.

Akibat Kelebihan Natrium
Kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang
dalam keadaan akut menyebabkan edema dan hipertensi. Hal
ini dapat diatasi dengan banyak minum. Kelebihan konsumsi
natrium secara terus menerus terutama dalam bentuk garam
dapur dapat menimbulkan hipertensi.
Klor (Cl)
Klor merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Klor
merupakan 0,15% berat badan. Konsentrasi klor tertinggi
adalah dalam cairan serebrospinal (otak dan sumsum tulang
belakang), lambung dan pankreas. Bila bereaksi dengan
natrium atau hydrogen, klor akan membentuk ion klor yang
bermuatan negatif (Clˉ). Didalam makanan, klor terdapat di
dalam bentuk garam dapur (NaCl) dan garam lain. Klor tidak
pernah kurang dalam makanan sehari-hari. Anjuran kecukupan
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sehari untuk klor tidak ditetapkan secara khusus. Kebutuhan
minimum klor sehari ditaksir sebanyak 750 mg.
Sumber Klor
Klor terdapat bersamaan dengan natrium di dalam dapur.
Sebagian besar klor diperoleh dari makanan olahan yang diberi
garam dapur. Beberapa sayuran dan buah-buahan merupakan
sumber klor.
Fungsi Klor
Sebagai anion utama dalam cairan ekstraseluler (CES), klor
berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan
elektrolit. Klor akan bergerak secara bebas melintasi membran
sel dan berasosiasi dengan natrium atau kalium. Didalam
lambung, klor merupakan bagian dari asam klorida (HCL) yang
diperlukan untuk memelihara suasana asam di dalam lambung.
Suasana asam ini diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim
pencernaan. Bersama unsur-unsur pembentuk asam lainnya
seperti fosfor dan sulfur, sebagai anion, klor membantu
pemeliharaan keseimbangan asam basa.
Ion klor dapat dengan mudah keluar dari sel darah merah
dan masuk ke dalam plasma darah guna membantu
mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari
tubuh. Pada muntah-muntah banyak asam klorida dikeluarkan
dari lambung, hal mana mengganggu keseimbangan asam basa
di dalam tubuh. Di duga klor mengatur sistem reninengiotensin-aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan
tubuh.
Akibat Kekurangan Klor
Dalam keadaan normal kekurangan klor jarang terjadi.
Kekurangan hanya bisa terjadi oleh kesalahan manusia. ASI
mengandung lebih banyak klorida daripada susu sapi. Bila
klorida tidak ditambahkan dalam pembuatan formula bayi,
akan terjadi kekurangan klor yang dapat membawa kematian.
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3.

Kekurangan klor dapat pula terjadi pada muntah-muntah,
diare kronis dan keringat berlebihan.
Kalium (K)
Kalium merupakan ion bermuatan positif, akan tetapi
berbeda dengan natrium, kalium terutama terdapat didalam
sel. Perbandingan natrium dan kalium dalam cairan
intraseluler (CIS) adalah 1 : 10, sedangkan didalam cairan
ekstraseluler 28 : 1. Sebanyak 95% kalium tubuh berada
didalam cairan intraseluler.
Fungsi Kalium
Bersama dengan natrium, kalium memegang peranan
penting dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan
elektrolit serta keseimbangan asam basa. Bersama kalsium,
kalium berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot.
Didalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam
banyak reaksi biologik, terutama dalam metabolisme energi
dan sintesis glikogen dan protein. Kalium berperan dalam
pertumbuhan sel. Taraf kalium dalam otot berhubungan
dengan masa otot dan simpanan glikogen, oleh karena itu bila
otot berada dalam pembentukan dibutuhkan kalium dalam
jumlah cukup. Tekanan darah normal memerlukan
perbandingan antara natrium dan kalium yang sesuai di dalam
tubuh.
Sumber Kalium
Kalium terdapat didalam semua makanan berasal dari
tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utama adalah makanan
mentah/segar, terutama buah, sayuran dan kacang-kacangan.
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Tabel 2.24: Kandungan kalium beberapa bahan makanan
(mg/100 gram)
Bahan makanan
Beras giling
Singkong
Kentang
Kacang tanah
Kacang merah
Kacang hijau
Kacang kedelai
Jambu monyet, biji
Kelapa
Apokat
Pisang

mg
41
394
396
421
1151
1132
1504
420
555
278
435

Bahan makanan
Pepaya
Mangga
Durian
Anggur
Jeruk manis
Nenas
Semangka
Selada
Bayam
Tomat
Wortel

mg
221
214
601
111
162
125
102
254
461
235
245

Sumber: Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972

Perkiraan Kebutuhan Kalium
Karena merupakan bagian esensial semua sel hidup,
kalium banyak terdapat dalam bahan makanan, baik tumbuhtumbuhan maupun hewan. Kekurangan kalium jarang terjadi.
Kebutuhan minimum kalium ditaksir 2000 mg sehari.
Akibat Kekurangan Kalium
Kekurangan kalium karena makanan jarang terjadi,
sepanjang seseorang cukup makan sayuran dan buah segar.
Kekurangan kalium dapat terjadi karena kehilangan melalui
saluran cerna atau ginjal. Kehilangan melalui saluran cerna
dapat terjadi karena muntah-muntah, diare kronis atau
kebanyakan menggunakan laksan (obat pencuci perut).
Kehilangan melalui ginjal adalah karena penggunaan obat-obat
diuretik terutama untuk pengobatan hipertensi. Kekurangan
kalium menyebabkan lemah, lesu, kehilangan nafsu makan,
kelumpuhan, mengigau dan konstipasi. Jantung berdebar
detaknya, dan menurunkan kemampuannya untuk memompa
darah.
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4.

Akibat Kelebihan Kalium
Kelebihan kalium akut dapat terjadi bila konsumsi melalui
saluran cerna (enteral) atau tidak melalui saluran cerna
(parenteral) melebihi 12,0 g/m² permukaan tubuh sehari (18
gram untuk orang dewasa) tanpa diimbangi oleh kenaikan
ekskresi. Hiperkalemia akut dapat menyebabkan gagal jantung
yang berakibat kematian. Kelebihan kalium juga dapat terjadi
bila ada gangguan fungsi ginjal.
Kalsium (Ca)
Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat
didalam tubuh, yaitu 1,5-2% dari berat badan orang dewasa
atau kurang lebih sebanyak 1 kg. Dari jumlah ini, 99% berada
didalam jaringan keras, yaitu tulang dan gigi terutama dalam
bentuk hidroksiapatit. Densitas tulang berbeda menurut umur,
meningkat pada bagian pertama kehidupan dan menurun
secara berangsur setelah dewasa. Selebihnya kalsium tersebar
luas didalam tubuh. Didalam cairan ekstraseluler dan
intraseluler kalsium memegang peranan penting dalam
mengatur fungsi sel, seperti untuk transmisi saraf, kontraksi
otot, penggumpalan darah, dan menjaga permeabilitas
membran sel. Kalsium mengatur pekerjaan hormon-hormon
dan faktor pertumbuhan.
Faktor-faktor yang meningkatkan absorpsi kalsium
Semakin tinggi kebutuhan dan semakin rendah persediaan
kalsium dalam tubuh, semakin efisien absorpsi kalsium.
Peningkatan kebutuhan terjadi pada pertumbuhan, kehamilan,
menyusui, defisiensi kalsium dan tingkat aktivitas fisik yang
meningkatkan densitas tulang. Jumlah kalsium yang
dikonsumsi mempengaruhi absorpsi kalsium. Penyerapan akan
meningkat bila kalsium yang dikonsumsi menurun.
Vitamin D dalam bentuk aktif 1,25 (OH)D3 merangsang
absorpsi kalsium melalui langkah-langkah kompleks. Vitamin D
meningkatkan absorpsi pada mukosa usus dengan cara
merangsang produksi protein pengikat kalsium. Absorpsi
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kalsium paling baik terjadi dalam keadaan asam. Asam klorida
yang dikeluarkan lambung membantu absorpsi dengan cara
menurunkan pH dibagian atas duodenum. Asam amino
tertentu meningkatkan pH saluran cerna, dengan demikian
membantu absorpsi.
Aktivitas fisik berpengaruh baik terhadap absorpsi
kalsium. Laktosa meningkatkan absorpsi bila tersedia cukup
enzim laktase. Sebaliknya, bila terdapat defisiensi laktase,
laktosa mencegah absorpsi kalsium. Lemak meningkatkan
waktu transit makanan melalui saluran cerna, dengan
demikian memberi waktu lebih banyak untuk absorpsi
kalsium. Absorpsi kalsium lebih baik bila konsumsi bersamaan
dengan makanan.
Faktor-faktor yang menghambat absorpsi kalsium
Kekurangan vitamin D dalam bentuk aktif menghambat
absorpsi kalsium. Asam oksalat yang terdapat dalam bayam
dan beberapa sayuran lain membentuk garam kalsium oksalat
yang tidak larut, sehingga menghambat absorpsi kalsium.
Asam fitat, ikatan yang mengandung fosfor yang terutama
terdapat didalam sekam serelia, membentuk kalsium fosfat
yang juga tidak dapat larut sehingga tidak dapat diabsorpsi.
Serat menurunkan absorpsi kalsium, diduga karena serat
menurunkan waktu transit makanan di dalam saluran cerna
sehingga mengurangi kesempatan untuk absorpsi. Stress
mental dan stress fisik cenderung menurunkan absorpsi dan
meningkatkan ekskresi. Proses menua menurunkan efisiensi
absorpsi kalsium. Orang yang kurang bergerak atau bila lama
tidak bangkit dari tempat tidur karena sakit atau usia tua bisa
kehilangan sebanyak 0,5% kalsium tulang dalam sebulan dan
tidak mampu menggantinya. Ini merupakan salah satu
penyebab terjadinya dekalsifikasi tulang pada manusia lanjut
usia (manula) yang dinamakan osteoporosis.
Dalam suasana basa, bersama fosfor, kalsium membentuk
kalsium fosfat yang tidak larut air, sehingga menghambat
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absorpsi. Obat-obatan tertentu dapat berpengaruh terhadap
ketersediaan biologik kalsium atau meningkatkan ekskresi
yang dapat menyebabkan penurunan densitas tulang. Rasio
fosfor terhadap kalsium yang tinggi dalam makanan semula
diduga dapat menurunkan absorpsi kalsium, karena
pembentukan garam kalsium fosfat yang tidak dapat larut air.
Namun, bukti nyata terhadap anggapan ini hingga sekarang
belum ada. Pada umumnya dianjurkan rasio kalsium : fosfor di
dalam makanan di antara 1 : 1 dan 2 : 1.
Fungsi Kalsium
a. Pembentukan tulang dan gigi
Kalsium dan mineral lain memberi kekuatan dan bentuk
pada tulang dan gigi. Kalsium di dalam tulang mempunyai
dua fungsi : a) sebagai bagian integral dari struktur tulang;
b) sebagai tempat menyimpan kalsium. Pada tahap
pertumbuhan janin dibentuk matriks sebagai cikal bakal
tulang tubuh. Bentuknya sama dengan tulang tetapi masih
lunak dan lentur hingga setelah lahir. Matriks, yang
merupakan sepertiga bagian dari tulang, terdiri atas serabut
yang terbuat dari protein kolagen yang diselubungi oleh
bahan gelatin. Segera setelah lahir, matriks mulai menguat
melalui proses kalsifikasi, yaitu terbentuknya kristal
mineral.
Batang tulang yang merupakan bagian keras matriks,
mengandung kalsium fosfat, magnesium, seng, natrium
karbonat dan fluor di samping hidroksiapatit. Selama
pertumbuhan, proses kalsifikasi berlangsung terus dengan
cepat sehingga pada saat anak siap untuk berjalan tulangtulang dapat menyangga berat tubuh. Pada ujung tulang
panjang ada bagian yang berpori yang dinamakan trabekula,
yang menyediakan suplai kalsium siap pakai guna
mempertahankan konsentrasi kalsium normal dalam darah.
Selama kehidupan, tulang senantiasa mengalami perubahan,
baik dalam bentuk maupun kepadatan, sesuai dengan usia
dan perubahan berat badan.
Mineral yang membentuk dentin dan email yang
merupakan bagian tengah dan luar dari gigi adalah mineral
yang sama dengan yang membentuk tulang. Akan tetapi,
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kristal dalam gigi lebih padat dan kadar airnya lebih rendah.
Protein dalam email gigi adalah keratin, sedangkan dalam
dentin adalah kolagen. Kalsifikasi gigi susu terjadi pada
minggu ke dua puluh tahap janin dan selesai sebelum gigi
keluar. Gigi permanen mulai mengalami kalsifikasi ketika
anak berumur antara tiga bulan dan tiga tahun. Gigi yang
terakhir keluar mengalami kalsifikasi saat anak berumur
delapan tahun hingga sepuluh tahun. Gigi lengkap pada usia
dewasa hanya mengandung 1% jumlah kalsium tubuh. Gigi
boleh dikatakan tidak mampu memperbaiki diri setelah
keluar di dalam rongga mulut. Kekurangan kalisum selama
masa pembentukan gigi dapat menyebabkan kerentanan
terhadap kerusakan gigi.
b. Mengatur pembekuan darah
Bila terjadi luka, ion kalsium di dalam darah
merangsang pembebasan fosfolipida tromboplastin dari
platelet darah yang terluka. Tromboplastin ini mengkatalisis
perubahan protrombin, bagian darah normal, menjadi
trombin. Trombin kemudian membantu perubahan
fibrinogen, bagian lain dari darah, menjadi fibrin yang
merupakan gumpalan darah.

Gambar 2.2: Skema peranan kalsium dalam penggumpalan darah

c. Katalisator reaksi-reaksi biologik
Kalsium berfungsi sebagai katalisator berbagai reaksi
biologik, seperti absorpsi vitamin B12, tindakan enzim
pemecah lemak, lipase pankreas, ekskresi insulin oleh
pankreas, pembentukan dan pemecahan asetilkolin, yaitu
bahan yang diperlukan dalam memindahkan (transmisi)
suatu rangsangan dari suatu serabut saraf ke serabut saraf
lain. Kalsium yang diperlukan untuk mengkatalisis reaksireaksi ini diambil dari persediaan kalsium dalam tubuh.
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d. Kontraksi otot. Pada waktu otot berkontraksi kalsium
berperan dalam interaksi protein di dalam otot, yaitu aktin
dan myosin. Bila darah kalsium kurang dari normal, otot
tidak bisa mengendur sesudah kontraksi. Tubuh akan kaku
dan dapat menimbulkan kejang.
e. Fungsi lain. Beberapa fungsi lain adalah meningkatkan
fungsi transport membran sel, kemungkinan dengan
bertindak sebagai stabilisator membran, dan tranmisi ion
melalui organel sel.
Sumber Kalsium
Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil susu, seperti
keju. Ikan dimakan dengan tulang termasuk ikan kering
merupakan sumber kalsium yang baik. Serelia, kacangkacangan dan hasil kacang-kacangan, tahu dan tempe, dan
sayuran hijau merupakan sumber kalsium yang baik juga,
tetapi bahan makanan ini banyak mengandung zat yang
menghambat penyerapan kalsium seperti serat, fitat dan
oksalat. Kebutuhan kalsium akan terpenuhi bila kita makan
makanan yang seimbang tiap hari.
Tabel 2.25: Kandungan kalsium berbagai bahan makanan
(mg/100 gram)
Bahan makanan
Tepung susu
Keju
Susu sapi segar
Yogurt
Udang kering
Teri kering
Sarden (kaleng)
Telur bebek
Telur ayam
Ayam
Daging sapi
Susu kental manis
Kacang kedelai, kering
Tempe kacang kedelai
murni

mg
904
777
143
120
1209
1200
354
56
54
14
11
275
227
129

Bahan makanan
Tahu
Kacang merah
Kacang tanah
Oncom
Tepung kacang
kedelai
Bayam
Sawi
Daun melinjo
Katuk
Selada air
Daun singkong
Ketela pohon
Kentang
Jagung kuning, pipil

mg
124
80
58
96
195
265
220
219
204
182
165
33
11
10

Sumber: Daftar Komposisi Bahan Makanan, Depkes, 1979
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Akibat Kekurangan Kalsium
Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan dapat
menyebabkan gangguan pertumbuhan. Tulang kurang kuat,
mudah bengkok dan rapuh. Semua orang dewasa, terutama
sesudah usia 50 tahun, kehilangan kalsium dari tulangnya.
Tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Hal ini dinamakan
osteoporosis yang dapat dipercepat oleh keadaan stress seharihari. Kekurangan kalsium dapat pula menyebabkan
osteomalasia, yang terjadi karena kekurangan vitamin D dan
ketidakseimbangan konsumsi kalsium terhadap fosfor.
Mineralisasi matriks tulang terganggu, sehingga kandungan
kalsium di dalam tulang menurun.
Kadar kalsium darah yang sangat rendah dapat
menyebabkan tetani atau kejang. Kepekaan serabut saraf dan
pusat saraf terhadap rangsangan meningkat, sehingga terjadi
kejang otot misalnya pada kaki. Tetani dapat terjadi pada ibu
hamil yang makannya terlalu sedikit mengandung kalsium atau
terlalu tinggi mengandung fosfor. Tetani kadang terjadi pada
bayi baru lahir yang diberi minuman susu sapi yang tidak
diencerkan yang mempunyai rasio kalsium: fosfor rendah.

5.

Akibat Kelebihan Kalsium
Kelebihan kalsium hendaknya tidak melebihi 2500 mg
sehari. Kelebihan kalsium dapat menimbulkan batu ginjal atau
gangguan ginjal. Di samping itu, dapat menyebabkan konstipasi
(susah buang air besar). Kelebihan kalsium bisa terjadi bila
menggunakan suplemen kalsium berupa tablet atau bentuk
lain.
Fosfor (P)
Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam
tubuh, yaitu 1% dari berat badan. Kurang lebih 85% fosfor di
dalam tubuh terdapat sebagai garam kalsium fosfat, yaitu
bagian dari kristal hidroksiapatit di dalam tulang dan gigi yang
tidak dapat larut. Hidroksiapatit memberi kekuatan dan
kekakuan pada tulang. Fosfor selebihnya terdapat di dalam
82

semua sel tubuh, separuhnya terdapat di dalam otot dan di
dalam cairan ekstraseluler. Fosfor merupakan bagian dari
asam nukleat DNA dan RNA yang terdapat dalam tiap inti sel
dan sitoplasma tiap sel hidup. Sebagai fosfolipid, fosfor
merupakan komponen struktural dinding sel. Sebagai fosfat
organik, fosfor memegang peranan penting dalam reaksi yang
berkaitan dengan penyimpanan atau pelepasan energi dalam
bentuk Adenin Trifosfat (ATP).
Fungsi Fosfor
a. Kalsifikasi tulang dan gigi
Kalsifikasi tulang dan gigi diawali dengan pengendapan
fosfor pada matriks tulang. Kekurangan fosfor menyebabkan
peningkatan enzim fosfatase yang diperlukan untuk melepas
fosfor dari jaringan tubuh ke dalam darah agar diperoleh
perbandingan kalsium terhadap fosfor yang sesuai untuk
pertumbuhan tulang.
b. Mengatur pengalihan energi. Melalui proses fosforilasi,
fosfor mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam
pengalihan energi pada metabolisme karbohidrat, lemak,
dan protein.
c. Bagian dari ikatan tubuh esensial. Fosfat merupakan bagian
esensial dari DNA dan RNA, bahan pembawa kode
gen/keturunan yang terdapat di dalam inti sel dan
sitoplasma semua sel hidup. DNA dan RNA dibutuhkan
untuk reproduksi sel.
d. Absorpsi dan transportasi zat gizi
Dalam bentuk fosfat, fosfor berperan sebagai alat angkut
untuk membawa zat-zat gizi menyeberangi membran sel
atau di dalam aliran darah. Proses ini dinamakan fosforilasi
dan terjadi pada absorpsi di dalam saluran cerna, pelepasan
zat gizi dari aliran darah ke dalam cairan intraseluler dan
pengalihannya ke dalam sel.
e. Pengaturan keseimbangan asam basa. Fosfat memegang
peranan penting sebagai buffer untuk mencegah perubahan
tingkat keasaman cairan tubuh. Ini terjadi karena
kemampuan fosfor mengikat tambahan ion hydrogen.
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Sumber Fosfor
Fosfor terdapat didalam semua makanan, terutama
makanan kaya protein, seperti daging, ayam, ikan, telur, susu
dan hasilnya, kacang-kacangan dan hasilnya, serta serelia.
Tabel 2.26: Kandungan fosfor beberapa bahan makanan
(mg/100 gram)
Bahan makanan
Ayam
Daging sapai
Telur ayam
Telur bebek
Tepung susu
Susu kental manis
Susu sapi
Keju
Teri kering
Sardin (kaleng)
Uadng segar ikan
segar
Kacang kedelai
Kering
Kacang merah
Kacang tanah
terkelupas
Tempe kacang
kedelai murni

mg
200
170
180
175
694
209
60
338
1500
434
170
150
585
400
335
154

Bahan makanan
Kacang hijau
Kelapa tua, daging
Tahu
Jagung kuning, pipil
Beras setengah giling
Tepung terigu
Roti putih
Biscuit
Kentang
Mie kering
Ketela pohon
(singkong)
Gula kelapa
Bayam
Daun singkong
Wortel
Pisang ambon

mg
320
98
63
256
221
106
95
87
56
47
40
37
67
54
37
28

Sumber: Daftar Komposisi Bahan Makanan, Depkes, 1979

Akibat Kekurangan Fosfor
Karena fosfor banyak terdapat didalam makanan, jarang
terjadi kekurangan. Kekurangan bisa terjadi bila menggunakan
obat antasid untuk menetralkan asam lambung, seperti
alumunium hidroksida untuk jangka waktu lama. Alumunium
hidroksida mengikat fosfor, sehingga tidak dapat diabsorpsi.
Kekurangan fosfor juga bisa terjadi pada penderita yang
kehilangan banyak cairan melalui urine. Kekurangan fosfor
menyebabkan kerusakan tulang. Gejalanya adalah rasa lelah,
kurang nafsu makan dan kerusakan tulang.
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6.

Akibat Kelebihan Fosfor
Kelebihan fosfor karena makanan jarang terjadi. Bila kadar
fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium
sehingga dapat menimbulkan kejang.
Magnesium (Mg)
Magnesium adalah kation nomor dua paling banyak
setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Magnesium
terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Kurang lebih 60%
dari 20-28 mg magnesium didalam tubuh terdapat didalam
tulang dan gigi, 26% di dalam otot dan selebihnya di dalam
jaringan lunak lainnya serta cairan tubuh. Konsentrasi
magnesium rata-rata didalam plasma adalah sebanyak 0,75-1,0
mmol/liter (1,5-2,1 mEq/liter). Konsentrasi ini dipertahankan
tubuh pada nilai yang konstan pada orang sehat. Magnesium
didalam tulang lebih banyak merupakan cadangan yang siap
dikeluarkan bila bagian lain dari tubuh membutuhkan.
Magnesium terutama diabsorpsi di dalam usus halus,
kemungkinan dengan bantuan alat angkut aktif dan secara
difusi pasif. Pada konsumsi magnesium yang tinggi hanya
sebanyak 30% yang diabsorpsi, sedangkan pada konsumsi
rendah yang diabsoprsi sebanyak 60%. Absorpsi magnesium
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama yang mempengaruhi
absorpsi kalsium kecuali vitamin D tidak berpengaruh. Bila
kalsium dalam makanan turun, absorpsi magnesium
meningkat.
Fungsi Magnesium
Magnesium memegang peranan penting dalam lebih dari
tiga ratus jenis sistem enzim di dalam tubuh. Magnesium
bertindak di dalam semua sel jaringan lunak sebagai
katalisator dalam reaksi-reaksi biologik termasuk reaksi-reaksi
yang berkaitan dengan metabolisme energi, karbohidrat, lipida,
protein dan asam nukleat serta dalam sintesis, degradasi dan
stabilitas bahan gen DNA. Sebagian besar reaksi ini terjadi di
dalam mitokondria sel. Di dalam cairan sel ekstraseluler
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magnesium berperan dalam transmisi saraf, kontraksi otot dan
pembekuan darah. Dalam hal ini peranan magnesium
berlawanan dengan kalsium. Kalsium merangsang kontraksi
otot, sedangkan magnesium mengendorkan otot. Kalsium
mendorong penggumpalan darah sedangkan magnesium
mencegah. Kalsium menyebabkan ketegangan saraf, sedangkan
magnesium melemaskan saraf. Magnesium mencegah
kerusakan gigi dengan cara menahan kalsium di dalam email
gigi.
Sumber Magnesium
Sumber utama magnesium adalah sayuran hijau, serelia
tumbuk, biji-bijian dan kacang-kacangan. Daging, susu dan
hasilnya serta cokelat juga merupakan sumber magnesium
yang baik.
Angka Kecukupan Magnesium yang Dianjurkan
Kecukupan magnesium rata-rata sehari untuk Indonesia
ditetapkan sekitar 4,5 mg/kg berat badan (Widyakarya Pangan
dan Gizi LIPI 1998). Ini berarti kecukupan untuk orang dewasa
laki-laki adalah 280 mg/hari dan untuk wanita dewasa 250
mg/hari.
Akibat Kekurangan Magnesium
Kekurangan magnesium dapat terjadi karena kekurangan
protein dan energi serta sebagai komplikasi penyakit-penyakit
yang menyebabkan gangguan absorpsi dan atau penurunan
fungsi ginjal, endokrin, terlalu lama mendapat makanan tidak
melalui mulut (intravena). Penyakit yang menyebabkan
muntah-muntah, diare, penggunaan diuretika juga dapat
menyebabkan
kekurangan
magnesium.
Kekurangan
magnesium berat menyebabkan kurang nafsu makan,
gangguan dalam pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup,
kejang/tetanus, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma
dan gagal jantung.
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7.

Akibat Kelebihan Magnesium
Akibat kelebihan magnesium belum diketahui dengan
pasti. Kelebihan magnesium biasanya terjadi pada penyakit
gagal ginjal.
Sulfur (S)
Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial, seperti
vitamin tiamin dan biotin, serta asam amino metionin dan
sistein. Sulfur terutama terdapat di dalam tulang rawan, kulit,
rambut dan kuku yang mengandung jaringan ikat yang bersifat
kaku. Sulfur diabsorpsi sebagai bagian dari asam amino atau
sebagai sulfat anorganik. Selain sebagai bagian dari asam
amino metionin dan sistein, sulfur juga merupakan bagian dari
enzim glutation serta berbagai koenzim dan vitamin, termasuk
vitamin A. Dalam bentuk teroksidasi sulfur dihubungkan
dengan mukopolisakarida yang berperan dalam melarutkan
sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin
(terutama sisa metabolisme hormone steroid dan obat-obatan
tertentu).
Sulfur sebagian besar diekskresi melalui urin sebagai ion
bebas SO4²ˉ. Sulfur juga merupakan salah satu elektrolit
intraseluler yang terdapat di dalam plasma dalam konsentrasi
rendah. Kecukupan sehari sulfur tidak ditetapkan dan hingga
sekarang belum diketahui adanya kekurangan sulfur. Kita tidak
kekurangan sulfur bila makanan cukup mengandung protein.

Mineral Mikro
Mineral mikro terdapat dalam jumlah sangat kecil di dalam
tubuh, namun mempunyai peranan esensial untuk kehidupan,
kesehatan dan reproduksi. Kandungan mineral mikro bahan
makanan sangat tergantung pada konsentrasi mineral mikro tanah
asal bahan makanan tersebut. Widyakarya Gizi Nasional (1998)
telah menetapkan Angka Kecukupan Rata-rata Sehari untuk
mineral mikro Besi (Fe), Seng (Zn), Iodium (I) dan Selenium (Se).
Di Amerika Serikat, selain itu, ditetapkan juga angka antarbatas
sementara yang dianggap aman dan cukup untuk dikonsumsi bagi
mineral mikro Tembaga (Cu), Mangan (Mn), Fluor (F), Krom (Cr),
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dan Molibden (Mo). Sedangkan kebutuhan manusia akan mineral
mikro Arsen (As), Nikel (Ni), Silikon (Si), dan Boron (Bo) masih
dalam penelitian.
1. Besi (Fe)
Besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat
didalam tubuh manusia dan hewan yaitu sebanyak 3-5 gram
didalam tubuh manusia dewasa.
Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi besi
Diperkirakan hanya 5-15% besi makanan diabsorpsi oleh
orang dewasa yang berada dalam status besi baik. Dalam
keadaan defisiensi besi absorpsi dapat mencapai 50%. Banyak
faktor berpengaruh terhadap absorpsi besi:
a. Bentuk besi
Bentuk besi didalam makanan berpengaruh terhadap
penyerapannya. Besi hem, yang merupakan bagian dari
hemoglobin dan mioglobin yang terdapat di dalam daging
hewan dapat diserap dua kali lipat daripada besi nonhem.
Kurang lebih 40% dari besi di dalam daging, ayam dan ikan
terdapat sebagai besi hem dan selebihnya sebagai nonhem.
Besi nonhem juga terdapat didalam telur, serelia, kacangkacangan, sayuran hijau dan beberapa jenis buah-buahan.
Makan besi hem dan non hem secara bersama dapat
meningkatkan penyerapan besi nonhem. Daging, ayam dan
ikan mengandung suatu faktor yang membantu penyerapan
besi. Faktor ini terdiri atas asam amino yang mengikat besi
dan membantu penyerapannya. Susu sapi, keju dan telur
tidak mengandung faktor ini hingga tidak dapat membantu
penyerapan besi.
b. Asam organik
Asam organik seperti vitamin C sangat membantu
penyerapan besi nonhem dengan merubah bentuk feri
menjadi bentuk fero. Seperti dijelaskan, bentuk fero lebih
mudah diserap. Vitamin C disamping itu membentuk gugus
besi askorbat yang tetap larut pada pH lebih tinggi dalam
duodenum. Oleh karena itu, sangat dianjurkan memakan
makanan sumber vitamin C tiap kali makan. Asam organik
lain adalah asam sitrat.
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c. Asam fitat dan asam oksalat
Asam fitat dan faktor lain didalam serat serelia dan
asam oksalat di dalam sayuran menghambat pernyerapan
besi. Faktor-faktor ini mengikat besi, sehingga mempersulit
penyerapannya. Protein kedelai menurunkan absorpsi besi
yang mungkin disebabkan oleh nilai fitatnya yang tinggi.
karena kedelai dan hasil olahnya mempunyai kandungan
besi yang tinggi, pengaruhnya akhir terhadap absorpsi besi
biasanya positif. Vitamin C dalam jumlah cukup dapat
melawan
sebagian
pengaruh
faktor-faktor
yang
menghambat penyerapan besi ini.
d. Tanin
Tanin yang terdapat didalam teh, kopi dan beberapa
jenis sayuran dan buah juga menghambat absorpsi besi
dengan cara mengikatnya. Bila besi tubuh tidak terlalu
tinggi, sebaiknya tidak minum teh atau kopi waktu makan.
Kalsium dosis tinggi berupa suplemen menghambat absorpsi
besi, namun mekanismenya belum diketahui dengan pasti.
Bayi dapat lebih banyak menyerap besi yang berasal dari ASI
daripada dari susu sapi.
e. Tingkat keasaman lambung. Tingkat keasaman lambung
meningkatkan daya larut besi. Kekurangan asam klorida
didalam lambung atau penggunaan obat-obatan yang
bersifat basa seperti antasid menghalangi absorpsi besi.
f. Faktor Intrinsik. Faktor intrinsik di dalam lambung
membantu penyerapan besi, diduga karena hem mempunyai
struktur yang sama dengan vitamin B12.
g. Kebutuhan tubuh
Kebutuhan tubuh akan besi berpengaruh besar terhadap
absorpsi besi. Bila tubuh kekurangan besi atau kebutuhan
meningkat pada masa pertumbuhan, absorpsi besi non hem
dapat meningkat sampai sepuluh kali sedangkan besi hem
dua kali.
Sumber Besi
Sumber baik besi adalah makanan hewani, seperti daging,
ayam, dan ikan. Sumber baik lainnya adalah telur, serelia
tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau dan beberapa jenis
buah. Disamping jumlah besi, perlu diperhatikan kualitas besi
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didalam makanan, dinamakan juga ketersediaan biologik
(bioavailability). Pada umumnya besi didalam daging, ayam,
dan ikan mempunyai ketersediaan biologik tinggi, besi didalam
serelia dan kacang-kacangan mempunyai ketersediaan biologik
sedang, dan besi di dalam sebagian besar sayuran, terutama
yang mengandung asam oksalat tinggi, seperti bayam
mempunyai ketersediaan biologik rendah. Sebaiknya
diperhatikan kombinasi makanan sehari-hari, yang terdiri atas
campuran sumber besi berasal dari hewan dan tumbuhtumbuhan serta sumber gizi lain yang dapat membantu
absorpsi. Menu makanan di Indonesia sebaiknya terdiri atas
nasi, daging/ikan/ayam, kacang-kacangan, serta sayuran dan
buah-buahan yang kaya akan vitamin C.
Tabel 2.27: Nilai besi berbagai bahan makanan (mg/100mg)
Bahan makanan
Tempe kacang kedelai murni
Kacang kedelai, kering
Kacang hijau
Kacang merah
Kelapa tua, daging
Udang segar
Hati sapi
Daging sapi
Telur bebek
Telur ayam
Ikan segar
Ayam
Gula kelapa

mg
10,0
8,0
6,7
5,0
2,0
8,0
6,6
2,8
2,8
2,7
2,0
1,5
2,8

Bahan makanan
Biskuit
Jagung kuning, pipil lama
Roti putih
Beras setengah giling
Kentang
Daun kacang panjang
Bayam
Sawi
Daun katuk
Kangkung
Daun singkong
Pisang ambon
Keju

mg
2,7
2,4
1,5
1,2
0,7
6,2
3,9
2,9
2,7
2,5
2,0
0,5
1,5

Sumber: Daftar Komposisi Bahan Makanan, Depkes, 1979

Fungsi Besi
Dalam keadaan tereduksi besi kehilangan dua elektron
oleh karena itu mempunyai dua sisa muatan positif yaitu fero
jika besi dalam bentuk dua ion bermuatan positif dan feri jika
besi dalam keadaan teroksidasi sehingga kehilangan tiga
electron dan mempunyai sisa tiga muatan positif. Karena dapat
berada dalam dua bentuk, besi berperan dalam proses
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respirasi sel yaitu sebagai kofaktor bagi enzim-enzim yang
terlibat di dalam reaksi oksidasi reduksi.
Metabolisme energi. Didalam tiap sel, besi bekerjasama
dengan rantai protein-pengangkut elektron, yang berperan
dalam langkah-langkah akhir metabolisme energi. Sebagian
besar besi berada didalam hemoglobin, yaitu molekul protein
mengandung besi dari sel darah merah dan mioglobin dalam
otot. Hemoglobin di dalam darah membawa oksigen dari paruparu ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbon
dioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari
tubuh. Mioglobin berperan sebagai reservoir oksigen:
menerima, menyimpan dan melepas oksigen di dalam sel-sel
otot.
Kemampuan belajar. Hubungan defisiensi besi dengan
fungsi otak dijelaskan oleh Lozoff dan Youdim, 1988. Beberapa
bagian dari otak mempunyai kadar besi tinggi yang diperoleh
dari transpor besi yang dipengaruhi oleh reseptor transferin.
Kadar besi dalam darah meningkat selama pertumbuhan
hingga remaja. Kadar besi otak yang kurang dalam masa
pertumbuhan tidak dapat diganti setelah dewasa. Defisiensi
besi berpengaruh negatif terhadap fungsi otak, terutama
terhadap fungsi sistem neurotransmitter (pengantar saraf).
Sistem kekebalan. Besi memegang peranan dalam sistem
kekebalan tubuh. Respon kekebalan sel oleh limfosit-T
terganggu karena berkurangnya pembentukan sel-sel tersebut,
yang kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya sintesis
DNA. Berkurangnya sintesis DNA ini disebabkan oleh gangguan
enzim reduktase ribonukleotida yang membutuhkan besi
untuk dapat berfungsi. Di samping itu sel darah putih yang
menghancurkan bakteri tidak dapat bekerja secara efektif
dalam keadaan tubuh kekurangan besi..
Pelarut obat-obatan. Obat-obatan tidak larut air, oleh
enzim mengandung besi dapat dilarutkan hingga dapat
dikeluarkan dari tubuh.
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Akibat Kekurangan Besi
Defisiensi besi terutama menyerang golongan rentan,
seperti anak-anak, remaja, ibu hamil dan menyusui serta
pekerja berpenghasilan rendah. Secara klasik defisiensi besi
dikaitkan dengan anemia gizi besi. Namun sejak 25 tahun
terakhir banyak bukti menunjukkan bahwa defisiensi besi
berpengaruh luas terhadap kualitas sumber daya manusia,
yaitu terhadap kemampuan belajar dan produktivitas kerja.
Kehilangan besi dapat terjadi karena konsumsi makanan
yang kurang seimbang atau gangguan absorpsi besi. Disamping
itu kekurangan besi dapat terjadi karena perdarahan akibat
cacingan atau luka, dan akibat penyakit-penyakit yang
mengganggu absorpsi seperti penyakit gastrointestinal.
Kekurangan besi pada umumnya menyebabkan pucat, rasa
lemah, letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya
kebugaran
tubuh,
menurunnya
kemampuan
kerja,
menurunnya kekebalan tubuh dan gangguan penyembuhan
luka. Disamping itu kemampuan mengatur suhu tubuh
menurun. Pada anak-anak kekurangan besi menimbulkan
apatis, mudah tersinggung, menurunnya kemampuan untuk
berkonsentrasi dan belajar.

2.

Akibat Kelebihan Besi
Kelebihan besi jarang terjadi karena makanan, tetapi dapat
disebabkan oleh suplemen besi. Gejalanya adalah rasa mual,
muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit kepala,
mengigau, dan pingsan.
Seng (Zn)
Tubuh mengandung 2-2,5 gram seng yang tersebar
dihampir semua sel. Sebagian besar seng berada didalam hati,
pankreas, ginjal, otot dan tulang. Jaringan yang banyak
mengandung seng adalah bagian-bagian mata, kelenjar prostat,
spermatozoa, kulit, rambut dan kuku. Didalam cairan tubuh,
seng terutama merupakan ion intraseluler. Seng didalam
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plasma hanya merupakan 0,1% dari seluruh seng didalam
tubuh yang mempunyai masa pergantian yang cepat.
Faktor-faktor yang mengatur absorpsi Seng
Banyaknya seng yang diabsorpsi berkisar antara 15-40%.
Seperti halnya besi, absorpsi seng dipengaruhi oleh status seng
tubuh. Bila lebih banyak seng yang dibutuhkan, lebih banyak
pula jumlah seng yang diabsorpsi. Begitu pula jenis makanan
mempengaruhi absorpsi. Serat dan fitat menghambat
ketersediaan biologik seng. Sebaliknya, protein histidin
tampaknya membantu absorpsi. Tembaga dalam jumlah
melebihi kebutuhan faali menghambat absorpsi seng. Albumin
merupakan alat transpor utama seng. Absorpsi seng menurun
bila nilai albumin darah menurun, misalnya dalam keadaan gizi
kurang atau kehamilan.
Sebagian seng menggunakan alat transpor transferin, yang
juga merupakan alat transpor besi. Dalam keadaan normal
kejenuhan transferin akan besi biasanya kurang dari 50%. Bila
perbandingan antara besi dan seng lebih dari 2 : 1, transferin
yang tersedia untuk seng berkurang, sehingga menghambat
absorpsi seng. Sebaliknya, dosis tinggi seng juga menghambat
absorpsi besi. Absorpsi seng berasal dari ASI lebih baik yang
berasal dari susu sapi.
Sumber Seng
Sumber paling baik adalah sumber protein hewani,
terutama daging, hati, kerang dan telur. Serelia tumbuk dan
kacang-kacangan juga merupakan sumber yang baik, namun
mempunyai ketersediaan biologik yang rendah.
Fungsi Seng
Seng memegang peranan esensial dalam banyak fungsi
tubuh. Sebagai bagian dari enzim atau sebagai kofaktor pada
kegiatan lebih dari dua ratus enzim, seng berperan dalam
berbagai aspek metabolisme, seperti reaksi-reaksi yang
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berkaitan dengan sintesis dan degradasi karbohidrat, protein,
lipida dan asam nukleat. Misalnya sebagai bagian dari karbonik
anhidrase dalam sel darah merah, seng berperan dalam
pemeliharaan keseimbangan asam-basa dengan cara
membantu mengeluarkan karbon dioksida dari jaringan serta
mengangkut dan mengeluarkan karbon dioksida dari paruparu pada pernapasan.
Peranan penting lain adalah sebagai bagian integral enzim
DNA polymerase dan RNA polymerase yang diperlukan dalam
sintesis DNA dan RNA. Sebagai bagian dari enzim kolagenase,
seng berperan pula dalam sintesis dan degradasi kolagen.
Dengan demikian, seng berperan dalam pembentukan kulit,
metabolisme jaringan ikat dan penyembuhan luka. Seng juga
berperan dalam pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan
pembentukan sperma.
Sebagai bagian berbagai enzim dehidrogenase, selain
berperan dalam metabolisme tahap pertengahan, seng
berperan pula dalam detoksifikasi alkohol dan metabolisme
vitamin A. Retinol dehidrogenase didalam retina yang
mengandung seng berperan dalam metabolisme pigmen visual
yang mengandung vitamin A. Disamping itu seng diperlukan
untuk sintesis alat angkut vitamin A protein pengikat retinol
(Retinol Binding Protein/RBP) didalam hati.
Seng berperan dalam fungsi kekebalan, yaitu dalam fungsi
sel T dan dalam pembentukan antibody oleh sel B. Seng
tampaknya juga berperan dalam metabolisme tulang, transpor
oksigen dan pemunahan radikal bebas, pembentukan struktur
dan fungsi membran serta proses penggumpalan darah. Karena
seng berperan dalam reaksi-reaksi yang luas, kekurangan seng
berpengaruh banyak terhadap jaringan tubuh terutama pada
saat pertumbuhan.
Akibat Kekurangan Seng
Defisiensi seng dapat terjadi pada golongan rentan, yaitu
anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta orang tua. Tanda
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kekurangan seng adalah gangguan pertumbuhan dan
kematangan seksual. Fungsi pencernaan terganggu, karena
gangguan fungsi pankreas, gangguan pembentukan kilomikron
dan kerusakan permukaan saluran cerna. Disamping itu dapat
terjadi diare dan gangguan fungsi kekebalan. Kekurangan seng
kronis mengganggu pusat sistem saraf dan fungsi otak. Karena
kekurangan seng mengganggu metabolisme vitamin A, sering
terlihat gejala yang terdapat pada kekurangan vitamin A.
Kekurangan seng juga mengganggu fungsi kelenjar tiroid dan
laju metabolisme, gangguan nafsu makan, penurunan
ketajaman indra rasa serta memperlambat penyembuhan luka.

3.

Akibat Kelebihan Seng
Kelebihan seng hingga dua sampai tiga kali AKG
menurunkan absorpsi tembaga. Pada hewan hal ini
menyebabkan degenerasi otot jantung. Kelebihan sampai
sepuluh kali AKG mempengaruhi metabolisme kolesterol,
mengubah nilai lipoprotein, dan tampaknya dapat
mempercepat timbulnya aterosklerosis. Dosis sebanyak 2 gram
atau lebih dapat menyebabkan muntah, diare, demam,
kelelahan yang sangat, anemia dan gangguan reproduksi.
Suplemen seng bisa menyebabkan keracunan, begitupun
makanan yang asam dan disimpan di dalam kaleng yang
dilapisi seng.
Iodium (I)
Iodium ada di dalam tubuh dalam jumlah sangat sedikit,
yaitu sebanyak kurang lebih 0,00004% dari berat badan atau
15-23 mg. Sekitar 75% dari iodium ini ada di dalam kelenjar
tiroid, yang digunakan untuk mensintesis hormone tiroksin,
tetraiodotironin (T4), dan triidotironin (T3). Hormon-hormon
ini diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan
fisik dan mental hewan dan manusia. Sisa iodium ada di dalam
jaringan lain, terutama di dalam kelenjar-kelenjar ludah,
payudara dan lambung serta di dalam ginjal. Di dalam darah
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yodium terdapat dalam bentuk iodium bebas atau terikat
dengan protein (Protein-Bound Iodine/PBI)
Fungsi Iodium
Iodium merupakan bagian integral dari kedua macam
hormon tiroksin triiodotironin (T3) dan tetraiodotironin (T4).
Fungsi utama hormon-hormon ini adalah mengatur
pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tiroid mengontrol
kecepatan tiap sel menggunakan oksigen. Dengan demikian,
hormon tiroid mengontrol kecepatan pelepasan energi dari zat
gizi yang menghasilkan energi. Tiroksin dapat merangsang
metabolisme sampai 30%. Di samping itu kedua hormon ini
mengatur suhu tubuh, reproduksi, pembentukan sel darah
merah serta fungsi otot dan saraf. Iodium berperan pula dalam
perubahan karoten menjadi bentuk aktif vitamin A; sintesis
protein dan absorpsi karbohidrat dari saluran cerna. Iodium
berperan pula dalam sintesis kolesterol darah.
Angka Kecukupan Iodium yang Dianjurkan
Kebutuhan iodium sehari sekitar 1-2 µg per kg berat badan.
Sumber Iodium
Laut merupakan sumber utama iodium. Oleh karena itu,
makanan laut berupa ikan, udang, dan kerang serta ganggang
laut merupakan sumber iodium yang baik. Di daerah pantai, air
dan tanah mengandung banyak iodium sehingga tanaman yang
tumbuh di daerah pantai mengandung cukup banyak iodium.
Semakin jauh tanah itu dari pantai semakin sedikit pula
kandungan iodiumnya, sehingga tanaman yang tumbuh di
daerah tersebut termasuk rumput yang dimakan hewan sedikit
sekali atau tidak mengandung iodium. Salah satu cara
penanggulangan kekurangan iodium adalah melalui fortifikasi
garam dapur dengan iodium. Fortifikasi garam dengan iodium
sudah diwajibkan di Indonesia.
Akibat Kekurangan Iodium
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Pada kekurangan iodium, konsentrasi hormon tiroid
menurun dan hormon perangsang-tiroid/TSH meningkat agar
kelenjar tiroid mampu menyerap lebih banyak iodium. Bila
kekurangan berlanjut, sel kelenjar tiroid membesar dalam
usaha meningkatkan pengambilan iodium oleh kelenjar
tersebut. Bila pembesaran ini menampak dinamakan gondok
sederhana. Bila terdapat secara meluas di suatu daerah
dinamakan gondok endemik. Gondok dapat menampakkan diri
dalam bentuk gejala yang sangat luas, yaitu dalam bentuk
kretinisme di satu sisi dan pembesaran kelenjar tiroid pada sisi
lain.
Gejala kekurangan iodium adalah malas dan lamban,
kelenjar tiroid membesar, pada ibu hamil dapat mengganggu
pertumbuhan dan perkembangan janin dan dalam keadaan
berat bayi lahir dalam keadaan cacat mental yang permanen
serta hambatan pertumbuhan yang dikenal sebagai kretinisme.
Seorang anak yang menderita kretinisme mempunyai bentuk
tubuh abnormal dan IQ sekitar 20. Kekurangan iodium pada
anak-anak menyebabkan kemampuan belajar yang rendah.
Kekurangan iodium banyak terdapat di daerah pegunungan
yang jauh dari laut, karena tanahnya sangat kurang
mengandung iodium. Kekurangan iodium berupa gondok
endemik merupakan salah satu masalah gizi utama di
Indonesia.

4.

Akibat Kelebihan Iodium
Suplemen iodium dalam dosis terlalu tinggi dapat
menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, seperti halnya
kekurangan iodium. Dalam keadaan berat hal ini dapat
menutup jalan pernapasan sehingga menimbulkan sesak
napas.
Tembaga (Cu)
Tembaga ada di dalam tubuh sebanyak 50-120 mg. Sekitar
40% ada di dalam otot, 15% di dalam hati, 10% di dalam otak,
6% di dalam darah dan selebihnya di dalam tulang, ginjal dan
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jaringan tubuh lain. Didalam plasma, 60% dari tembaga terikat
pada seruloplasmin, 30% pada transkuprein dan selebihnya
pada albumin dan asam amino.
Sumber Tembaga
Tembaga terdapat luas di dalam makanan. Sumber utama
tembaga adalah tiram, kerang, hati, ginjal, kacang-kacangan,
unggas, biji-bijian, serelia dan cokelat. Air juga mengandung
tembaga dan jumlahnya bergantung pada jenis pipa yang
digunakan dan sumber air.
Fungsi Tembaga
Fungsi utama tembaga di dalam tubuh adalah sebagai
bagian dari enzim. Enzim-enzim mengandung tembaga
mempunyai berbagai macam peranan berkaitan dengan reaksi
yang menggunakan oksigen atau radikal oksigen. Sebagian
besar tembaga di dalam sel darah merah terdapat sebagai
metaloenzim superoksida dismutase yang terlibat di dalam
pemunahan radikal bebas (sebagai antioksidan).
Tembaga memegang peranan dalam mencegah anemia
dengan cara a) membantu absorpsi besi, b) merangsang
sintesis hemoglobin, c) melepas simpanan besi dari feritin
dalam hati. Sebagai bagian dari enzim seruloplasmin, tembaga
berperan dalam oksidasi besi bentuk fero menjadi feri. Sebagai
bagian enzim tirosinase tembaga berperan dalam perubahan
asam amino tirosin menjadi melanin, yaitu pigmen rambut dan
kulit. Kekurangan tembaga dikaitkan dengan albinisme yaitu
kekurangan warna kulit dan rambut. Disamping itu tembaga
berperan dalam pengikatan silang kolagen yang diperlukan
untuk menjaga kekuatannya.
Angka Kecukupan Tembaga yang Dianjurkan
Kekurangan tembaga karena makanan jarang terjadi, oleh
karena itu Angka Kecukupan Gizi untuk tembaga di Indonesia
belum ditentukan. Amerika Serikat menetapkan jumlah
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tembaga yang aman untuk dikonsumsi adalah sebanyak 1,5-3,0
mg sehari.
Akibat Kekurangan Tembaga
Kekurangan tembaga jarang terjadi. Kekurangan ini
pernah dilihat pada anak-anak kekurangan protein dan
menderita anemia kurang besi serta pada anak-anak yang
mengalami diare. Nutrisi parenteral yang kurang dalam
tembaga juga dapat menyebabkan kekurangan tembaga.
Kekurangan tembaga juga dapat terjadi pada bayi lahir
premature atau bayi yang mendapat susu sapi yang komposisi
gizinya tidak disesuaikan. Kekurangan tembaga dapat
mengganggu pertumbuhan dan metabolisme, di samping itu
terjadi demineralisasi tulang.

5.

Akibat Kelebihan Tembaga
Kelebihan tembaga secara kronis menyebabkan
penumpukan tembaga didalam hati yang dapat menyebabkan
nekrosis hati atau serosis hati. Kelebihan tembaga dapat terjadi
karena memakan suplemen tembaga atau menggunakan alat
memasak terbuat dari tembaga, terutama bila digunakan untuk
memasak cairan yang bersifat asam. Konsumsi sebanyak 10-15
mg tembaga sehari dapat menimbulkan muntah-muntah dan
diare. Berbagai tahap perdarahan intravaskuler dapat terjadi,
begitupun nekrosis sel-sel hati dan gagal ginjal. Konsumsi dosis
tinggi dapat menyebabkan kematian.
Mangan
Tubuh hanya mengandung 10-20 mg mangan, yang terutama
berada di dalam tulang dan kelenjar.
Fungsi Mangan
Mangan tampaknya berperan sebagai kofaktor berbagai
enzim yang membantu bermacam proses metabolisme.
Beberapa bentuk enzim tersebut adalah glutamin sintetase,
superoksida desmutase didalam mitokondria dan piruvat
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karboksilase yang berperan dalam metabolisme karbohidrat
dan lipida. Enzim-enzim lain yang berkaitan dengan mangan
juga berperan dalam sintesis ureum, pembentukan jaringan
ikat dan tulang serta pencegahan peroksidasi lipida oleh
radikal bebas.
Akibat Kekurangan Mangan
Kekurangan mangan belum pernah terlihat pada manusia.
Kebutuhan mangan kecil, sedangkan mangan banyak terdapat
dalam makanan nabati. Penggunaan suplementasi besi dan
kalsium perlu diperhatikan karena kedua zat gizi ini
menghambat absorpsi mangan. Kekurangan mangan sering
terjadi bersamaan dengan kekurangan besi. Makanan tinggi
protein dapat melindungi tubuh dari kekurangan mangan.

6.

Akibat Kelebihan Mangan
Keracunan karena kelebihan mangan dapat terjadi bila
lingkungan terkontaminasi oleh mangan. Pekerja tambang
yang mengisap mangan yang ada pada debu tambang untuk
jangka waktu lama, menunjukkan gejala-gejala kelainan otak
disertai penampilan dan tingkah laku abnormal, yang
menyerupai penyakit Parkinson.
Krom (Cr)
Krom merupakan mineral esensial yang berperan dalam
metabolisme karbohidrat dan lipida. Seperti halnya besi, krom
berada dalam berbagai bentuk dengan jumlah muatan berbeda.
Absorbsi krom naik, bila konsumsi rendah dan turun bila
konsumsi tinggi.
Fungsi Krom
Krom dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan
lipida. Krom bekerjasama dengan insulin dalam memudahkan
masuknya glukosa ke dalam sel-sel, dengan demikian dalam
pelepasan energi. Toleransi terhadap glukosa tampaknya dapat
diperbaiki dengan suplementasi krom. Hal ini harus dilakukan
di bawah pengawasan dokter. Konsentrasi di dalam jaringan
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tubuh menurun dengan umur, kecuali pada jaringan paru-paru
yang justru meningkat.
Angka Kecukupan Krom yang Dianjurkan
Kekurangan krom karena makanan jarang terjadi, oleh karena
itu angka kecukupan gizi untuk belum ditentukan. Amerika
Serikat menetapkan jumlah yang aman untuk dikonsumsi oleh
orang dewasa adalah sebanyak 50 – 200 µg sehari.
Sumber Krom
Sumber krom terbaik adalah makanan nabati. Kandungan
krom dalam tanaman bergantung pada jenis tanaman,
kandungan krom tanah dan musim. Sayuran mengandung 30
hingga 50 ppm, biji-bijian dan serelia tumbuk utuh 30-70 ppm,
dan buah 20 ppm. Hasil laut dan daging juga merupakan
sumber krom yang baik.

7.

Akibat Kelebihan Krom
Kelebihan krom karena makanan belum pernah
ditemukan. Pekerja yang terkena limbah industri dan cat yang
mengandung krom tinggi dikaitkan dengan kejadian penyakit
hati dan kanker paru-paru. Kromat adalah bentuk krom
dengan valensi 6. Tubuh tidak dapat mengoksidasi krom
makanan dengan valensi 3 yang tidak toksik menjadi bentuk
valensi 6 yang toksik. Jadi krom di dalam makanan tidak ada
kaitannya dengan kanker paru-paru
Selenium (Se)
Jumlah selenium dalam tubuh sebanyak 3-30 mg,
bergantung pada kandungan selenium dalam tanah dan
konsumsi makanan. Konsumsi orang dewasa berkisar antara
20-30 µg, bergantung pada kandungan tanah. Selenium adalah
mineral mikro yang merupakan bagian esensial dari enzim
glutation perosidase.
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Fungsi Selenium
Enzim glutation peroksidase berperan sebagai katalisator
dalam pemecahan peroksida yang terbentuk didalam tubuh
menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik. Peroksidase dapat
berubah menjadi radikal bebas yang dapat mengoksidasi asam
lemak tidak jenuh yang ada pada membran sel sehingga
merusak membran tersebut. Selenium bekerjasama dengan
vitamin E dalam peranannya sebagai antioksidan. Selenium
berperan serta dalam sistem enzim yang mencegah terjadinya
radikal bebas dengan menurunkan konsentrasi peroksida
dalam sel, sedangkan vitamin E menghalangi bekerjanya
radikal bebas setelah terbentuk.
Selenium dan vitamin E melindungi membran sel dari
kerusakan oksidatif, membantu reaksi oksigen dan hidrogen
pada akhir rantai metabolisme, memindahkan ion melalui
membran sel dan membantu sintesis immunoglobulin dan
ubikinon. Glutation peroksidase berperan di dalam sitosol dan
mitokondria sel, sedangkan vitamin E di dalam membran sel.
Selenium juga merupakan bagian dari kompleks asam amino
RNA.
Angka Kecukupan Selenium yang dianjurkan
Kebutuhan selenium sehari untuk orang Indonesia
diperkirakan sebanyak 70 µg sehari untuk laki-laki dewasa dan
55 µg untuk perempuan dewasa (Widyakarya Pangan dan Gizi,
1998) dapat dilihat pada lampiran 1.
Sumber Selenium
Sumber utama selenium adalah makanan laut, hati dan
ginjal. Daging dan unggas juga merupakan sumber selenium
yang baik. Kandungan selenium dalam serelia, biji-bijian dan
kacang-kacangan bergantung pada kondisi tanah tempat
tumbuhnya bahan makanan tersebut. Kandungan selenium
pada sayur dan buah tergolong rendah. Daftar komposisi
bahan makanan belum memuat kandungan selenium bahan
makanan.
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Akibat Kekurangan Selenium
Pada tahun 1979, para ahli dari Cina melaporkan
hubungan antara status selenium tubuh dengan penyakit
Keshan, dimana terjadi kardiomiopati atau degenerasi otot
jantung yang terutama terlihat pada anak-anak dan perempuan
dewasa. Penyakit Keshan-Beck pada anak remaja
menyebabkan rasa kaku, pembengkakan dan rasa sakit pada
sendi jari-jari yang diikuti oleh osteoarthritis secara umum,
yang terutama dirasakan pada siku, lutut dan pergelangan kaki.
Pasien kanker mempunyai taraf selenium plasma yang rendah.
Kekurangan selenium dan vitamin E juga dihubungkan dengan
penyakit jantung.

8.

Akibat Kelebihan Selenium
Dosis tinggi selenium (1 mg sehari) menyebabkan muntahmuntah, diare, rambut dan kuku rontok, serta luka pada kulit
dan sistem saraf. Kecenderungan menggunakan suplemen
selenium untuk mencegah kanker harus dilakukan secara hatihati, jangan sampai terjadi dosis berlebihan.
Molibden (Mo)
Molibden bekerja sebagai kofaktor berbagai enzim, antara
lain xantin oksidase, sulfat oksidase, dan aldehid oksidase yang
mengkatalisis raeksi-reaksi oksidasi reduksi seperti oksidasi
aldehid purin dan pirimidin serta xantin dan sulfit. Absorpsi
molibden sangat efektif (kurang lebih 80%). Molibden dalam
jumlah berlebihan menghambat absorpsi tembaga. Akibat
kekurangan molibden karena makanan belum pernah terlihat.
Molibden terdapat dalam jumlah sedikit sekali dalam tubuh,
segera diabsorpsi dari saluran cerna, dan diekskresi melalui
urin.
Sumber Molibden
Sumber utama adalah susu, hati, serelia utuh dan kacangkacangan. Konsumsi yang dianggap aman adalah sebanyak 75250 µg sehari untuk orang dewasa dan 15-20 µg sehari untuk
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anak-anak. Konsumsi berlebihan dihubungkan dengan
sindroma mirip penyakit gout, disertai peningkatan nilai
molibden, asam urat dan oksidase xantin di dalam darah.
Konsumsi sampai 0,54 mg sehari dapat menyebabkan
kehilangan tembaga melalui urin.
9.

Kobal (Co)
Sebagian besar kobal dalam tubuh terikat dalam vitamin B12.
Pasma darah mengandung kurang lebih 1 µg kobal/100 ml.
Fungsi Kobal
Kobal merupakan komponen vitamin B12 (kobalamin).
Vitamin ini diperlukan untuk mematangkan sel darah merah
dan menormalkan fungsi semua sel. Kobal mungkin juga
berperan dalam fungsi berbagai enzim.
Sumber Kobal
Mikroorganisme dapat membentuk vitamin B12. Hewan
memamahbiak memperoleh kobalamin melalui hubungan
simbiosis dengan mikroorganisme dalam saluran cerna.
Manusia tidak dapat melakukan simbiosis ini, sehingga harus
memperoleh kobalamin dari makanan hewani seperti hati,
ginjal dan daging. Makanan nabati mengandung sedikit kobal,
tergantung pada kandungan tanah tempat tumbuhnya.
Pengikut vegetarian (hanya makan makanan nabati) perlu
berhati-hati terhadap kemungkinan kekurangan vitamin B12.

10. Fluor (F)
Fluor terdapat didalam tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan
hewan. Hanya sedikit sekali ada didalam tubuh manusia,
namun peranannya penting.
Fungsi Fluor
Fluor dianggap zat gizi esensial karena peranannya dalam
mineralisasi tulang dan pengerasan email gigi. Pada saat gigi
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dan tulang dibentuk, pertama terbentuk kristal hidroksiapatit
yang terdiri dari kalsium dan fosfor. Kemudian fluor akan
menggantikan gugus hidroksil (OH) pada kristal tersebut dan
membentuk fluoroapatit. Pembentukan fluoroapatit ini
menjadikan gigi dan tulang tahan terhadap kerusakan. Fluor
diduga dapat mencegah osteoporosis (tulang keropos) pada
orang dewasa dan orang tua.
Konsumsi Fluor
Makanan sehari-hari mengandung fluor, namun sumber
utama adalah air minum. Konsumsi fluor yang dianggap cukup
dan aman adalah 1,5-4,0 mg/sehari. Hendaknya air minum
mengalami fluorodisasi sehingga mengandung 1 bagian fluor/1
juta bagian air (1 ppm), yang berarti 1 mg/liter air. Air yang
diperoleh melalui Perusahaan Air Minum (PAM) sudah
difluorodisasi.
Akibat Kekurangan Fluor
Kekurangan fluor terjadi didaerah dengan air minum
kurang mengandung fluor. Akibatnya adalah kerusakan gigi
dan keropos tulang pada orang tua. Kekurangan fluor akan
menyebabkan kerusakan gigi/karies gigi. Melalui fluorodisasi
air minum, masyarakat terutama anak-anak terlindung dari
karies gigi ini. Penambahan fluoride pada pasta gigi juga
melindungi masyarakat terhadap karies gigi.
Akibat Kelebihan Fluor
Kelebihan fluor dapat menyebabkan keracunan. Hal ini
baru terjadi pada dosis sangat tinggi atau setelah bertahuntahun menggunakan suplemen fluor sebanyak 20-80 mg
sehari. Gejalanya adalah fluorosis (perubahan warna gigi
menjadi kekuningan), mulas, diare, sakit di daerah dada, gatal,
dan muntah.
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AIR DAN CAIRAN TUBUH
Air atau cairan tubuh merupakan bagian utama tubuh, yaitu
55-60% dari berat badan orang dewasa atau 70% dari bagian
tubuh tanpa lemak (lean body mass). Angka ini lebih besar untuk
anak-anak. Pada proses menua manusia kehilangan air. Kandungan
air bayi pada waktu lahir adalah 75% berat badan, sedangkan pada
usia tua menjadi 50%. Kehilangan ini sebagian besar berupa
kehilangan cairan ekstraseluler. Kandungan air tubuh relatif
berbeda antar manusia, bergantung pada proporsi jaringan otot
dan jaringan lemak. Tubuh yang mengandung relatif lebih banyak
otot mengandung lebih banyak air, sehingga kandungan air atlet
lebih banyak daripada non atlet, kandungan air laki-laki lebih
banyak daripada perempuan, dan kandungan air pada anak muda
lebih banyak daripada orang tua. Sel-sel yang aktif secara
metabolik, seperti sel-sel otot dan visera (alat-alat yang terdapat
dalam rongga badan, seperti paru-paru, jantung dan jeroan)
mempunyai konsentrasi air yang paling tinggi, sedangkan sel-sel
jaringan tulang dan gigi paling rendah.
Sumber Air
Sumber air yang nyata adalah berupa air dan minuman lain,
hampir semua makanan mengandung air (sayuran dan buah
mengandung sampai 95% air, sedangkan daging, ayam, ikan
sampai 70- 80%). Air juga dihasilkan tubuh sebagai hasil
metabolisme energi
Distribusi Cairan Tubuh
Cairan tubuh merupakan media semua reaksi kimia di dalam
sel. Tiap sel mengandung cairan intraselluler yang komposisinya
paling cocok untuk sel tersebut dan berada di dalam cairan
ekstraseluler yang cocok pula. Cairan ekstraseluler terdiri atas
cairan interstisial atau interseluler yang terdapat pada sela-sela sel
dan cairan intravaskuler berupa plasma darah. Pembagian air di
dalam tubuh menurut kompartemen dapat dilihat pada Gambar 2.3

106

Cairan Tubuh total
45 liter
Ekstraseluler
15 liter
Darah / intravaskuler
Interseluler / interstisial
3 liter
12 liter
Na : K = 28 : 1
Na : K = 28 : 1

Intraseluler
30 liter
Na : K = 1 : 10

Gambar 2.3 Skema Distribusi Cairan Di Dalam Tubuh

Semua cairan tubuh setiap waktu kehilangan dan mengalami
pergantian bagian-bagiannya, namun komposisi cairan dalam tiap
kompartemen dipertahankan agar selalu berada dalam keadaan
homeostasis/tetap. Cairan intraseluler memasok bahan-bahan
yang diperlukan tiap sel dan membawa keluar produk-produk
akhir hasil reaksi kimia yang terjadi di dalam tiap sel. Setiap
kompartemen cairan dipisahkan satu sama lain oleh membran
semipermeabel yang dapat dilewati secara bebas oleh airdan oleh
beberapa elektrolit.
Fungsi Air
Air mempunyai berbagai fungsi dalam proses vital tubuh:
Pelarut dan alat angkut. Air di dalam tubuh berfungsi sebagai
pelarut zat-zat gizi berupa monosakarida, asam amino, lemak,
vitamin dan mineral serta bahan-bahan lain yang diperlukan tubuh
seperti oksigen dan hormon-hormon. Zat-zat gizi dan hormone ini
dibawa ke seluruh sel yang membutuhkan. Di samping itu, air
sebagai pelarut mengangkut sisa-sisa metabolisme, termasuk
karbon dioksida dan ureum untuk dikeluarkan dari tubuh melalui
paru-paru, kulit dan ginjal.
Katalisator. Air berperan sebagai katalisator dalam berbagai
reaksi biologik dalam sel, termasuk di dalam saluran cerna. Air
diperlukan pula untuk memecah atau menghidrolisis zat gizi
kompleks menjadi bentuk-bentuk lebih sederhana.
Pelumas. Air berperan sebagai pelumas dalam cairan sendisendi tubuh.
Fasilitator pertumbuhan. Air sebagai bagian jaringan tubuh
diperlukan untuk pertumbuhan. Dalam hal ini berperan sebagai zat
pembangun.
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Pengatur suhu. Karena kemampuan air untuk menyalurkan
panas, air memegang peranan dalam mendistribusikan panas
didalam tubuh. Sebagian panas yang dihasilkan dari metabolisme
energi diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh pada 37°C.
Suhu ini paling cocok untuk bekerjanya enzim-enzim didalam
tubuh. Kelebihan panas yang diperoleh dari metabolisme energi
perlu segera disalurkan ke luar. Sebagian besar pengeluaran
kelebihan panas ini dilakukan melalui penguapan air dari
permukaan tubuh (keringat). Tubuh setiap waktu mendinginkan
diri melalui penguapan air. Kehilangan panas melalui kulit
merupakan 25% dari pengeluaran energi basal. Kehilangan air
yang terjadi sebanyak 350-700 ml/hari pada suhu dan kelembaban
lingkungan normal dinamakan kehilangan air insensibel atau
secara tidak sadar. Semakin luas permukaan tubuh, semakin besar
kehilangan panas melalui kulit. Lemak dibawah kulit berperan
sebagai bahan isolasi yang mengurangi kecepatan panas hilang dari
tubuh. Ini menguntungkan tubuh pada suhu dingin dan merugikan
pada suhu panas.
Peredam benturan. Air dalam mata, jaringan saraf tulang
belakang, dan dalam kantung ketuban melindungi organ-organ
tubuh dari benturan.
Kebutuhan Air
Kebutuhan air sehari dinyatakan sebagai proporsi terhadap jumlah
energi yang dikeluarkan tubuh dalam keadaan lingkungan ratarata. Untuk orang dewasa dibutuhkan sebanyak 1,0 – 1,5 ml/kkal,
sedangkan untuk bayi 1,5 ml/kkal.
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Pembahasan dalam BAB ini:

MENU SEIMBANG
 Pedoman Pola Menu Seimbang
 Penyusunan Menu
 Menu Berdasarkan Daftar Bahan
Makanan Penukar
 Pola Menu Sehari Seimbang Sesuai
Kandungan Energi
 Menentukan Kebutuhan Energi

BAB III
MENU SEIMBANG
Suatu menu adalah susunan hidangan sekali makan yang
secara keseluruhan harmonis dan saling melengkapi untuk
kebutuhan makan seseorang. Menu sehari berarti susunan
hidangan untuk satu hari terdiri dari beberapa waktu makan yaitu
makan pagi, makan siang, makan malam serta makanan selingan
antara makan pagi dengan makan siang serta antara makan siang
dengan makan malam. Menu seimbang adalah menu yang terdiri
dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang
sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna
pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan
serta pertumbuhan dan perkembangan. Kehadiran atau
ketidakhadiran suatu zat gizi essensial dapat mempengaruhi
ketersediaan, absorpsi, metabolisme atau kebutuhan zat gizi lain.
Adanya saling keterkaitan antar zat-zat gizi ini menekankan
keanekaragaman makanan dalam menu sehari-hari.
PEDOMAN POLA MENU SEIMBANG
Pedoman pola menu seimbang yang dikembangkan sejak tahun
1950 dan telah mengakar di kalangan masyarakat luas adalah
Pedoman Menu 4 Sehat 5 Sempurna. Pedoman ini pada tahun 1995
telah dikembangkan menjadi Pedoman Umum Gizi Seimbang yang
memuat 13 Pesan Dasar Gizi Seimbang.
Pola Menu 4 Sehat 5 Sempurna
Pola menu 4 sehat 5 sempurna adalah pola menu seimbang
yang bila disusun dengan baik mengandung semua zat-zat gizi yang
dibutuhkan tubuh. Pola menu 4 sehat 5 sempurna terdiri dari
makanan pokok, lauk, sayur, buah dan susu.
1. Makanan pokok memberi rasa kenyang: nasi, jagung, ubi jalar,
singkong, talas, sagu, serta hasil olah seperti mie, bihun,
makaroni dan sebagainya. Makanan pokok berperan sebagai
sumber utama energi yang berasal dari karbohidrat.
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2.

3.

4.

5.

Lauk untuk memberi rasa nikmat sehingga makanan pokok
yang pada umumnya mempunyai rasa netral, lebih terasa enak.
Lauk merupakan sumber protein. Lauk hewani: daging, ayam,
ikan dan kerang, telur dan sebagainya. Lauk nabati: kacangkacangan dan hasil olah, seperti kacang kedelai, kacang hijau,
kacang merah, tahu, tempe dan oncom.
Sayur untuk memberi rasa segar dan melancarkan proses
menelan makanan karena biasanya dihidangkan dalam bentuk
berkuah: sayur daun-daunan, umbi-umbian, kacang-kacangan
dan sebagainya.
Buah untuk “mencuci mulut”: pepaya, nanas, pisang, jeruk dan
sebagainya. Buah merupakan sumber utama vitamin C, karena
pada umumnya dimakan dalam keadaan mentah. Vitamin C
pada sayur sebagian rusak akibat pemasakan.
Susu mengandung protein bernilai gizi tinggi dan zat-zat gizi
esensial lain dalam bentuk yang mudah dicernakan dan
diserap, maka susu terutama dianjurkan sebagai unsur kelima
bagi golongan manusia yang membutuhkan relatif lebih banyak
protein yaitu balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Gambar 3.1. Susunan Hidangan 4 Sehat 5 Sempurna
Sumber: Almatsier, Sunita. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT. Gramedia Pustaka
Utama Jakarta.

Menu yang terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur dan buah
ternyata sehat, dalam slogan yang mudah dimengerti disebut “4
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sehat”. Bila menu “4 sehat” ditambah dengan susu akan menjadi
menu “5 sempurna”. Kata sempurna jangan diartikan bahwa tanpa
susu hidangan tidak akan sempurna ditinjau dari kecukupan gizi,
tetapi mutu protein yang tinggi dan tersedianya zat-zat gizi lain
yang mudah diserap seperti yang terdapat dalam susu, akan lebih
menyempurnakan mutu hidangan.
Golongan Makanan Pokok
Diantara makanan pokok, jenis padi-padian seperti beras,
jagung dan gandum mempunyai kadar protein lebih tinggi daripada
umbi-umbian dan sagu. Bila menggunakan umbi-umbian sebagai
bahan makanan pokok, harus disertai makanan lauk dalam jumlah
lebih besar daripada bila menggunakan padi-padian. Makan beras
tumbuk dan roti yang dibuat dari tepung gandum yang tidak
digiling halus/warna cokelat lebih baik daripada makan beras atau
gandum putih, karena dalam keadaan tumbuk atau tidak digiling
sempurna kedua bahan makanan tersebut mengandung lebih
banyak tiamin atau vitamin B1 dan unsur lain vitamin B-kompleks.
Padi-padian merupakan sumber karbohidrat kompleks,
tiamin, riboflavin, niasin, protein, zat besi, magnesium dan serat.
Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat kompleks,
magnesium, kalium dan serat. Dalam Almatsier (2001) porsi
makanan pokok yang dianjurkan sehari untuk orang dewasa adalah
sebanyak 300-500 gram beras atau sebanyak 3-5 piring nasi sehari.
Sebagian dari beras dapat diganti dengan jenis makanan pokok
lain.
Golongan Lauk
Lauk sebaiknya terdiri atas campuran lauk hewani dan nabati.
Lauk hewani seperti daging, ayam, ikan, udang dan telur
mengandung protein dengan nilai biologi lebih tinggi daripada lauk
nabati. Daging merah, hati, limpa, kuning telur dan ginjal
merupakan sumber zat besi yang mudah diabsorpsi. Ikan, terutama
bila dimakan dengan tulangnya (ikan teri), juga merupakan sumber
kalsium. Ikan dan telur lebih murah daripada daging dan ayam.
Secara keseluruhan lauk hewani merupakan sumber protein,
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fosfor, tiamin, niasin, vitamin B6, vitamin B12, zat besi, seng,
magnesium dan selenium.
Kacang-kacangan dalam bentuk kering atau hasil olahannya
merupakan sumber protein yang baik, walaupun mengandung
protein dengan nilai biologi sedikit lebih rendah daripada lauk
hewani karena mengandung lebih sedikit asam amino esensial
metionin (metionin merupakan asam amino pembatas dari kacangkacangan). Kekurangan metionin dapat diisi oleh bahan makanan
lain yang kaya metionin seperti beras dan serelia lain. Disamping
itu, kacang-kacangan kaya akan vitamin B, kalsium, fosfor, zat besi,
mangan, seng, tembaga dan kalium terutama bila diperhitungkan
bahwa harganya lebih murah. Kandungan serat yang tinggi dalam
kacang-kacangan dihubungkan dengan pencegahan penyakitpenyakit jantung koroner, apendisitis, hemoroid, kanker usus
besar, batu empedu, dan diabetes mellitus (Burkitt dan Trowell,
1975 dalam Almatsier, 2001). Disamping itu, penurunan kadar
kolesterol darah dihubungkan dengan kehadiran saponin, susunan
asam amino, jenis karbohidrat dan sterol tumbuh-tumbuhan yang
ada dalam kacang-kacangan.
Pengolahan kacang-kacangan menjadi tempe, tahu, susu
kedelai dan oncom tidak saja meningkatkan citarasa, tetapi juga
meningkatkan kecernaan dan ketersediaan zat-zat gizi bagi tubuh.
Suhu panas mengurangi bahan toksik yang ada dalam kacangkacangan, seperti zat penghambat tripsin, sehingga meningkatkan
daya cerna protein. Proses fermentasi seperti yang dilakukan pada
pembuatan tempe memberi banyak keuntungan. Protein lebih
mudah dicerna dan diserap, karena sebagian protein terurai
menjadi asam-asam amino. Kadar tiamin, riboflavin, niasin,
vitamin B6 dan asam amino pantotenat meningkat, serta terbentuk
vitamin B12 oleh bakteri-bakteri yang terbawa oleh lingkungan
dalam proses fermentasi. Asam fitat yang merupakan penghambat
absorpsi kalsium dan zat besi yang ada dalam kacang-kacangan
dirusak oleh proses fermentasi, sehingga mineral-mineral ini dapat
diserap. Keuntungan lain dari tempe adalah mengandung
antioksidan serta dapat mencegah/menyembuhkan diare. Dalam
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Almatsier (2001) porsi lauk hewani yang dianjurkan sehari untuk
orang dewasa adalah sebanyak 100 gram atau dua potong
ikan/daging/ayam sehari, sedangkan porsi lauk nabati sebanyak
100-150 gram atau 4-6 potong tempe sehari. Tempe dapat diganti
dengan tahu atau kacang-kacangan kering.
Golongan Sayuran
Sayuran merupakan sumber vitamin A, vitamin C, asam folat,
magnesium, kalium dan serat, serta tidak mengandung lemak dan
kolesterol. Sayuran daun berwarna hijau, dan sayuran berwarna
jingga/oranye seperti wortel dan tomat mengandung lebih banyak
provitamin A berupa beta karoten daripada sayuran tidak
berwarna. Di samping itu, sayuran yang berwarna hijau kaya akan
kalsium, zat besi, asam folat dan vitamin C. Contoh dari sayuran
yang berwarna hijau adalah bayam, kangkung, daun singkong, daun
kacang, daun katuk, daun pepaya. Semakin hijau warna daun sayur,
semakin kaya zat-zat gizi. Sayur kacang-kacangan seperti buncis
dan kacang panjang kaya vitamin B. Sayuran tidak berwarna
seperti labu siam, ketimun, nangka dan rebung tidak banyak
mengandung zat gizi. Memakannya hanya untuk kenikmatan dan
dianjurkan sayuran yang dimakan tiap hari terdiri dari campuran
sayuran daun, kacang-kacangan serta sayuran berwarna jingga.
Dalam Almatsier (2001) porsi sayuran dalam bentuk tercampur
yang dianjurkan sehari untuk orang dewasa adalah sebanyak 150200 gram atau 1½ -2 mangkok sehari.
Golongan Buah
Buah berwarna kuning seperti mangga, pepaya dan pisang raja
kaya akan provitamin A, sedangkan buah yang kecut seperti jeruk,
gandaria, jambu biji dan rambutan kaya akan vitamin C. Karena
buah pada umumnya dimakan dalam bentuk mentah, buah-buahan
merupakan sumber utama vitamin C. Secara keseluruhan
buah merupakan sumber vitamin A, vitamin C, kalium, serat. Buah
tidak mengandung natrium, lemak (kecuali apokat) dan kolesterol.
Dalam Almatsier (2001) porsi buah yang dianjurkan sehari untuk
orang dewasa adalah sebanyak 200-300 gram atau 2-3 potong
sehari berupa pepaya atau buah lain.
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Susu dan hasil olah susu
Susu merupakan makanan alami yang hampir sempurna.
Sebagian besar zat gizi esensial ada dalam susu, yaitu protein
bernilai biologi tinggi, kalsium, fosfor, vitamin A dan tiamin. Susu
merupakan sumber kalsium paling baik, karena disamping kadar
kalsium yang tinggi, laktosa dalam susu membantu absorpsi susu
didalam saluran cerna. Akan tetapi susu sedikit sekali mengandung
zat besi dan vitamin C. Balita, ibu hamil dan ibu menyusui
dianjurkan paling kurang minum susu satu gelas sehari, atau hasil
olahnya dalam jumlah yang ekivalen. Menurut Almatsier (2001)
porsi susu yang dianjurkan untuk anak-anak, ibu hamil dan
menyusui adalah sebanyak 1-2 gelas sehari.
Tabel 3.1. Anjuran Makanan Sehari Untuk Berbagai Golongan Umur
Anjuran Makanan Sehari Untuk Berbagai Golongan Umur
Lauk-pauk
Golongan
Nasi
Sayur Buah
Hewani Nabati
Laki-laki dewasa
20 – 39 tahun
16 X p
2XD
3XT
1½ X S 2 X B
40 – 59 tahun
9Xp
3XD
4XT
1½ X S 2 X B
60 ke atas
6Xp
3XD
5XT
1½ X S 2 X B
Wanita dewasa
20 – 39 tahun
6Xp
2XD
3XT
1½ X S 2 X B
40 – 59 tahun
5Xp
3XD
3XT
1½ X S 2 X B
60 ke atas
4Xp
4XD
4XT
1½ X S 2 X B
Hamil
7Xp
3XD
3XT
3XS
2XB
Menyusukan
8Xp
3XD
3XT
3XS
2XB
Laki-laki
remaja
10 X p
3XD
3XT
1½ X S 2 X B
16 – 19 tahun
8Xp
8XD
3XT
1½ X S 2 X B
13 – 15 tahun
8½ X p
2XD
3XT
1½ X S 2 X B
10 – 12 tahun
Wanita remaja
16 – 19 tahun
7Xp
3XD
3XT
1½ X S 2 X B
13 – 15 tahun
7Xp
3XD
4XT
1½ X S 2 X B
10 – 12 tahun
8Xp
2XD
3XT
1½ X S 2 X B
Anak-anak
7 – 9 tahun
6Xp
2XD
3XT
1½ X S 2 X B
4 – 6 tahun
6Xp
2XD
2XT
1½ X S 2 X B
1 – 3 tahun
3Xp
2XD
3XT
1XS
1XB
Keterangan :

Susu

½ X Gls
½ X Gls

1 X Gls
½ X Gls
½ X Gls
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P
D
T
S
B
Gls
Sdm

=
=
=
=
=
=
=

Piring
Daging
Tempe
Sayur
Buah
Gelas
Sendok makan

( sepiring nasi = 60 g beras )
( sepotong daging = 25 gr daging )
( sepotong tempe = 25 gr tempe )
( semangkuk sayur = 100 gr sayuran hijau )
( sepotong buah pepaya = 100 gr pepaya )
( segelas susu = 200 gr susu segar )

- Untuk golongan dewasa dan remaja ditambah dengan 3 sdm gula dan 4
sdm minyak makan.
- Untuk golongan anak – anak umur:
- 1 – 3 tahun, tambah 2 sdm gula + 2 sdm minyak
- 7 – 12 tahun, tambah 3 sdm gula + 3 sdm minyak
Sumber: Santoso, Santoso, Dr., Anne Lies Rianti, Dra. 1999. Kesehatan Dan Gizi.
Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Lain-lain
Menu sehari-hari biasanya mengandung gula dan
minyak/kelapa, sebagai penyedap dan memberi rasa gurih. Gula
dan minyak/kelapa merupakan sumber energi. Menurut Almatsier
(2001) gula rata-rata dimakan sebanyak 25-35 gram sehari (2½ 3½ sendok makan) dalam minuman dan kue-kue, sedangkan
minyak sebanyak 25-50 gram (2½-5 sendok makan), untuk
menggoreng atau dalam kue-kue, atau sebagai santan dan kelapa
parut. Sedangkan menurut Santoso dan Rianti (1999), anjuran
makan sehari untuk berbagai golongan umur dapat dilihat pada
Tabel 3.1.
Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS)
PUGS merupakan penjabaran lebih lanjut dari pedoman 4 sehat
5 sempurna yang memuat pesan-pesan yang berkaitan dengan
pencegahan baik masalah gizi kurang, maupun masalah gizi lebih
yang selama 20 tahun terakhir telah mulai menampakkan diri di
Indonesia.
Konsep Dasar Gizi Seimbang
Dalam PUGS susunan makanan yang dianjurkan adalah yang
menjamin keseimbangan zat-zat gizi. Hal ini dapat dicapai dengan
mengkonsumsi beraneka ragam makanan tiap hari. Tiap makanan
dapat saling melengkapi dalam zat-zat gizi yang dikandungnya.
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Pengelompokkan bahan makanan disederhanakan berdasarkan
pada tiga fungsi utama zat-zat gizi yaitu sebagai sumber
energi/tenaga, sumber zat pembangun dan sumber zat pengatur.
Untuk mencapai gizi seimbang hendaknya susunan makanan sehari
terdiri dari campuran ketiga kelompok bahan makanan tersebut.
Dari tiap kelompok dipilih satu atau lebih jenis bahan makanan
sesuai dengan ketersediaan bahan makanan tersebut di pasar,
keadaan sosial ekonomi, nilai gizi, dan kebiasaan makanan.
Ketiga golongan bahan makanan tersebut digambarkan dalam
bentuk kerucut dengan urut-urutan menurut banyaknya yang
digunakan dalam hidangan sehari-hari (lihat Gambar 2). Dasar
kerucut menggambarkan sumber energi/tenaga, yaitu golongan
bahan makanan yang paling banyak dimakan, bagian tengah
menggambarkan sumber zat pengatur, sedangkan bagian atas
menggambarkan sumber zat pembangun yang secara relatif paling
sedikit dimakan tiap hari.

Gambar 3.2 Pedoman menu seimbang berbentuk kerucut.
Sumber: Departemen Kesehatan RI. 2003. Pedoman Umum Gizi Seimbang (Panduan
Untuk Petugas). Jakarta. Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat
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Bahan makanan yang terdapat didalam tiap kelompok bahan
makanan adalah sebagai berikut:
1. Sumber zat energi/tenaga: padi-padian atau serelia seperti
beras, jagung dan gandum; sagu; umbi-umbian seperti ubi,
singkong dan talas; serta hasil olahannya seperti tepungtepungan, mi, roti, makaroni, havermout dan bihun.
2. Sumber protein atau sumber zat pembangun, yaitu sumber
protein hewani seperti daging, ayam, telur, susu dan keju; serta
sumber protein nabati seperti kacang-kacangan berupa kacang
kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah dan kacang
tolo; serta hasil olahnya seperti tempe, tahu, susu kedelai dan
oncom.
3. Sumber zat pengatur berupa sayuran dan buah. Sayuran
diutamakan yang berwarna hijau dan kuning jingga seperti
bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel dan
tomat; serta sayur kacang-kacangan, seperti kacang panjang,
buncis dan kecipir. Buah-buahan diutamakan yang berwarna
kuning jingga, kaya serat dan yang berasa asam, seperti
pepaya, mangga, nanas, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak
dan jeruk.
Selain bahan makanan yang dikemukakan di atas, menu seharihari juga menggunakan sumber lemak murni seperti minyak
goreng, margarin, mentega serta sumber karbohidrat murni seperti
gula pasir, gula merah, madu dan sirup. Juga dianjurkan agar 6075% kebutuhan energi diperoleh dari karbohidrat (terutama
karbohidrat kompleks), 10-15% dari protein dan 10-25% dari
lemak. PUGS memuat tigabelas pesan dasar yang diharapkan dapat
digunakan masyarakat luas sebagai pedoman praktis untuk
mengatur makanan sehari-hari yang seimbang dan aman guna
mencapai dan mempertahankan status gizi dan kesehatan yang
optimal. Ketiga belas pesan dasar tersebut adalah (Depkes RI,
1996; Depkes RI, 2003):
1. Makanlah aneka ragam makanan
2. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi
3. Makanlah makanan sumber karbohidrat, setengah dari
kebutuhan energi
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Batas konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari
kecukupan energi
Gunakan garam beryodium
Makanlah makanan sumber zat besi
Berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan dan
tambahkan MP ASI sesudahnya
Biasakan makan pagi
Minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya
Lakukan aktivitas fisik secara teratur
Hindari minum minuman beralkohol
Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan
Bacalah label pada makanan yang dikemas

PENYUSUNAN MENU
Banyak faktor yang mempengaruhi penyusunan menu
seimbang. Susunan hidangan harus memenuhi syarat gizi agar yang
mengkonsumsi menjadi tertarik dan mendapat kesehatan baik
serta mempertahankan kesehatannya. Susunan hidangan harus
(sanggup) memenuhi beberapa fungsi:
1. Menghilangkan rasa lapar, memberikan rasa kenyang.
2. Mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan untuk berada dalam
kondisi tetap sehat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
3. Memenuhi nilai-nilai sosial budaya yaitu kebiasaan, pantangan
dan sebagainya dari masyarakat yang mengkonsumsi.
4. Biaya terjangkau bagi konsumennya.
Dalam menyusun menu hendaknya diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Kombinasi rasa yaitu asin, manis, asam, pahit, pedas jika
disukai.
2. Kombinasi warna hidangan yaitu warna merah, hijau, cokelat,
kuning dan sebagainya.
3. Variasi bentuk potongan yaitu persegi, panjang, tipis, bulat dan
sebagainya.
4. Variasi kering atau berkuah karena ada jenis hidangan berkuah
banyak seperti sup, sayur asam maupun yang sedikit kuah
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seperti tumis sayur, sambal goreng serta yang kering seperti
ikan goreng, kering tempe.
5. Variasi teknik pengolahan yaitu hidangan yang diolah dengan
teknik pengolahan digoreng, direbus, disetup dan lainnya
sehingga memberikan penampilan, tekstur, dan rasa berbeda
pada hidangan tersebut. Sebaiknya dihindari adanya
pengulangan warna, rasa, bentuk, teknik pengolahan dalam
satu menu.
Di samping hal tersebut perlu juga diperhatikan beberapa hal lain
yang menunjang seluruh proses konsumsi seseorang yaitu
kebersihan, pengolahan yang tepat sehingga enak dimakan serta
suasana menyenangkan ketika makan.
Bahan makanan
Faktor lain yang mempengaruhi penyusunan menu seimbang
adalah kesediaan bahan makanan. Makanan yang dikonsumsi,
umumnya terdiri atas satu atau beberapa jenis bahan makanan.
Setiap bahan makanan terdiri atas beberapa zat makanan atau zat
gizi yang disebut nutrien tertentu. Zat gizi adalah satuan-satuan
yang menyusun bahan makanan atau bahan-bahan dasar.
Sedangkan bahan makanan adalah sesuatu yang dibeli, dimasak
dan disajikan sebagai hidangan untuk dikonsumsi. Satu hidangan
terdiri dari beberapa bahan makanan yang masing-masing bahan
makanan mengandung beberapa jenis zat gizi yang saling
melengkapi satu sama lainnya. Di Indonesia, digunakan berbagai
jenis bahan makanan yang terdiri atas empat kelompok yaitu:
bahan makanan pokok, bahan makanan lauk pauk, bahan makanan
sayuran, bahan makanan buah-buahan dan susu serta telur.
Bahan makanan pokok, dalam susunan hidangan Indonesia
sehari-hari, memegang peranan penting. Bahan makanan pokok
dapat dikenal dari makanan yang dihidangkan pada waktu makan
pagi, siang atau malam. Dari sudut ilmu gizi, bahan makanan pokok
merupakan sumber energi (kuantitas/volume) dan mengandung
banyak karbohidrat. Beberapa jenis bahan makanan pokok juga
memberikan zat protein yang relatif cukup besar jumlahnya dalam
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konsumsi manusia. Penggunaan makanan pokok didasarkan atas
ketersediaannya di daerah bersangkutan.
Bahan makanan lauk pauk didalam pola makan orang
Indonesia selain sebagai teman makanan pokok yang memberikan
rasa enak, merupakan sumber zat gizi protein dalam menu
makanan sehari-hari. Sebagai sumbernya dikenal bahan makanan
berasal dari hewan dan tumbuhan. Lauk pauk banyak mengandung
protein sebagai zat pembangun, pada bahan makanan yang berasal
dari hewan disebut protein hewani, protein yang terdapat pada
bahan tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati.
Bahan makanan sayur mayur adalah sebagai teman makanan
pokok, pemberi serat dalam hidangan. Sayur dapat berupa bagian
dari tumbuhan seperti batang, daun, bunga, umbi maupun buah
muda. Sayur mayur merupakan sumber vitamin dan mineral. Zatzat gizi ini dapat rusak atau berkurang jika mengalami pemanasan.
Buah-buahan merupakan sumber vitamin bagi manusia. Ada
beberapa jenis buah yang juga memberikan kalori yang cukup
tinggi seperti lemak yang terkandung dalam apokat ataupun
karbohidrat yang terdapat pada durian.
Susu merupakan bahan makanan yang khusus, karena
kandungan zat gizinya dan fungsinya terutama untuk golongan
masyarakat tertentu seperti bayi, anak, ibu hamil dan menyusui.
Telur dan susu memiliki kandungan zat gizi yang banyak. Telur
menjadi sumber protein dan mineral yang baik bagi manusia, dapat
dikonsumsi anak kecil sampai orang tua. Telur banyak diolah
menjadi hidangan dalam menu makanan sehari-hari masyarakat
Indonesia karena harganya cukup murah, disukai dan mudah
diperoleh.
Untuk memelihara kesehatan tubuh dan terpenuhinya
kebutuhan energi, makanan yang kita makan haruslah sesuai
dengan kebutuhan. Karena itu bahan makanan sumber tenaga,
bahan makanan sumber zat pembangun berupa lauk pauk nabati
dan hewani, bahan makanan sumber zat pengatur haruslah kita
makan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.
Akan tetapi sangatlah baik jika dalam upaya memenuhi
kebutuhan anggota keluarga, berbagai zat gizi itu dilakukan dengan
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jalan menganekaragamkan makanan. Penganekaragaman tersebut
dapat berarti seperti berikut:
- Menganekaragamkan bahan makanan yang digunakan, baik
makanan pokok, lauk pauk, ataupun sayur mayor dan buah.
- Penganekaragaman makanan keluarga dapat juga berarti
penganekaragaman macam makanan yang dapat dibuat dari
satu jenis bahan pangan.
- Dapat juga berarti menganekaragamkan pola menu dan
makanan kebiasaan.
Anggota keluarga dan kondisi anggota keluarga
Faktor lain yang mempengaruhi penyusunan menu seimbang
adalah jumlah anggota keluarga dan kondisi anggota keluarga.
Makanan keluarga adalah makanan yang dihidangkan dalam suatu
keluarga dari hari ke hari. Lengkap tidaknya susunan makanan
keluarga ini banyak bergantung pada kemampuan keluarga untuk
menyusun makanan, kemampuan untuk mendapatkan bahanbahan makanan yang diperlukan, adaptasi kebiasaan dan sedikit
banyak pengetahuan menyusun makanannya. Setiap keluarga
terdiri dari beberapa perorangan yang dengan demikian memiliki
suatu perhatian-perhatian khusus terhadap makanan mana yang
disukai dan tidak disukai. Seorang ibu harus mampu mencari jalan
yang sebaik-baiknya, sehingga seluruh anggota keluarga itu akan
merasa puas terhadap hidangan yang disajikan. Dengan demikian
perlu digilir jenis makanan yang disukai tersebut agar nafsu makan
tetap meningkat.
Pembagian makanan antar anggota keluarga perlu mendapat
perhatian. Harus diperhatikan bahwa setiap anggota keluarga
memperoleh porsi makanan yang sebanding dengan kebutuhannya
berbagai zat gizi. Anak usia dibawah lima tahun (Balita), ibu yang
sedang hamil dan menyusui, perlu diperhatikan oleh karena
kebutuhan mereka akan berbagai zat gizi relatif baik dibandingkan
dengan kelompok usia yang lain. Jenis makanan yang diberikan
kepada Balita pada umumnya sama dengan yang diberikan pada
orang dewasa, hanya makanan balita kurang memberikan rasa
pedas atau rasa lain yang terlalu merangsang. Makanan bayi
biasanya agak berbeda dari makanan orang dewasa maupun balita.
Susu yang diberikan pada bayi juga berbeda dengan balita.
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Keuangan
Setelah diperkirakan jenis-jenis bahan makanan yang
diperlukan dan kuantumnya, maka perlu diperkirakan harganya,
apakah masih didalam jangkauan keuangan keluarga atau tidak.
Kalau jumlah seluruhnya terlalu mahal dan tidak sanggup terbeli
dengan keuangan yang ada, bisa dikurangi secara bertahap.
Jenis Menu dan manfaatnya
Faktor lainnya yang mempengaruhi penyusunan menu
seimbang adalah jenis menu dan manfaatnya. Menu menurut waktu
makan. Susunan menu seimbang untuk satu hari terdiri dari
hidangan berupa makan pagi, makan siang, makan malam, dan
kadang-kadang ditambahkan juga selingan. Makanan pagi sangat
bermanfaat untuk mempertahankan kadar gula darah pada waktu
pagi karena telah terpakai pada malam harinya. Jika tidak makan
pagi, tubuh berusaha menaikkan kadar gula darah dengan
mengambil cadangan glikogen, dan jika ini habis, maka cadangan
lemaklah yang akan diambil. Dalam keadaan seperti ini pastilah
tubuh tidak berada dalam keadaan yang cocok untuk melakukan
pekerjaan dengan baik. Menu makan pagi biasanya dipilih
hidangan yang cepat dan mudah dalam persiapan, penyajian dan
dimakan. Hidangan dapat diolah sehari sebelumnya bila pagi hari
terlalu sempit waktunya. Perlu diusahakan agar hidangan yang
disajikan mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap, yaitu zat
gizi pemberi tenaga, pembangun dan pengatur.
Untuk susunan hidangan makan siang dan makan malam perlu
diperhatikan dalam menilai cukup tidaknya konsumsi, karena
biasanya makan pagi tidak merupakan hidangan yang lengkap.
Menilai cukup tidaknya hidangan harus dilakukan 24 jam, tetapi
yang paling menentukan ialah hidangan yang dikonsumsi sebagai
makan siang dan makan malam, yang biasanya merupakan
hidangan paling lengkap. Bagian terbesar dari penyediaan zat gizi
untuk tubuh selama 24 jam terdapat pada kedua jenis hidangan
tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kandungan
gizinya lengkap sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga atau
orang-orang yang makan. Umumnya semua bahan makanan yang
123

termasuk didalamnya adalah bahan makanan pemberi tenaga
seperti kentang, nasi, singkong; bahan makanan pemberi zat
pembangun yaitu lauk pauk ikan, telur, ayam; bahan makanan
pemberi vitamin dan mineral yaitu sayuran dan buah-buahan.
Disamping makan pagi, siang dan malam juga dapat diadakan
makanan selingan. Makanan selingan berguna sebagai penambah
zat gizi, terutama kalori maupun zat gizi lainnya yang kurang
diperoleh pada waktu makan yang ada. Untuk yang memberikan
makanan selingan pada pagi hari, paling tepat diberikan antara
pukul 09.00–10.00 atau antara pukul 10.00-11.00 pagi. Ini untuk
menjaga jangan sampai pada waktu makan siang perut masih
terasa kenyang, sehingga makanan tidak dihabiskan. Untuk yang
memberikan selingan dua kali sehari, selingan sore diberikan
antara pukul 16.00–17.00. Biasanya makanan selingan dihidangkan
dengan teh atau kopi. Bentuk makanan selingan ini disajikan
dengan bentuk yang menarik, mudah dimakan, ukuran porsi tidak
terlalu mengenyangkan. Contoh makanan selingan adalah pisang
goring/rebus/penggang, berbagai bubur seperti bubur kacang
hijau/bubur sumsum/bubur ketan hitam, kue-kue basah seperti
getuk lindri/kue onde/combro/kue putu/kue lapis dan sebagainya.
Bahan utama dalam pembuatan makanan selingan biasanya
dari golongan serelia diolah misalnya lemper, ketan panggang,
arem-arem, macam-macam roti dan kue. Umbi-umbian seperti
singkong, ubi, pisang, sagu biasanya dimakan bersama kelapa dan
gula; dalam bentuk gorengan atau kolak dan sebagainya. Kacangkacangan seperti kacang hijau, mendoan tempe, tahu, isi dan
sebagainya. Kebanyakan makanan selingan memiliki segi positif
yaitu dapat mengenyangkan dan mengandung karbohidrat yang
cukup tinggi. Namun bila dianggap sebagai pengganti makanan
utama yaitu beras dengan lauk-pauknya, maka makanan selingan
ini kurang kandungan proteinnya. Maka perlu diperhatikan pola
makan seseorang yang makan dua kali makan utama, yaitu
hendaknya memilih makanan selingan yang cukup kandungan
gizinya. Segi negatif makanan selingan adalah karena keterbatasan
kandungan zat gizinya.
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Nilai gizi
Faktor nilai gizi juga berpengaruh pada penyusunan menu
seimbang. Makanan yang dihidangkan harus mengandung zat gizi
yang diperlukan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Porsi
bagi masing-masing anggota keluarga diperhatikan, apakah sesuai
dengan kebutuhan masing-masing menurut umur dan jenis
kelamin serta jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya sehari-hari.
Suasana hidangan harus terlihat berwarna warni dan mengandung
berbagai jenis bahan makanan yang berganti-ganti setiap harinya.
Dalam pengolahan makanan, perlu diketahui bahwa proses
dalam pengolahan makanan dapat meningkatkan mutu makanan
yang dikonsumsi misalnya lebih baik dan lebih mudah dicerna juga
dapat terjadi hal yang merugikan yaitu rusak atau hilangnya
beberapa zat gizi yang ada pada bahan makanan. Oleh sebab itu
perlu diperhatikan tahap-tahap dalam proses penyiapan makanan
yaitu penyiangan bahan makanan, pencucian, pemotongan, dan
pengolahan atau pemasakan dengan proses pemanasan sebagai
berikut:
1. Pencucian dan penyiangan bahan makanan
Pencucian bahan makanan perlu dilakukan karena ada
beberapa bahan makanan yang membawa kotoran seperti
bahan makanan yang berasal dari dalam tanah yang akan
membawa kotoran dari tanah, juga ada bahan makanan yang
kotor karena serangga maupun karena dicuci dengan air yang
tidak bersih (air sungai dan lainnya) sehingga mengandung
kotoran maupun racun limbah yang ada dalam pencucinya.
Proses pencucian sebaiknya dilakukan sebelum pemotongan,
dengan menggunakan air bersih yang mengalir.
Bahan makanan nabati pada umumnya perlu dibersihkan
dari bagian-bagian yang tidak dapat dimakan misalnya kulit,
batang yang keras, biji yang tidak termakan, serat yang keras,
bagian yang busuk atau rusak dimakan binatang/serangga.
Sebaiknya bahan makanan nabati dicuci dulu dengan air yang
mengalir sebelum disiangi agar zat-zat gizi yang terkandung
dan bersifat larut dalam air, tidak terbuang bersama air
125

2.

3.

4.

pencuci tersebut. Bahan makanan lain yang disiangi adalah
ikan, perlu secepatnya dibuang insang dan isi perutnya untuk
mencegah terjadinya proses pembusukan yang cepat.
Pemotongan bahan makanan
Pemotongan bahan makanan bertujuan memudahkan
makanan masuk ke dalam mulut dan mengunyah, terutama
bahan makanan yang agak keras dan liat. Makanan untuk usia
lanjut perlu lebih diperkecil lagi potongannya bahkan kalau
perlu dihaluskan. Pada proses pemotongan atau penghalusan
bahan makanan ini, terjadi kerusakan dari sel karena
terpotong sehingga zat-zat gizi yang terlindung di dalam sel
menjadi keluar dan bisa hilang selama proses. Dalam keadaan
ini bahan makanan mudah terkena udara yang mengandung
oksigen dan dapat merusak zat-zat tersebut (terjadi oksidasi).
Zat gizi yang rusak oleh oksidasi udara luar adalah tiamin dan
vitamin A atau provitaminnya. Disamping itu, enzim yang
dapat memecah zat gizi juga dapat bekerja sehingga
mempercepat pembusukan. Maka sebaiknya bahan makanan
dipotong atau dihaluskan dengan jarak waktu dekat pada saat
pengolahannya.
Proses pengolahan atau pemasakan
Umumnya pengolahan dilakukan dengan mempergunakan
panas, baik panas langsung seperti membakar sate, maupun
panas tidak langsung yaitu menggunakan bahan pengantara
seperti menggoreng, merebus. Panas ini mengubah sifat-sifat
kimia makanan yang berakibat lebih lanjut pada sifat-sifat
gizinya.
Pengaruh pengolahan pada makanan
Pengaruh-pengaruh yang terjadi adalah:
a. Pecahnya dinding sel
Zat-zat gizi berada dalam sel bahan makanan,
terlindung dari hal-hal luar yang dapat merusaknya atau
mengganggunya.
Dengan
pengolahan
(termasuk
pemotongan) khususnya pemanasan, dinding sel menjadi
pecah, dan isi sel terbuka terhadap pengaruh cairan
pencernaan dalam rongga usus. Berarti pemanasan
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meninggikan sifat dapat cerna atau digestibilitas makanan
terutama bahan makanan nabati.
b. Melemahkan dan mematikan mikroba
Dapat dikatakan bahwa pemanasan (memasak) dalam
pengolahan makanan dapat meningkatkan keamanan
makanan bagi kesehatan tubuh. Berbagai mikroba terdapat
di dalam bahan makanan, ada yang tahan panas dan ada
yang tidak. Beberapa mikroba yang bersifat patogenik dan
menyebabkan penyakit, tidak tahan panas yang cukup tinggi
dan lama. Disamping itu, parasit dan telurnya atau larva
yang mungkin mencemari bahan makanan akan dapat
terbunuh.
c. Mengubah berbagai zat gizi secara positif dan negatif
Beberapa bahan makanan memiliki struktur yang
tertutup yaitu berada dalam suatu kantung, misalnya
karbohidrat dari nabati. Pemanasan akan mengembangkan
kantung ini dan menjadi pecah, sehingga tepung terlepas
dan dapat dipecah oleh enzim-enzim dalam cairan
pencernaan tubuh. Protein yang memiliki ikatan kimiawi
dalam strukturnya terputus ikatannya karena pemanasan
sehingga lebih mudah dicerna dalam saluran pencernaan.
Maka pemanasan membantu memudahkan proses
pencernaan dengan cara memecah molekul karbohidrat dan
protein.
Disamping pengaruh positif, pengolahan dapat
memberikan pengaruh negatif yang merusak sifat bahan
makanan sehingga menjadi sukar atau tidak dapat dicerna
oleh tubuh. Sebagai contoh karbohidrat berubah menjadi
arang oleh pemanasan tinggi secara langsung pada teknik
pengolahan dibakar. Pengolahan bahan makanan yang
mengandung karbohidrat dengan protein sehingga terjadi
pencoklatan atau karamelisasi, menyebabkan kedua zat gizi
ini tidak dapat digunakan oleh tubuh.
d. Panas dapat meniadakan zat-zat toksik
Beberapa bahan makanan nabati maupun hewani
mengandung zat toksik atau racun alami. Panas dapat
menetralkan pengaruh zat-zat toksik ini. Misalnya dalam
daging ikan tertentu terdapat enzim yang dapat merusak zat
gizi, dengan pemanasan tertentu dan waktu tertentu,
pengaruh tersebut dapat dihilangkan. Sebagai kesimpulan
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dapat dikatakan bahwa ada pengaruh negatif dan positif
dalam proses penyiangan, pemotongan dan pengolahan
makanan. Maka perlu diperhatikan proses ini agar tidak
dialami kerugian.
e. Pemanasan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan zat
carsinogenik
Pada bahan makanan nabati maupun hewani yang
diolah dengan panas tinggi sehingga menjadi hangus, dapat
terbentuk ikatan-ikatan yang bersifat carsinogenik yaitu
merangsang terjadinya kanker.
Dalam pemilihan bahan makanan perlu diperhatikan standar
mutu kesegaran dari bahan yang akan dibeli. Memilih dan membeli
bahan pangan atau makanan yang baik diperlukan pengetahuan
mengenai mutu, macamnya maupun tanda-tanda baik buruknya
(rusak) dan berbagai cara penipuan yang biasa/dapat terjadi dalam
dunia perdagangan. Jenis bahan pangan berdasarkan tingkat
kecepatan kerusakan dibagi:
1. Bahan pangan yang mudah rusak, misalnya bahan pangan yang
berasal dari hewan seperti daging, susu, telur, ikan
2. Bahan pangan yang agak mudah rusak, misalnya sayuran dan
buah-buahan.
3. Bahan pangan yang tidak mudah rusak, misalnya biji-bijian dan
kacang-kacangan yang kering.
Tanda-tanda bahan pangan dan makanan yang rusak:
1. Tanda-tanda kerusakan daging dan produk olahannya: bau
tengik atau bau busuk, berlendir, warna berubah, rasa menjadi
asam, dan bulukan pada dendeng kering, kornet dalam kaleng
menggembung.
2. Tanda-tanda kerusakan ikan dan produk olahannya: bau tengik
atau busuk seperti bau gas amonia dan belerang, berlendir,
warna berubah, kulit dan daging ikan menjadi kusam atau
pucat, daging ikan menjadi tidak kenyal dan bulukan pada ikan
kering.
3. Tanda-tanda kerusakan sayuran, buah-buahan dan produk
olahannya: memar, layu, timbulnya bintik-bintik berwarna,
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5.

6.

timbulnya bau alkohol dan rasa asam serta gas, menjadi lunak
dan berair.
Tanda-tanda kerusakan susu dan produk olahannya: rasa susu
menjadi asam atau tengik, menggumpal, terbentuk gas dan
lender, tumbuhnya kapang pada produk susu kering.
Tanda-tanda kerusakan telur dan produk olahannya: telur utuh
menurun beratnya, kantung telur membesar, timbulnya bintikbintik hijau, hitam atau merah, tumbuhnya kapang, keluarnya
bau busuk.
Tanda-tanda kerusakan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbiumbian: bulukan karena pertumbuhan kapang, timbulnya
bintik-bintik berwarna.

MENU DALAM DAFTAR BAHAN MAKANAN PENUKAR
Penyusunan menu hendaknya memperhatikan variasi
hidangan yaitu unsur bahan makanan, warna, rasa dari hidangan
yang membentuk susunan menu tersebut. Selain 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
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Untuk tiap golongan bahan makanan, disusun daftar bahan
makanan dalam jumlah yang zat gizinya setara atau ekivalen dalam
energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Bahan makanan dalam
satu golongan bisa saling menukarkan karena mengandung unsur
gizi yang hampir sama. Tabel 3.2 memuat bahan makanan tiap
golongan yang digunakan sebagai acuan satuan penukar (dalam
ukuran rumah tangga dan gram) serta nilai energi, karbohidrat,
lemak dan proteinnya.
Tabel 3.2. Satuan Penukar Dan Nilai Gizi Delapan Golongan Bahan
Makanan
Golongan
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)

Ukuran Energi Karbohidrat Lemak Protein
urt gr
kkal
gram
gram gram
¾ gls 100 175
40
4
1 ptg

50

95

-

6

10

2 ptg

50

80

8

3

6

1 gls 100

50

10

-

3

1 ptg 100
1 gls 200
½
5
sdm
10
1 sdm

40
130
5

10
9
-

7
5

7
-

40

10

-

-

Sumber: Almatsier, Sunita. 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 3.3 memuat rincian bahan makanan tiap golongan bahan
makanan penukar dalam jumlah yang bernilai gizi sama dan dapat
saling menukar.
Tabel 3.3. 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
Berat
Urt
Bahan makanan
Berat
urt
makanan
(g)
(g)
Nasi
100
¾ Gelas Maizena *)
40
8 Sdm
Nasi tim
200
1
Gelas Tepung beras
50
8 Sdm
Bubur
400
2
Gelas Tepung singkong
40
8 Sdm
beras
100
¾ Gelas *)
40
7 Sdm
Nasi jagung
200
2 Bj sdg Tepung sagu *)
50
8 Sdm
Kentang
100
1
Ptg
Tepung terigu
40
8 Sdm
Singkong *)
200
1
sdg
Tepung hunkwee*) 200
1 Gela
Talas
150
1
Bj bsr Mie basah
50
½
s
Ubi
50
4 Bj sdg Mie kering
50
1 Gela
Biscuit
80
2
Bh
Havermout
50
6
s
meja
50
5
Iris
Bihun
½ Sdm
Roti putih
Bh bsr
Gela
Kraker
s
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
Berat
Urt
Bahan makanan Berat
urt
makanan
(g)
(g)
Daging sapi
50
1 Ptg sdg Telur ayam negeri 60
1
Btr
Daging babi
25
1 Ptg kcl
Telur bebek
60
1
Btr
Daging
50
1 Ptg sdg Telur puyuh
60
6
Btr
ayam
Ikan segar
50
1 Ptg sdg
Hati sapi
50
1 Ptg sdg Ikan asin
25
2 Ptg sdg
Didih sapi
50
2 Ptg sdg Ikan teri
25
2
Sdm
Babat
60
2 Ptg sdg Udang basah
50
¼ Gelas
Usus sapi
75
3 Bulatan Bakso daging
100
1 Bj sdg
Telur ayam
75
2
Btr
0
biasa
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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
Bera
Urt
Bahan
Berat
urt
t
makanan
(g)
(g)
Kacang hijau
25 2 ½ Sdm Kacang tolo
25
2 ½ Sdm
Kacang kedelai
25 2 ½ Sdm Oncom
50
2 Ptg sdg
Kacang merah
25 2 ½ Sdm Tahu
100
1
Bj bsr
Kacang tanah
20
2 Sdm Tempe
50
2 Ptg sdg
terkupas
Keju kacang tanah 20
2 Sdm
Golongan IV: SAYURAN
Sayuran kelompok A, mengandung sedikit sekali energi, protein dan
karbohidrat. Sayuran ini boleh digunakan sekehendak tanpa
diperhitungkan banyaknya.
Beligo
Kangkung
Petsay
Daun bawang
Kecipir
Rebung
Daun kacang
Ketimun
Sawi
panjang
Kol
Selada
Daun koro
Kembang kol
Seledri
Daun labu siam
Labu air
Tauge
Daun waluh
Lobak
Tebu terubuk
Daun lobak
Pepaya muda
Terong
Jamur segar
Tomat
Cabe hijau besar
Oyong (gambas)
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
Bayam
Daun melinjo
Katuk
Biet
Daun pakis
Kucai
Buncis
Daun singkong
Labu siam
Daun bluntas
Daun pepaya
Labu waluh
Daun ketela rambat Jagung muda
Nangka muda
Daun kecipir
Jantung pisang
Pare
Daun lenca
Genjer
Tekokak
Daun lompong
Kacang panjang
wortel
Daun mangkokan
Kacang kapri
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Golongan V: BUAH-BUAHAN
Satu satuan penukar mengandung 40 kalori dan 10 gram hidratarang
Bahan
Bera
urt
Bahan makanan Berat
urt
makanan
t (g)
(g)
Adpokat
50
½ Bh bsr Mangga
50
½ Bh bsr
Apel
75
½ Bh bsr Nanas
75
1/6 Bh sdg
Anggur
75
10
Biji
Nangka masak
50
3
Biji
Belimbing
125
1 Bh bsr Pepaya
100
1
Bh sdg
Jambu biji
100
1 Bh bsr Pisang ambon
50
1
Bh sdg
Jambu air
100
2 Bh sdg Pisang raja sereh 50
2
Bh kcl
Jambu bol
75
¾ Bh sdg Rambutan
75
8
Bh
Duku
75
15
Bh
Salak
75
1
Bh bsr
Durian
50
3
Biji
Sawo
50
1
Bh sdg
Jeruk manis 100
2 Bh sdg Sirsak
75
½
Gls
Kedondong 100
1 Bh bsr Semangka
150
1 Ptg bsr
Kemang
100
1 Bh bsr Melon
150
1 Ptg bsr
Golongan VI: SUSU
Satu satuan penukar mengandung 110 kalori, 7 g protein, 9 g hidrat arang
dan 7 g lemak
Bahan makanan Berat
urt
Bahan makanan Berat
urt
(g)
(g)
Susu sapi
200 1 Gls
Tepung susu whole 25
5 Sdm
Susu kambing
150 ¾ Gls
Tepung susu skim
20
4 Sdm
Susu kerbau
100 ½ Gls
*)
25
4 Sdm
Susu kental tdk
100 ½ Gls
Tepung saridele
200 1 Gls
mns
30 1 Ptg sdg Joghurt
Keju
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
Berat
urt
Bahan makanan Berat
makanan
(g)
(g)
Minyak kacang
5
½ Sdm Kelapa parut
25
Minyak goreng
5
½ Sdm Santan
20
Minyak ikan
5
½ Sdm Lemak sapi
25
Margarine
5
½ Sdm Lemak babi
200
Kelapa
30
1 Ptg kcl

urt
5
4
4
1

Sdm
Sdm
Sdm
Gls
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Golongan VIII: GULA
Satu satuan penukar mengandung 30 kalori dan 7,5 gram karbohidrat
Bahan
Berat
urt
Bahan makanan Berat
urt
makanan
(g)
(g)
Gula pasir
8
1 Sdm Jam
12
1 ½ Sdm
Gula palm/aren
8
12 Sdm Permen
10
4
Gls
Madu
10
1 Sdm
Sirup
15
2
Sdm
¼
Sumber: Almatsier, Sunita. 2001, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Jakarta, PT. Gramedia
Pustaka Utama

POLA MENU SEHARI SEIMBANG SESUAI 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
3.6. Pola ini menunjukkan jumlah penukar tiap golongan bahan
makanan yang perlu dimakan sehari sesuai dengan kebutuhan
energi rata-ratanya sehari.
Tabel 3.6. Pola menu sehari menurut kandungan energi dalam
satuan penukar
Golongan
Bahan
Makanan
Nasi
Daging
Tempe
Sayur
Buah
Minyak
Gula

1500

1700

3
3
3
2
3
4
1

4
3
3
2
3
4
1

Kandungan Energi (kkal)
2000 2200 2500 2800
5
3
3
2
3
6
2½

6
3
3
2½
2
6
3

7
3
3
2½
2
8
4

8
4
3
2½
2
8
5

3000
9
4
3
2½
2
8
6

Sumber: Almatsier, Sunita. 2001, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Jakarta, PT. Gramedia
Pustaka Utama
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Tabel 3.7 Menu sehari dengan kandungan 2500 kalori
Bahan
makanan
Roti baker isi : Roti
Telur
mata Margarine
sapi
Telur ayam
Tempe
Tempe
Sari tomat
Tomat
Teh manis
Gula pasir

Jumlah
Penukar
Urt
1 (nasi)
2 iris
2 (minyak)
1 sdm
1 (daging)
1 btr
1 (tempe)
2 sdm
½ (sayur)
1 bh
1 (gula)
1 sdm

Nasi
Ayam goreng
Tahu ketoprak
Sayur bening
Apel
Sirop

Nasi
Ayam
Tahu
Tauge
Bayam
Minyak goreng
Apel
Sirop

3 (nasi)
1 (daging)
1 (tempe)

2 ¼ gls
2 ptg
½ bj

1 (sayur)
3 (minyak)
1 (buah)
2 (gula)

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)

2 ¼ gls
1 ptg
1 ptg
1 mangkok

3 (minyak)
1 (buah)
1 (gula)

1 ½ sdm
1 ptg
1 sdm

Waktu
Pagi

Siang

Menu

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

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 diatas. Bila makan
makanan kecil diantara 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.
Tabel 3.7 berikut memberikan contoh menu sehari dengan
kandungan 2500 kkal:
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MENENTUKAN KEBUTUHAN ENERGI
Kebutuhan energi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor
seperti: umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, jenis
pekerjaan/aktivitas dan iklim. Ada beberapa cara yang dapat
digunakan untuk menentukan besarnya kalori yang dibutuhkan
dalam sehari sebagai dasar penyusunan menu sehari. Salah satu
cara yang mudah dapat dilihat pada Tabel 3.8.
Tabel 3.8. Cara Menghitung Kebutuhan Kalori Sehari
Cara:
1. Mengetahui Tinggi Badan (TB) Anda
Misalnya TB = 170 cm
2. Mengetahui Berat Badan (BB) Anda
Misalnya BB = 80 kg
3. Mengetahui Berat Badan Idaman (BBI) Anda
Berat badan Idaman = (Tinggi Badan – 100) – 10%
Bila pendek :
Pria TB kurang 160 cm, wanita kurang dari 150 cm tak perlu dikurangi
10% jadi Berat Badan Idaman = (Tinggi badan – 100)
Jadi bila Anda TB 170 cm, BB = (170 – 100) – 10% = 63 kg
4. Mengetahui Berat Badan Normal (BBN) Anda
BB Normal = BB Idaman + 10%
Bila BB Idaman 63 kg, maka BB Normal = 63 kg + 10%, jadi 56,7 kg – 69,3
kg
5. Mengetahui status gizi Anda (normal, kurus atau gemuk)
a. BB Normal = BB idaman + 10%
b. Kurus bila kurang dari BB normal
c. Gemuk bila lebih dari BB normal
Bila BB 70 kg dan BB normal antara 56,7 – 63,7 kg, berarti gemuk, karena
lebih dari 69,3 kg.
6. Mengetahui berapa kebutuhan kalori per kg BB Idaman
Dengan mengetahui status gizi Anda (normal, kurus atau gemuk) dan
aktivitas Anda, dari table berikut ini dapat diketahui kebutuhan kalori
per kg BB Idaman
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Ringan:
a. Pegawai kantor
b. Pegawai took
c. Guru
d. Sopir
e. Sekretaris

Aktivitas
Gemuk
Normal
Kurus

Jenis Aktivitas
Sedang:
f. Mahasiswa
g. Pegawai industri ringan
h. Ibu rumah tangga

Berat:
i. Pelaut
j. Buruh
k. Penari
l. Atlit

Kebutuhan kalori per kg BB Idaman
Ringan
Sedang
25
30
30
35
35
40

Berat
35
40
40 – 50

7. Kebutuhan kalori sehari: BB Idaman X kebutuhan kalori per kg BB
Idaman
Misalnya kativitas ringan dan gemuk, maka kebutuhan kalori per kg BB
Idaman = 25 kalori. Jadi kebutuhan kalori = 63 X 25 kalori = 1575 kalori
dibulatkan 1500 kalori.
Sumber : Sarwono Waspadji, dkk, 2004, Cara Mudah Mengatur Makanan Seharihari Seimbang dan Sesuai Kebutuhan Gizi, FKUI
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Pembahasan dalam BAB ini:

GIZI SEIMBANG UNTUK BAYI





Prinsip Pengaturan Makanan untuk Bayi
Macam-macam Makanan untuk Bayi
Pengelolaan Makanan Bayi
Peranan Gizi untuk Pertumbuhan dan
Perkembangan
 Masalah-masalah dalam Usia Satu Tahun
Pertama

BAB IV
GIZI SEIMBANG UNTUK BAYI
Pada masa bayi makanan harus diatur tersendiri karena bayi
mempunyai ciri khas yaitu berada dalam masa tumbuh kembang.
Tujuan pengaturan makanan untuk bayi disini adalah memberikan
zat gizi yang cukup bagi kebutuhan hidup yaitu untuk
pemeliharaan dan/atau pemulihan serta peningkatan kesehatan,
pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikomotor serta
melakukan aktivitas fisikuntuk mendidik kebiasaan makan yang
baik.
Makanan untuk bayi dan anak harus memenuhi syarat-syarat
yaitu: 1) Memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi sesuai
dengan umur, 2) Susunan hidangan disesuaikan dengan pola menu
seimbang, bahan makanan yang tersedia setempat, kebiasaan
makan dan selera terhadap makanan, 3) Bentuk dan porsi
makanan disesuaikan dengan daya terima, toleransi dan keadaan
faali bayi/anak, 4) Memperhatikan kebersihan perorangan dan
lingkungan.
PRINSIP PENGATURAN MAKANAN PADA BAYI
ASI mampu memenuhi kebutuhan gizi bayi untuk tumbuh
kembang sampai bayi berumur 6 bulan, sehingga periode ini tidak
perlu diberikan makanan tambahan apapun kepada bayi. Setelah
bayi berumur 6 bulan, ASI saja tidak mampu lagi memenuhi
kebutuhan gizi bayi, oleh karenanya setelah bayi berumur lebih
dari 6 bulan perlu mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu
Ibu (MP-ASI). Selanjutnya pemberian ASI tetap diteruskan sampai
anak berumur 2 tahun.
Pada bayi, kebutuhan zat makanan terpenuhi secara adekuat,
mudah diterima dan mudah dicerna. Selain itu jenis makanan dan
cara pemberian sesuai dengan pemberian kebiasaan makan yang
sehat, terjamin kebersihan dan bebas dari bibit penyakit. Untuk
menyusun menu seimbang, pada bayi terbagi 10-15% protein, 2535% lemak dan 50-65% karbohidrat.
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MACAM-MACAM MAKANAN UNTUK BAYI
Air Susu Ibu (ASI)
Air susu ibu merupakan makanan yang paling ideal bagi bayi
karena komposisi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Selain itu ASI
juga mempunyai beberapa keunggulan dibanding dengan susu
yang lain. Beberapa keunggulan ASI diantaranya adalah kandungan
gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi; menunjang aspek
psikososial; mudah dicerna dan diserap; selalu dalam keadaan
bersih dan segar; aman; murah; menyempurnakan pertumbuhan
bayi sehingga bayi lebih sehat dan cerdas; melindungi tubuh dari
berbagai penyakit terutama penyakit infeksi; memperindah kulit,
gigi dan bentuk rahang; tersedia pada suhu yang tepat sehingga
bayi tidak harus menunggu; bayi jarang diare, tidak akan sembelit
dan jarang alergi; biasanya periode tidak subur ibu yang menyusui
lebih panjang dibanding dengan ibu yang tidak menyusui; proses
pemulihan setelah melahirkan akan berlangsung lebih cepat;
tercipta hubungan yang erat dan hangat antara bayi dan ibunya.
Kandungan Air Susu Ibu (ASI)
ASI mengandung tidak hanya unsure gizi tetapi juga
mengandung zat protektif. Kandungan zat gizi ASI adalah sebagai
berikut:
- Lemak. Lemak merupakan sumber kalori utama (50%). Kadar
lemak sekitar 3,5 – 4,5%. Lemak dalam ASI mudah diserap
karena terdapat enzim lipase dalam ASI. Kadar kolesterol dalam
ASI lebih tinggi sehingga mampu merangsang pembentukan
enzim protektif yang membuat metabolisme kolesterol menjadi
efektif pada usia dewasa. ASI mengandung asam lemak esensial
omega 6 (linoleat) dan asam linolenat (omega 3). Kedua asam
lemak esensial ini juga merupakan prekusor dari DHA (omega 3)
dan AA (omega 6) yang fungsinya penting untuk pertumbuhan
otak anak. ASI lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh.
Alat pencernaan bayi lebih cepat menyerap asam lemak tak
jenuh dibandingkan menyerap asam lemak jenuh. Oleh karena
itu, lemak ASI lebih cepat diserap oleh usus bayi dibanding
lemak susu sapi.
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- Protein. Rasio whey : kasein pada ASI adalah 60 : 40 yang
menyebabkan protein ASI lebih mudah diserap dibandingkan
susu sapi. Kadar protein ASI adalah 0,9%. Protein ASI mudah
dicerna oleh bayi. ASI mengandung alfa laktalbumin sehingga
tidak menimbulkan alergi. ASI mengandung asam amino taurin
yang penting untuk pertumbuhan retina dan konjugasi bilirubin.
ASI juga mengandung sistin yang sangat penting untuk
pertumbuhan otak bayi.
- Karbohidrat. Kadar karbohidrat ASI adalah 6,5-7 gram% dengan
karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa. ASI mengandung
laktosa sekitar 7%. Laktosa mengalami fermentasi menjadi asam
laktat yang menyebabkan suasana asam dalam usus bayi.
Keuntungannya adalah dapat menghambat pertumbuhan
bakteri patologis; memacu pertumbuhan mikroorganisme yang
memproduksi asam organic dan mensintesis vitamin;
memudahkan
terjadinya
pengendapan
Ca-caseinat;
memudahkan terjadinya absorpsi kalsium, fosfor dan
magnesium. Dalam ASI juga terdapat galaktosa yang penting
untuk pertumbuhan otak dan medulla spinalis.
- Vitamin. ASI cukup mengandung vitamin yang diperlukan bayi.
ASI mengandung vitamin K dan Vitamin D dalam jumlah cukup.
Vitamin juga banyak terdapat terutama didalam kolostrum.
- Air. Kira-kira 88% ASI terdiri dari air yang berguna untuk
melarutkan zat-zat yang terdapat di dalamnya. Air secara
metabolik aman. Air yang relatif tinggi dalam ASI meredakan
rangsangan haus dari bayi.
- Kalori. Dalam 100 ml ASI terdapat 77 kalori yang 90%
didapatkan dari karbohidrat dan lemak. Sisanya didapat dari
protein.
- Garam dan mineral. ASI mengandung mineral lengkap yang
walaupun kadarnya relatif rendah tetapi cukup untuk bayi
sampai umur 6 bulan. Zat besi dalam ASI lebih mudah diserap
dan lebih banyak (lebih dari 50%). Seng pada ASI diperlukan
untuk tumbuh kembang, system imunitas dan mencegah
penyakit-penyakit tertentu. ASI juga mengandung kadar kalsium
dan pospor yang cukup untuk pembentukan tulang.
Kandungan komponen unggul yang tergantung pada ASI yang
dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit adalah sebagai
berikut:
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- Laktobasilus bifidus faktor. Mendukung proses perkembangan
bakteri yang “menguntungkan” dalam usus bayi, untuk
mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan.
- Laktoferin. Mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak
digunakan oleh bakteri pathogen untuk pertumbuhannya.
- Lisozim. Membantu pencegahan terjadinya infeksi. Suatu enzim
yang melindungi bayi terhadap bakteri dan virus yang
merugikan. Jumlah dalam ASI 300 kali lebih banyak daripada
susu sapi. Enzim ini aktif mengatasi bakteri E. Coli dan
Salmonella.
- Komplemen. Memperkuat kegiatan fagosit.
- Faktor
antistaphillococcus.
Menghambat
pertumbuhan
staphylococcus pathogen.
- Sel-sel fagosit. Memakan bakteri pathogen.
- Sel limfosit dan makrofag. Mengeluarkan zat antibody untuk
meningkatkan imunitas terhadap penyakit.
- Antibody. ASI mengandung sel darah putih. Selama 2 minggu
pertama ASI mengandung lebih dari 4000 sel per mil. Terdiri
dari tiga macam yaitu:
- Brochus-Asosiated Lympocyte Tissue (BALT) yang menghasilkan
antibody terhadap infeksi saluran pernapasan.
- Gut Asosiated Lymphocyte Tissue (GALT) yang menghasilkan
antibody terhadap saluran pencernaan.
- Mammary-Asosiated Lymphocyte Tisuue (MALT)
yang
menyalurkan antibody melalui jaringan payudara ibu. Sel-sel ini
memperoduksi Ig A, laktoferin, lisosim dan interferon.
- Imunitas seluler. Leukosit dalam kolostrum adalah sebanyak
5000 per ml. 90% berupa makrofag dan 10% limfosit B dan
limfosit T.
- Interferon menghambat aktifitas virus tertentu.
Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
Makanan Pendamping ASI adalah makanan tambahan yang
diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 4-6 bulan sampai bayi
berusia 24 bulan. Pada saat bayi bertumbuh dan menjadi lebih
aktif, akan dicapai usia tertentu, ASI saja tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Manfaat makanan pendamping
ASI adalah menambah energi dan zat gizi yang diperlukan bayi
untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan nutrisi total pada
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anak dengan jumlah yang didapat dari ASI, karena ASI tidak dapat
memenuhi kebutuhan bayi secara terus menerus.
Perhatikan Gambar 4.1 berikut. Dari gambar tersebut diketahui
bahwa jumlah energi yang dibutuhkan meningkat sewaktu anak
bertambah usia, bertambah ukuran badannya dan bertambah aktif
(garis putus-putus). Gambar tersebut juga menunjukkan jumlah
energi yang dipenuhi ASI jika ibu menyusui cukup sering (daerah
yang diarsir). Bisa juga dilihat adanya kesenjangan antara energi
yang dibutuhkan anak mulai usia 6 bulan dengan energi yang
didapat dari ASI. Kesenjangan ini semakin bertambah dengan
bertambahnya usia anak. Kesenjangan ini harus ditambah dari
makanan tambahan, karena jika kesenjangan ini tidak diisi, anak
berhenti pertumbuhannya atau bertumbuh dengan lambat.
Makanan tambahan diperlukan untuk mengisi kesenjangan energi
dan jumlah makanan yang dibutuhkan meningkat sewaktu anak
bertambah usianya.

Gambar 4.1 Kebutuhan energi dan jumlah ASI

Perhatikan Gambar 4.2 berikut. Dari gambar tersebut diketahui
bahwa jumlah zat besi yang diperlukan anak sehari-hari berangsurangsur menurun pada berbagai usia. Kondisi ini disebabkan jumlah
yang dibutuhkan berhubungan dengan berapa banyak darah baru
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yang harus dibuat tubuh anak. Lebih banyak darah baru yang harus
dibuat pada tahun pertama (ketika pertumbuhan berlangsung lebih
cepat) daripada tahun kedua.

Gambar 4.2 Kebutuhan zat besi dan jumlah ASI

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah zat besi yang
didapat dari ASI adalah sedikit. Pada tahun pertama dapat dilihat
bahwa ada kesenjangan besar antara apa yang dibutuhkan anak
dengan apa yang diberikan oleh ASI. Kesenjangan antara zat besi
yang dibutuhkan dengan jumlah yang diberikan ASI adalah jumlah
zat besi yang perlu diserap oleh anak dari makanan tambahan.
Bayi cukup bulan dilahirkan dengan cadangan zat besi tubuh
yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam beberapa bulan
pertama dan mereka menggunakan cadangan zat besi ini untuk
mengisi kesenjangan. Tetapi simpanan ini habis pada kira-kira
bulan keenam. Makanan tambahan yang memberi banyak zat besi
diperlukan untuk mengisi kesenjangan zat besi ini sejak usia 6
bulan. Karena jika kesenjangan ini tidak diisi, anak menderita
anemi. Risiko anemi paling tinggi terjadi pada kelompok umur 6-12
bulan karena kesenjangan zat besi terbesar terjadi pada usia ini.
Beberapa diagram serupa juga dapat dibuat untuk semua
nutrient yang lain. Dalam diagram ini, kebutuhan yang
diperlihatkan adalah “rata-rata” seorang anak dan nutrient yang
dipenuhi oleh ASI adalah “rata-rata” seorang inu. Anak lain dengan
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usia yang sama mungkin membutuhkan energi dan zat gizi yang
sedikit berbeda. Sebagian kecil anak mempunyai kebutuhan yang
lebih tinggi, karena itu kesenjangan terlihat lebih besar; sebagian
yang lain mempunyai kebutuhan dan kesenjangan yang lebih kecil.
Tetapi pada semua anak kesenjangan yang paling sulit diisi
biasanya yang berkaitan dengan energi, zat besi, zink dan vitamin
A.
Tujuan pemberian makanan pelengkap adalah melengkapi zat
gizi yang kurang; mengembangkan kemampuan bayi untuk
menerima bermacam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur;
mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan
menelan; melakukan adaptasi terhadap makanan yang
mengandung kadar energi yang tinggi. Cara memberikan makanan
pelengkap:
1. Berikan secara hati-hati, sedikit demi sedikit, dari bentuk encer
secara berangsur ke bentuk kental.
2. Makanan baru diperkenalkan satu per satu dengan
memperhatikan bahwa makanan betul-betul dapat diterima
dengan baik.
3. Makanan yang mudah menimbulkan alergi diberikan terakhir.
4. Cara
memberikan
makanan
bayi
mempengaruhi
perkembangan emosionalnya. Makanan jangan dipaksakan.
Kapan memulai makanan tambahan? Makanan tambahan
diberikan jika bayi tidak lagi mendapat cukup energi dan nutrisi
dari ASI saja. Diberikan antara usia 4-6 bulan. Tanda anak sudah
siap diberikan makanan tambahan adalah: berusia sekurangnya 4
bulan, sering mendapat ASI tapi tampak lapar segera/sesudah
mendapat ASI dan berat badan tidak bertambah secara adekuat.
Beberapa bahaya jika makanan tambahan diberikan terlalu
cepat atau terlalu lambat. Jika diberikan terlalu cepat, maka
makanan tambahan ini mengurangi konsumsi ASI. Ibu juga
memproduksi ASI lebih sedikit sehingga akan lebih sulit untuk
memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Bayi juga lebih berisiko
mengalami infeksi karena lebih sedikit mendapat faktor pelindung
dari ASI. Risiko bayi mengalami diare juga meningkat karena
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makanan tambahan tidak sebersih ASI. Makanan tambahan yang
diberikan sebagai pengganti ASI lebih sering berbentuk encer,
bubur berkuah atau berupa sup karena mudah dimakan oleh bayi.
Makanan ini memang membuat lambung menjadi lebih mudah
penuh, sehingga nutrisi yang masuk menjadi lebih sedikit dari jika
didapat dari ASI yang akan mengakibatkan kebutuhan nutrisi bayi
tidak terpenuhi. Untuk ibu bayi sendiri, berisiko untuk menjadi
hamil lagi jika jarang menyusui.
Pemberian makanan tambahan yang terlalu lambat
mengakibatkan anak tidak mendapat makanan ekstra yang
dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan energi dan nutrient. Jika
kesenjangan ini tidak diisi, maka anak berisiko terjadi malnutrisi
dan defisiensi mikronutrien meningkat. Anak juga berhenti
pertumbuhannya atau lambat tumbuh.
Makanan tambahan yang diberikan pada anak harus
memenuhi kriteria:
1. Kaya energi, protein dan mikronutrien (terutama zat besi, zink,
kalsium, vitamin A, vitamin C dan folat).
2. Bersih dan aman: tidak ada pathogen, tidak ada bahan kimia
berbahaya/toksin, tidak ada potongan tulang atau bagian yang
keras yang membuat anat tersedak serta tidak terlalu panas.
3. Tidak terlalu pedas atau asin.
4. Mudah dimakan oleh anak.
5. Disukai anak
6. Tersedia di daerah
7. Harga terjangkau
8. Mudah disiapkan
9. Dapat diterima oleh alat pencernaan bayi dengan baik
10. Bersifat padat gizi
11. Kandungan serat kasar/bahan lain yang sukar dicerna dalam
jumlah sedikit.
Bahan-bahan makanan yang digunakan pada makanan tambahan
adalah makanan pokok (termasuk serelia), bahan pangan hewani,
sayuran berwarna, minyak, lemak dan gula serta buah-buahan.
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Pengganti Air Susu Ibu (PASI)
Pengganti air susu ibu diberikan jika jumlah dan mutu ASI
kurang memadai sehingga tidak mencukupi kebutuhan bayi, jika
ibu tidak selamanya bersama-sama dengan bayinya, faktor
kesehatan ibu yang kurang memadai. Pada beberapa masyarakat,
ibu tidak memberikan ASInya dan menggantikan dengan PASI
karena alasan estetika. Beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam pemberian PASI:
1. Harus mengetahui susu buatan yang cocok untuk bayi.
2. Harus bisa cara mempersiapkan dan cara memberikan PASI
3. Harus bisa cara membersihkan dan cara melakukan sterilisasi
4. Harus mempunyai persediaan air bersih yang cukup.
Beberapa kerugian dalam pemberian PASI
1. Terjadi jika pengenceran salah yang dapat menyebabkan
kurang terpenuhinya kebutuhan nutrisi.
2. Memungkinkan terjadinya kontaminasi mikroorganisme
3. Menyebabkan alergi
4. Menyebabkan diare kronis
5. Kemungkinan salah menggunakan pilihan susu formula karena
indikasi yang salah.
6. PASI tidak mempunyai manfaat seperti ASI karena:
a. Kandungan nutrient tidak sesempurna ASI
b. Tidak mengandung zat protektif
c. Mudah menimbulkan alergi
d. Lebih mudah menimbulkan karies pada gigi.
e. Kurang memberikan efek psikologis
f. Tidak merangsang involusi rahim
g. Tidak berefek menjarangkan kehamilan
h. Tidak praktis
i. Tidak ekonomis
Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan bayi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian
makanan bayi dan anak adalah 1) Bayi baru lahir yang sehat, aktif,
menangis kuat, refleks menghisap dan menelan baik harus segera
disusui, 2) Makanan yang diberikan pada bayi/anak termasuk juga
susu harus memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan, 3) Bayi
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perlu makan lebih dari satu kali dalam sehari untuk melengkapi
ASI (karena lambung kecil), 4) Sekali bayi menerima dengan baik
makanan yang diberikan, maka berikanlah makanan tersebut
setelah bayi menyusui, 5) Gunakan sendok/gelas/cangkir untuk
makan/minum. Hampir semua bayi diatas 6 bulan bisa dilatih
minum melalui gelas/cangkir, 6) Setelah umur 2 tahun, anak dapat
dilatih untuk makan sendiri. Untuk itu harus diperhatikan
makanan yang berhasil dikonsumsi saat makan, 7) Bayi umur lebih
dari 6 bulan memerlukan makan 4-6 kali sehari di samping ASI
agar kebutuhan energi/nutrient terpenuhi.
PENGELOLAAN MAKANAN BAYI
Penentuan kebutuhan zat gizi
1. Kebutuhan Kalori
Menurut Podyasmoro, dkk:
Kebutuhan Energi: 110 – 120 kalori/kgBB (DBW)
Perhitungan DBW:
Jika BBL tidak tahu: (Usia dlm bulan : 2) + 3 s/d 4 kg
Jika BBL tahu: Usia 6 bulan = 2 X BBL
Usia 12 bulan = 3 X BBL
Menurut Moersintowati B. Narendra, dkk:
Kebutuhan Energi: rata-rata 110 kkalori/kgBB/hari
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Menurut Diah Krisnatuti, Ir., MS, dkk:
Kebutuhan Energi:
Umur
(bulan)
<1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
13 – 24

AKE
kkal/kg/hr
124
116
109
104
99
96
94
93
94
96
99
103
104 (Pi)
105 (Pa)

BB
(kg)
3,0
3,8
4,5
5,2
5,8
6,3
6,8
7,2
7,6
8,0
8,4
8,8
10,0
10,0

AKEI
(kkal/orang/hari)
372
441
491
541
574
605
639
670
714
768
832
906
1040
1050

Menurut Dr. Arisman:
Kebutuhan Energi : 0 – 2 bulan : 120 kkal/kgBB/hr
6 bulan I : 115 – 120 kkal/kgBB/hr
6-12 bulan : 105 – 110 kkal/kgBB/hr
atau diperkirakan dengan jalan menghitung besaran energi yang
dikeluarkan
0 – 10 kg : 100 kkal/kgBB
11 – 20 kg : 1000 kkal + (50 kkal/kgBB di atas 10 kg)
> 20 kg
: 1500 kkal + (20 kkal/kgBB diatas 20 kg)
2.

Kebutuhan protein
Menurut Podyasmoro, dkk:
Kebutuhan Protein: 10% total energi atau 2,5 – 3,0 g/kgBB
(DBW)
Menurut Moersintowati B. Narendra, dkk:
Kebutuhan Protein: 2 – 3 g/kgBB/hari
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Menurut Diah Krisnatuti, Ir., MS, dkk:
Kebutuhan Protein: 0 – 3 bulan
: 2,10 g PST/kgBB/hari
3 – 6 bulan
: 1,86 g PST/kgBB/hari
6 – 9 bulan
: 1,48 g PST/kgBB/hari
13 – 24 bulan
: 1, g PST/kgBB/hari

3.

Menurut Dr. Arisman:
Kebutuhan Protein: 0 – 6 bulan
: 2,2 g/kgBB/hr
6 – 12 bulan
: 2 g/kgBB/hr
>12 bulan
: 1 – 1,5 g/kgBB/hr
Kebutuhan lemak
Menurut Diah Krisnatuti, Ir., MS, dkk:
Untuk pertimbangan menu yang beragam dan apabila energi
dan protein sudah terpenuhi maka kecukupan gizi lemak yang
dianjurkan tidak dicantumkan. Hal ini disebabkan secara
otomatis kecukupan lemak sudah terpenuhi. Dengan demikian
kebutuhan lemak tidak dinyatakan dengan angka mutlak.
Dianjurkan 15 – 20% total energi.

Menurut Dr. Arisman:
Kebutuhan Lemak: 30% energi dan setidaknya 10% asam lemak
tak jenuh ganda
4. Kebutuhan karbohidrat : 60-70% total energi
5. Kebutuhan vitamin dan mineral
6. Kebutuhan cairan
Cairan merupakan zat gizi yang penting bagi bayi dan balita
karena:
1. Bagian terbesar dari tubuh manusia
2. Risiko kehilangan air pada bayi yang terjadi melalui ginjal lebih
besar daripada orang dewasa
3. Bayi dan anak lebih mudah terserang penyakit dehidrasi akibat
muntah-muntah dan diare berat
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Menurut Dr. Arisman:
Rata-rata kebutuhan cairan:
3 hari : 3 kg : 80 – 100 cc/kg
10 hari : 3,2 kg
: 125 – 145 cc/kg
3 bulan : 5,4 kg
: 140 – 160 cc/ kg
6 bulan : 7,3 kg
: 130 – 155 cc/kg
9 bulan : 8,6 kg
: 125 – 150 cc/kg
12 bulan
: 9,5 kg
: 120 – 135 cc/kg
24 bulan
:
: 155 cc/kg
Contoh perhitungan kebutuhan energi bayi yang berasal dari
ASI dan Makanan Tambahan.
Umur
(Bulan)
6–7
7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 14

BB
(kg)
6,8
7,2
7,6
8,0
8,4
8,8
10,0

AKEI
Kkal/org/hari
639
670
714
768
832
906
1050

Energi dari
ASI (kkal)
MPASI (kkal)
455
184
455
215
455
259
455
313
455
377
455
451
325*
725

Keterangan: kandungan energi ASI 65-70 kkal/100 ml
* Setelah berumur 1 tahun diasumsikan produksi ASI menurun
menjadi 500 ml/hari (setara 325 kkal)

Contoh perhitungan kecukupan protein bayi yang berasal dari
ASI dan Makanan Tambahan.
Umur
(Bulan)
6–9
9 – 12
12 – 24

BB
(kg)
7,2
8,4
10,0

Angka Kecukupan
Protein (PST / hari)
11,88
12,43
12,20

Energi dari
ASI (g PST) MPASI (g PST)
8,05
3,83
8,05
4,38
5,75
6,45

Keterangan : kandungan protein susu
: 1,15 – 1,2 g/100ml
4 bulan pertama
: 600 – 900 ml/hr
5 – 12 bulan pertama
: 700 ml/hari (asumsi)
12 – 24 bulan pertama
: 500 ml/hari (asumsi)
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Jadwal pemberian makanan bayi
1. Kelompok usia 0-6 bulan
ASI mengandung zat gizi yang ideal bagi bayi. Di bawah
usia 6 bulan, enzim pencernaan bayi belum sempurna.
Disamping itu, ginjal bayi belum bekerja dengan baik. ASI
mengandung beberapa enzim yang memudahkan pencernaan
makanan lebih lanjut. Pemberian makanan tambahan mungkin
mengandung zat tambahan yang berbahaya. Mungkin dapat
timbul alergi jika diberikan pada bayi yang muda.
2. Kelompok usia > 6 bulan
Makanan tambahan bisa diberikan setelah bayi berusia 6
bulan. Makanan tambahan awal yang paling baik adalah pisang
matang yang dianjurkan (pure). Makanan ini dapat diberikan
pada bayi usia 5 bulan jika ternyata pemberian ASI saja tidak
mencukupi dan bayi tidak mengalami kenaikan berat badan.
Bayi sering mendapat ASI tapi tampak lapar segera/sesudah
mendapat ASI dan berat badan tidak bertambah secara
adekuat. Bayi juga dapat diberikan air jeruk, air tomat dan lainlain secara bergantian. Hal yang perlu diingat adalah bahwa
pemberian MP ASI diberikan setelah ASI. Hal ini dengan
maksud agar ASI dapat diberikan seoptimal mungkin. MP ASI
yang berbentuk cairan diusahakan diberikan dengan sendok.
Pada umur 6 bulan, alat cerna sudah berfungsi, oleh karena
itu bayi mulai diperkenalkan dengan MP ASI lumat 2 kali
sehari. Bila bayi masih merasa lapar, dapat ditambahkan lagi.
Untuk mempertinggi nilai gizi makanan, nasi tim bayi dapat
ditambah santan atau minyak kelapa/margarine. Bahan
makanan ini dapat menambah kalori dan juga memberikan
rasa enak. Selain itu juga mempertinggi penyerapan vitamin A
dan zat gizi lain yang larut dalam lemak. Setiap kali makan
berikanlah MPASI dengan takaran:
- umur 6 bulan: beri 6 sendok makan
- umur 7 bulan: beri 7 sendok makan
- umur 8 bulan: beri 8 sendok makan
- umur 9 bulan: beri 9 sendok makan
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Setelah berumur 7 bulan, bayi dapat diberi bubur saring
yang terbuat dari beranekaragam makanan yang bergizi
dengan syarat tidak terlalu encer dan asin dan jangan
menggunakan bumbu penyedap. Sebagai penunjang bayi dapat
diberi air minum dalam cangkir atau dengan menggunakan
sedotan, kemudian berikan pula sari buah-buahan yang diberi
sedikit gula. Meskipun bayi telah mendapat makanan
tambahan, proses menyusi tetap dilanjutkan. Sebagai tahap
awal perkenalkan bubur dan sari buah dua kali sehari
sebanyak 1-2 sendok makan penuh. Jika yang diperkenalkan
adalah bubur maka yang diberikan berupa bubur saring.
Frekuensi pemberian bubur ini lambat laun harus
ditingkatkan.
Pada umur 7 -9 bulan, saat bayi mulai terbiasa makan
maka porsi makan dapat ditingkatkan. Pada usia ini sudah
dapat diberikan porsi 3-6 sendok penuh tiap kali makan, paling
tidak 4 kali sehari. Harus diingat bahwa bubur yang diberikan
tetap harus disaring atau ditumbuk terlebih dahulu agar lebih
lembut. Apabila bayi masih tampak lapar, dapat diberikan
makanan kecil misalnya kue kering, pisang atau advokat. Pada
usia 9 bulan berikan bubur yang tidak disaring atau nasi tim
yang dibuat dari bahan-bahan makanan bergizi tinggi yang
merupakan campuran ganda. Pemberian makanan bayi dapat
diberikan dengan jadwal seperti tabel berikut ini:
Tabel 4.1 Jadwal Pemberian Makanan Bayi
Usia
0 – 6 bulan
6 – 9 bulan

9 – 12 bulan

Makanan
ASI saja
ASI
Buah
Bubur susu
Nasi tim saring
ASI
Buah
Nasi tim

Jumlah
Sesuka
Sesuka
2 kali
1 kali
2 kali
Sesuka
2 kali
3 kali

Jam
10.00 & 16.00
08.00
13.00 & 18.00
10.00 & 16.00
08.00; 13.00; 18.00
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Tabel 4.2 Jadwal Pemberian MP ASI, Jenis dan Frekuensi Pemberian
Usia
0 – 6 bulan
Kira-kira 6 bulan

Kira-kira 7 bulan

Kira-kira 9 bulan

12 bulan atau lebih

Jenis Makanan
ASI saja
ASI
Buah lunak/sari buah
Bubur : bubur havermout/bubur
tepung beras merah
ASI
Buah buahan
Hati ayam/ kacang-kacangan
Beras merah
Ubi
Sayuran (wortel, bayam)
Minyak/santan/advokat
ASI
Buah buahan
Bubur/roti
Daging/ayam/ kacangkacangan/ikan
Beras
merah/kentang/labu/jagung
Kacang tanah
Minyak/santan/advokat
Sari buah tanpa gula
ASI
Makanan pada umumnya
termasuk telur dengan kuning
telur dan jeruk

Frekuensi
Sesuka
Kapan diminta
1 - 2 kali/hari
Kapan diminta
3-4 kali/hari

Kapan diminta
4-6 kali/hari

Kapan diminta
4-6 kali/hari

Cara membuat Makanan Pendamping Air Susu Ibu
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan
makanan bayi di rumah yaitu:
1. Harus mengikuti cara-cara yang bersih dan saniter. Bersih
artinya bebas dari kotoran. Saniter artinya bebas dari
mikroorganisme penyebab penyakit.
2. Gunakan bahan makanan yang segar atau beku
3. Lakukan metode masak yang baik. Hal-hal yang harus
diketahui antara lain pengukusan biasanya lebih baik dari
perebusan dan penyaringan lebih baik dari penggorengan.
4. Untuk menambahkan gula, tambahkan sedikit saja. Untuk
tahun-tahun pertama usia bayi, jangan coba-coba
menambahkan madu karena ada kemungkinan madu
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5.
6.

mengandung clostridium botulinum. Mikroba ini adalah salah
satu jenis yang tidak aman untuk bayi. Namun bagi orang
dewasa tidak menimbulkan masalah.
Haluskan atau buat pure (bubur) buah segar yang telah dicuci
bersih dan dikupas seperti pisang, papaya, pir dan melon.
Makanan bayi yang dimasak di rumah dapat segera dibekukan
atau disimpan dalam wadah tertutup dan disimpan di dalam
lemari es selama satu atau 2 hari, kemudian panaskan segera
jika ingin diberikan kepada bayi.

Beberapa Cara Praktis Membuat Makanan Pendamping ASI
1. Pisang
- Pilih pisang yang sangat matang dan tidak asam, lalu cuci
kulitnya sampai bersih.
- Cuci dan rebus sendok kecil yang akan digunakan untuk
mengerok pisang beberapa saat dalam air mendidih.
- Kerok pisang secara perlahan dan setipis mungkin dengan
sendok sehingga menghasilkan pisang lumat yang halus
(pure). Hasilnya siap untuk disuapkan kepada bayi.
- Jika kerokan pisang ditaruh ke dalam mangkuk maka
mangkukpun harus dicuci dan dididihkan terlebih dahulu
bersama-sama sendok.
2. Sari buah
- Pilih buah yang sangat matang dan tidak asam, lalu cuci
kulitnya sampai bersih.
- Cuci dan rebus semua peralatan yang akan digunakan
dengan air mendidih, seperti cangkir dan sendok kecil,
pisau, parutan dan saringan.
- Kerok buah (pepaya, mangga) dengan sendok, kemudian
lumatkan atau saring. Untuk mendapatkan sari jeruk,
caranya belahlah buah jeruk menjadi dua bagian, lalu peras
dengan menggunakan saringan atau alat peras jeruk.
- Jika tersedia blender atau juicer kana mempermudah atau
mempercepat pembuatan sari buah, tetapi sebelum
menggunakan peralatan tersebut jangan lupa untuk
mencuci dan mensterilkannya.
- Agar bayi tidak cepat bosan, sari buah bisa disajikan dengan
dicampur buah lainnya, misalnya pisang dengan jeruk,
papaya dengan jeruk atau papaya mangga.
- Jika rasa buah terasa hambar, bisa ditambahkan sedikit gula.
3. Bubur bayi
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- Siapkan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat bubur
dan cuci sampai bersih. Apabila ada yang perlu dikupas
maka setelah dikupas bahan harus dicuci lagi.
- Potong atau cincang kecil-kecil bahan yang perlu diperkecil
ukurannya.
- Mulailah dengan merebus bahan utama bubur (makanan
pokok) karena umumnya perebusan bahan utama ini
membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Setelah beberapa saat, masukkan kacang-kacangan yang
sebelumnya telah direndam. Selanjutnya, masukkan daging
dan lauk hewani lainnya.
- Setelah bubur tampak mengental, tambahkan sayursayuran.
- Bahan yang paling akhir dimasukkan (sesaat sebelum
diangkat) adalah lemak dan minyak, tunggu sampai
mendidih baru diangkat.
- Kriteria bubur yang baik, berbentuk kental dan setengah
padat. Jika terlalu encer atau cair dikhawatirkan tidak cukup
memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi bayi.
- Sebaiknya, bahan-bahan pangan pelengkap bubur dimasak
secara bersama-sama. Selain lebih praktis, juga mengurangi
kemungkinan hilangnya zat-zat gizi selama proses
pemasakkan.
- Untuk bayi yang berumur di atas 9 bulan sudah bisa
mengkonsumsi bubur yang tidak disaring, tetapi bahan
pembuatnya harus dipotong atau dicincang sampai halus.
Beberapa Cara Membuat Aneka Bubur Bayi
1. Adonan Dwitunggal
Adonan dwitunggal adalah makanan pokok yang ditambah
dengan satu jenis makanan lain.
a. Makanan pokok + kacang-kacangan
Bahan
- Tepung beras putih/tepung beras merah/tepung jagung
(maizena), atau tepung kanji
- Kacang hijau/kacang tanah/kacang tunggak/kacang
merah/kacang-kacangan lainnya
- Santan kelapa, minyak kelapa atau margarin
Cara membuat
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- Rendam kacang-kacangan selama ± 2 jam, lalu rebus
sampai lunak
- Kupas kulit arinya dan haluskan dengan cara dicincang
atau ditumbuk sampai terbentuk tepung
- Siapkan tepung, lalu tambahkan air secukupnya dan aduk
sampai rata. Selanjutnya, didihkan dan aduk perlahanlahan sampai tidak ada gumpalan (setengah matang).
- Masukkan kacang-kacangan yang telah dicincang halus
dan aduk terus.
- Tambahkan santan atau minyak/margarin, jika kurang
gurih tambahkan sedikit garam.
b.Makanan pokok + pangan hewani
Bahan
- Tepung beras putih/tepung beras merah/tepung jagung
(maizena), atau tepung kanji
- Daging sapi/daging ayam/hati sapi/ikan segar/telur
- Santan kelapa, minyak kelapa atau margarin
Cara membuat
- Cuci daging/ikan sampai bersih, kemudian cincang
sampai halus. Untuk ikan, pisahkan durinya lalu cincang
- Siapkan tepung, lalu tambahkan air secukupnya dan aduk
sampai rata. Selanjutnya, didihkan dan aduk secara
perlahan sampai gumpalannya hilang.
- Setelah setengah matang, masukkan daging/ikan yang
telah dicincang, dan aduk terus.
- Tambahkan santan atau minyak/margarine, jika kurang
gurih tambahkan sedikit garam.
- Jika menggunakan hati sapi/hati ayam, untuk mencegah
bau anyir pada bubur, rebus hati terlebih dahulu,
kemudian haluskan. Setelah itu, masukkan hati ke dalam
bubur setengah matang.
- Jika menggunakan telur, dinginkan bubur setengah
matang terlebih dahulu, kemudian masukkan telur yang
telah dikocok rata, lalu didihkan kembali dengan api kecil
sambil dikocok rata, lalu didihkan kembali dengan api
kecil sambil diaduk terus.
c. Makanan pokok + sayuran hijau atau jingga
Bahan
- Tepung beras putih/tepung beras merah/tepung jagung
(maizena), atau tepung kanji
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2.

- Wortel/tomat masak/ bayam/kangkung/sawi hijau dan
sayuran daun hijau lainnya
- Santan kelapa, minyak kelapa atau margarin
Cara membuat
- Cuci wortel sampai bersih, lalu kupas kulitnya. Setelah
dikupas, cuci wortel sekali lagi.
- Jika menggunakan sayuran daun, petik daun sayur dan
batangnya, lalu cuci sampai bersih. Selanjutnya potongpotog sayuran lalu dicincang halus.
- Siapkan tepung, lalu tambahkan air secukupnya dan aduk
sampai rata. Selanjutnya didihkan dan aduk secara
perlahan sampai gumpalannya hilang.
- Setelah setengah matang, masukkan sayuran yang telah
dicincang halus sambil diaduk terus.
- Tambahkan santan atau minyak/margarin, jika kurang
gurih tambahkan sedikit garam.
Adonan Tritunggal
Mutu adonan tritunggal lebih baik dibandingkan dengan
adonan dwi tunggal. Adonan tritunggal terdiri dari makanan
pokok ditambah dengan dua jenis bahan makanan lainnya.
a. Makanan pokok + kacang-kacangan + pangan hewani
Bahan
- Tepung beras putih/tepung beras merah/tepung jagung
(maizena), atau tepung kanji
- Kacang hijau/kacang tanah/kacang tunggak/kacang
merah dan kacang-kacangan lainnya.
- Daging sapi/daging ayam hati sapi/hati ayam/ikan
segar/telur
- Santan kelapa, minyak kelapa atau margarin
Cara membuat
- Rendam kacang-kacangan selama 2 jam, lalu rebus
sampai lunak. Selanjutnya, kupas kulit arinya dan
haluskan dengan dicincang atau ditumbuk.
- Cuci daging/ikan sampai bersih, kemudian cincang
sampai halus. Untuk ikan, sebelum dicincang pisahkan
durinya terlebih dahulu.
- Siapkan tepung, lalu ditambahkan air secukupnya dan
aduk sampai merata. Selanjutnya, didihkan dan aduk
secara perlahan sampai gumpalannya hilang.
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- Setelah setengah matang, masukkan kacang-kacangan
yang telah dihaluskan sambil diaduk terus. Selanjutnya,
tambahkan daging/ikan yang telah dicincang sambil
diaduk terus.
- Tambahkan santan/minyak/margarine, jika kurang gurih
tambahkan sedikit garam.
b. Makanan pokok + kacang-kacangan + sayuran berwarna hijau
atau jingga
Bahan
- Tepung beras putih/tepung beras merah/tepung jagung
(maizena), atau tepung kanji
- Kacang hijau/kacang tanah/kacang tunggak/kacang
merah atau kacang-kacangan lainnya
- Wortel/tomat masak/bayam/kangkung/sawi hijau dan
sayuran daun hijau lainnya
- Santan kelapa, minyak kelapa atau margarin
Cara membuat
- Rendam kacang-kacangan selama 2 jam, lalu rebus
sampai lunak. Kupas kulit arinya dan haluskan dengan
dicincang atau ditumbuk.
- Cuci sayuran sampai bersih, lalu potong-potong sampai
halus.
- Siapkan tepung, lalu tambahkan air secukupnya dan aduk
sampai merata. Selanjutnya didihkan dan aduk secara
perlahan sampai gumpalannya hilang.
- Setelah setengah matang, masukkan kacang-kacangan
yang sudah dihaluskan sambil diaduk terus. Tambahkan
sayuran yang telah dipotong halus sambil diaduk terus.
- Terakhir, tambahkan santan atau minyak/margarin, jika
kurang gurih tambahkan sedikit garam.
c. Makanan pokok +pangan hewani + sayuran berwarna
Bahan
- Tepung beras putih/tepung beras merah/tepung jagung
(maizena), atau tepung kanji
- Daging sapi/daging ayam/hati sapi/hati ayam/ikan
segar/telur
- Wortel/tomat masak/bayam/kangkung/sawi hijau dan
sayuran daun hijau lainnya
- Santan kelapa, minyak kelapa atau margarin
Cara membuat
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- Cuci daging/ikan sampai bersih, kemudian cincang
sampai halus. Untuk ikan pisahkan durinya lalu cincang
- Cuci sayuran sampai bersih, lalu potong halus.
- Siapkan tepung, lalu tambahkan air secukupnya dan aduk
sampai merata. Selanjutnya didihkan sambil diaduk
secara perlahan sampai gumpalannya hilang.
- Setelah setengah matang, masukkan daging/ikan yang
telah dicincang sambil diaduk terus, kemudian
tambahkan sayuran yang telah dipotong halus.
- Tambahkan santan atau minyak/margarin, jika kurang
gurih tambahkan sedikit garam.
Adonan Catur Tunggal
Adonan catur tunggal terdirir dari empat jenis makanan,
yang meliputi makanan pokok ditambah kacang-kacangan,
bahan makanan hewani dan sayuran berwarna.
a. Makanan pokok + kacang-kacangan + pangan hewani +
sayuran berwarna
Bahan
- Tepung beras putih/tepung beras merah/tepung jagung
(maizena), atau tepung kanji
- Kacang hijau/kacang tanah/kacang tunggak/kacang
merah atau kacang-kacangan lainnya
- Daging sapi/daging ayam/hati sapi/hati ayam/ikan
segar/telur
- Wortel/tomat masak/bayam/kangkung/sawi hijau dan
sayuran daun hijau lainnya
- Santan kelapa, minyak kelapa atau margarin
Cara membuat
- Rendam kacang-kacangan selama 2 jam, lalu rebus
sampai lunak. Kupas kulit arinya dan haluskan dengan
dicincang atau ditumbuk.
- Cuci daging/ikan sampai bersih, kemudian cincang
sampai halus. Untuk ikan, sebelum dicincang pisahkan
durinya terlebih dahulu.
- Cuci sayuran sampai bersih, lalu potong sampai halus.
- Siapkan tepung, lalu tambahkan air secukupnya dan aduk
sampai merata. Selanjutnya didihkan dan aduk secara
perlahan sampai gumpalannya hilang.
- Setelah setengah matang, masukkan kacang-kacangan
yang sudah dihaluskan sambil diaduk terus.
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- Masukkan daging/ikan yang telah dicincang halus,
kemudian tambahkan sayuran yang telah dipotong halus
sambil diaduk terus.
- Terakhir, tambahkan santan atau minyak/margarin, jika
kurang gurih tambahkan sedikit garam.

PERANAN GIZI UNTUK PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
Dalam pertumbuhan fisik
Tanda-tanda bayi yang mendapat kecukupan makan secara
adekuat adalah:
1. Terdapat kenaikan berat badan aktif, gembira dan nafsu
makannya baik:
700-1000 gram/bulan pada triwulan I
500-600 gram/bulan pada triwulan II
350-450 gram/bulan pada triwulan III
250-350 gram/bulan pada triwulan IV
2. Dalam 24 jam, minimal bayi buang air kecil (BAK) sebanyak 6
kali, buang air besar (BAB) lancar.
3. Warna kulit tidak pucat dan nampak halus.
4. Terdapat timbunan lemak yang cukup pada anggota gerak dan
di tubuh.
5. Perut agak menonjol, tidak cekung dan pada perabaan terasa
lembut.
6. Bayi dapat tidur dengan baik, tidak cengeng/sering terbangun.
7. Bayi tidak cengeng.
Dalam pertumbuhan otak dan kecerdasan
Telah dibuktikan bahwa pada penderita gizi buruk telah terjadi
hambatan terhadap pertumbuhan otak dan tingkat kecerdasan. Gizi
kurang atau gizi buruk berpengaruh terhadap tumbuh kembang sel
jaringan otak menurut Winnick:
1. Pada masa masih di dalam kandungan, jumlah sel otak yang
terbentuk hanya 60% dari jumlah seharusnya.
2. Tahun pertama setelah lahir, jumlah sel otak yang terbentuk
hanya 80-85% dari jumlah yang seharusnya.
161

3.

Tahun kedua setelah lahir. Jumlah sel otak mencapai jumlah
100% dari seharusnya tetapi besar masing-masing sel tidak
mencapai ukuran yang semestinya.
Kelainan yang terjadi pada jaringan otak akibat gizi buruk
membawa dampak antara lain:
1. Berpengaruh terhadap kemampuan belajar.
2. Kemampuan anak bereaksi terhadap rangsangan dari
lingkungannya sangat rendah dan anak menjadi apatis.
3. Turunnya fungsi otak membawa akibat terjadinya perubahan
kepribadian anak.
Secara keseluruhan, gizi buruk yang terjadi pada anak di usia muda
membawa dampak anak mudah menderita lelah mental, sukar
berkonsentrasi, rendah diri dan prestasi belajar menjadi rendah.
Kemampuan otak untuk berfungsi optimal sangat dipengaruhi oleh
masukan zat gizi dari makanan yang dimakan setiap hari.
Daya tahan terhadap infeksi
Rendahnya daya tahan tubuh akibat gizi buruk sangat
memudahkan dan mempercepat berkembangnya bibit penyakit
dalam tubuh. Antara gizi buruk dan penyakit sesungguhnya
terdapat hubungan timbale balik yang sangat erat sehingga sukar
untuk mengidentifikasi mana yang lebih dulu terjadi.
MASALAH-MASALAH DALAM USIA SATU TAHUN PERTAMA
1. Asupan makanan kurang.
Penyakit kurang energi protein (KEP) merupakan salah
satu penyakit gizi yang penting di Indonesia maupun negaranegara berkembang. Prevalensi tinggi terdapat pada anak
berumur di bawah lima tahun. Di Indonesia, KEP terdapat 2
gangguan yaitu; kwasiorkor dan marasmus. Kwasiorkor lebih
disebabkan karena kekurangan protein sedangkan marasmus
sebagai salah satu bentuk dari KEP yang diakibatkan karena
kekurangan energi dan zat gizi.
Penyebab langsung KEP adalah defisiensi kalori dan
protein yang artinya berkurangnya konsumsi makanan yang
mengandung kalori maupun protein dan hambatan
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penggunaan zat-zat gizi. Adanya penyakit infeksi dan investasi
cacing dapat menghambat absorbsi dan menghambat
penggunaan zat gizi dalam tubuh. Sedangkan penyebab tidak
langsung adalah karena masalah ekonomi; daya beli
masyarakat akan bahan makanan yang bergizi, rendahnya
pendidikan, kurangnya produksi pangan, kondisi higiene yang
tidak baik dan sistem distribusi yang tidak lancar.
KEP sering dijumpai pada anak usia 6 bulan yang mulai
memerlukan asupan kalori dan protein yang adekuat. Apabila
seorang anak tidak mendapatkan zat gizi yang mencukupi,
maka tubuh akan menggunakan cadangan zat gizi yang ada
dalam tubuh. Bila keadaan ini berlangsung lama, cadangan
dalam tubuh habis maka akan menyebabkan terjadinya
kekurangan yang akan menimbulkan gejala klinis KEP.
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Tabel 4.3 Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak
Berdasarkan Indeks (WHO 2005)
Indeks
BB menurut umur (BB/U)
Anak umur 0 sd 60 bulan

Panjang badan menurut umur
(PB/U)
Tinggi badan menurut umur
(TB/U)
Anak umur 0 sd 60 bulan
BB menurut panjang badan
(BB/PB)
BB menurut tinggi badan (BB/TB)
Anak umur 0-60 bulan
Indeks massa tubuh (IMT/U)
Anak umur 0-60 bulan

Kategori Status
Gizi
Gizi Buruk
Gizi Kurang
Gizi Baik
Gizi Lebih
Sangat pendek
Pendek
Normal
Tinggi

Ambang Batas (Z-Score)
<-3SD
-3SD sd < -2SD
-2SD sd 2SD
>2 SD
<-3SD
-3SD sd < -2SD
-2SD sd 2SD
>2 SD

Sangat kurus
<-3SD
Kurus
-3SD sd < -2SD
Normal
-2SD sd 2SD
Gemuk
>2 SD
Sangat kurus
<-3SD
Kurus
-3SD sd < -2SD
Normal
-2SD sd 2SD
Gemuk
>2 SD
Indeks massa tubuh (IMT/U)
Sangat kurus
<-3SD
Anak umur 5-18 tahun
Kurus
-3SD sd < -2SD
Normal
-2SD sd 2SD
Gemuk
>1SD sd 250
Obesitas
>250
Sumber: Adriani, Merryana; Wiryatmadi, Bambang. 2016. Pengantar Gizi
Masyarakat. Jakarta: KENCANA

Adapun ciri-ciri klinis Marasmus adalah; otot lemah, lunak,
merasa lapar dan cengeng, defisiensi mikronutrient yang
berhubungan dengan pola diet setempat, gagal pertumbuhan,
sering pada bayi < 12 bulan, tidak ada jaringan lemak bawah
kulit, wajah tampak tua (monkey face), tidak ada edema, warna
rambut tidak berubah dan sering disertai penyakit infeksi yang
umumnya kronis berulang disertai diare. Sedangkan ciri-ciri
klinis kwasiorkor; otot lemah, lunak, sikar diberi makan dan
cengeng, gejala anemia dan defisiensi nutrient, pertumbuhan
terhambat, biasa terjadi pada anak usia 1-3 bulan, wajah moon
face, ada edema kaki dan tungkai bawah, rambut menjadi
merak muda meluas dan berubah warna menjadi coklat
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kehitaman dan terkelupas (crazy pavement dermatosis), serta
sering disertai penyakit infeksi yang umumnya akut, anemia
dan diare. Keadaan KEP kadang juga merupakan kombinasi
keduanya Marasmic Kwasiorkor. Jika penderita memiliki dua
gejala tersebut, yaitu gejala pada marasmus kwasiorkor
dengan BB/U 60% baku median WHO-NCHS diserta edema
yang tidak mencolok.
Asupan makanan lebih
Asupan makanan yang berlebih pada bayi dapat berakibat
kegemukan atau obesitas pada bayi. Kelebihan asupan oleh
tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Masing-masing bayi
memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda, namun ada
kecenderungan bahwa bayi yang mengalami kegemukan
biasanya memiliki orang tua yang kegemukan pula dan pola
makan keluarga yang kurang baik sehingga mengakibatkan
kegemukan. Kegemukan pada anak di bawah dua tahun
biasanya karena kesalahan mengatur asupan makanan.
Pemberian makanan sedini mungkin (kurang dari 4 bulan)
akan menyebabkan meningkatkan asupan makanan pada bayi
dan kurangnya aktifitas bayi juga cenderung meningkatnya
simpanan energi dalam bentuk lemak. Pemberian susu formula
juga akan meningkatkan asupan bayi karena kandungan gula
yang berlebihan dalam susu formula. Pemberian makanan
pada terlalu dini, juga akan merangsang bayi untuk mengisi
perut bayi dengan makanan padat terus-menerus. Makanan
padat cenderung tinggi lemak, gula dan karbohydrat sehingga
mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan zat gizi yaitu
tinggi energi yang pada akhirnya meningkatkan jumlah sel
lemak. Pengawasan berat badan bayi harus dilakukan secara
teratur setiap bulan melalui buku Kesehatan Ibu dan Anak.
Obesitas pada bayi memicu timbulnya penyakit lain seperti
diabetes anak, penyakit jantung dan hipertensi.
Regurgitasi dan muntah
Kembalinya sejumalh kecil makanan yang telah tertelan
selama atau segera sesudah makan disebut regurgitasi atau
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gumoh. Pengososngan lambung yang lebih sempurna, terutama
terjadi beberapa saat setelah makan disebut muntah. Pada
anak usia kurang dari 6 bulan pertama hidupnya sangat
alamiah mengalami regurgitasi. Namun regurgitasi ini dapat
dikurangi dengan mengeluarkan udara yang tertelan selama
dan sesudah minum dengan cara disendawakan. Regurgitas
harus dibedakan dengan muntah. Regurgitasi terjadi secara
pasif, yang artinya tidak ada usaha bayi untuk mengeluarkan
atau memuntahkan minumannya (keluar sendiri). Sedangkan
muntah terjadi secara aktif, merupakan aksi reflek yang
dikoordinasi medula oblongata, sehingga isi lambung
dikeluarkan dengan paksa melalui mulut.
Penyebab regurgitasi adalah karena bayi kekenyangan,
posisi salah saat menyusui, terburu-buru dalam menghisap
ASI, kegagalan mengeluarkan udara, ASI atau susu diberikan
melebihi kapasitas lambung, klep lambung belum berfungsi
dengan sempurna, gerakan peristaltik belum berfungsi
sempurna dan bayi terlalu aktif bergerak. Risiko jika bayi
regurgitasi adalah meningkatnya bahaya aspirasi cairan ke
dalam paru (tersedak) bayi, infeksi pada saluran pernafasan,
nafas terhenti sesaat dan cairan gumoh dapat menimbulkan
iritasi.
Muntah dapat terjadi karena penyakit ringan ataupun
berat. Muntah yang terjadi terus menerus adalah tanda
obstruksi pada esophagus. Muntah kekuning-kuningan
pertanda ada gangguan pada empedu. Muntah merupakan
reaksi tubuh untuk menolak ataupun signal untuk mengetahui
adanya gangguan didalam tubuh. Komplikasi akibat muntah
adalah kehilangan cairan tubuh dan elektrolit (dehidrasi),
ketosis metabolisme, terjadi asidosis hingga berakibat shock,
aspirasi cairan ke dalam paru dan muntahan yang sering serta
hebat dapat menyebabkan ketegangan otot perut.
Diare atau tinja encer
Diare adalah mekanisme alamiah tubuh untuk
mengeluarkan isi yang tidak berguna pada usus. Jika usus
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sudah bersih, diare akan berhenti dengan sendirinya. Diare
dengan intensitas BABA beberapakali sehari, lalu berhenti
dalam 1-2 hari, tidak perlu penanganan khusus. Tetapi jika
diare (BAB) berlangsung 8-15 kali sehari, disertai rasa mulas
dan feses berupa cairan maka perlu kewaspadaan khusus
karena dehidrasi dapat terjadi. Diare akut ini disebabkan oleh
bakteri kolera, disentri, tifus, paratifus dan alergi makanan.
Diare pada bayi juga sering kali disebabkan oleh karena
konsumsi susu formula yang tidak cocok atau susu uang
terkontaminasi bakteri. Diare akut harus segera ditangani
karena dapat mengancam jiwa bayi.
Peningkatan pemberian ASI menjadi jalan keluar utama
mengatasi diare karena ASI mengandung zat khusus yang
mampu mengatasi mikroorganisme penyebab diare. Pada bayi
yang telah diberikan makanan selain ASI, ubah pola makannya
dengan mengurangi makanan padat atau susu formula. Jika
intensitas BAB terlalu tinggi maka perlu segera bayi di bawa ke
pelayanan kesehatan untuk segera ditangani secara medis
(salah satunya dengan pemberian zinc).
Konstipasi
Konstipasi tidak ditemukan pada bayi yang minum ASI
dalam jumlah yang cukup dan jarang pada bayi yang minum
susu formula yang mendapat cukup diet. Konstipasi adalah
kesulitan atau kelambatan pengeluaran feses. Kesukaran BAB
yang terus menerus mengakibatkan feses menjadi mengeras.
Bayi yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI
seringkali kekurangan dalam diit serat. Makanan yang dimakan
rendah serat, kadar karbohydrat dan protein yang tinggi atau
mendapat susu formula yang berlebihan menjadi faktor
penyebab mekanik konstipasi.
Untuk memperbaiki keadaan konstipasi pada bayi setelah
usia 6 bulan perlu peningkatan masukan cairan dan buahbuahan serta sayuran dalam konsumsi harian. Pemberian
hendaknya secara bertahap karena menyebabkan rasa kurang
enak, kembung dan banyak flatus. ASI diberikan secara
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ekslusif; sedangkan bayi yang minum susu formula dianjurkan
memberikan tambahan air minum 1-2 sendok teh setiap suap
makanan atau memilih susu formula rendah zat besi. Bayi
mulai dibiasakan untuk BAB 1-2 x per hari setelah makan
sehingga dapat memperbaiki refleks gastrokolik.
Kolik
Kolik menggambarkan gejala-gejala kompleks nyeri
abdomen yang sering, mungkin berasal dari usus dan menangis
hebat. Biasanya terjadi pada bayi yang lebih muda dari usia 3
bulan. Gejala yang muncul biasanya mendadak, bayi tiba-tiba
menangis kuat dan terus menerus, muka memerah atau
bahkan dapat pucat melingkar, abdomen kembung dan tegang,
kaki tertarik keatas abdomen dan teraba dingin, tangan
mengepal, serta jika serangan dapat berhenti hanya bila bayi
kelelahan, tetapi sering tampak lega sesudah keluar tinja atau
kentut. Penyebab kolik berulang biasanya tidak jelas; akibat
menelan udara yang masuk usus, makan berlebihan terutama
makanan yang mengandung tinggi karbohydrat serta perasaan
kuatir, takut, marah ataupun gembira.
Pencegahan serangan dapat dilakukan dengan cara
memperbaiki teknik pemberian makan termasuk teknik
bersendawa, memberikan emosi yang stabil, mengenali
kemungkinan alergi makanan pada diet anak ataupun diet ibu
yang menyusui dan menghindari kurang makan atau kelebihan
makan. Untuk penanganan serangan kolik pada bayi dapat
dilakukan dengan memegang bayi tegak atau membiarkan bayi
tidur tengkurap diatas pangkuan atau diatas botol air hangat
atau bantalan pemanas kadang-kadang membantu.
Defisiensi makro dan mikro nutrien
Mikronutrien (zat gizi mikro) adalah zat gizi yang
dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun
mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan
hormon, aktivitas enzim serta mengatur fungsi sistem imun
dan sistem reproduksi. Yang termasuk mikronutrien adalah
vitamin (baik yang larut air maupun larut lemak) dan mineral.
168

Mineral dibagi menjadi dua kelompok yaitu makromineral dan
mikromineral. Makromineral adalah mineral yang dibutuhkan
tubuh sebanyak minimal 100 mg per hari (contoh: kalsium,
fosfor), sedangkan mikromineral (trace elements) adalah
mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kurang dari 100
mg per hari (contoh: seng, besi). Adapula mikromineral
dibutuhkan dalam jumlah hanya beberapa mikrogram per
hari, seperti cuprum dan molibdenum. Mikronutrien diperoleh
dari luar tubuh seperti dari makanan atau suplemen, karena
tubuh tidak mampu memproduksinya dalam jumlah yang
cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh.
Meskipun hanya dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang
sangat sedikit, mikronutrien sangat dibutuhkan oleh tubuh.
Kekurangan zat gizi mikro dapat meningkatkan risiko
terserang penyakit menular, kematian akibat diare, campak,
malaria dan paru-paru. Kondisi tersebut merupakan bagian
dari 10 penyebab utama kematian di dunia saat ini. WHO
mencatat bahwa lebih dari 2000 juta penduduk di dunia
menderita kekurangan vitamin dan mineral, terutama vitamin
A, yodium, besi dan seng.
Makronutrien terdiri atas karbohidrat, lemak serta protein
dan dinamakan demikian karena dibutuhkan dalam jumlah
besar (jumlah makro) mengingat ketiga nutrien ini umumnya
terpakai habis dan tidak didaur ulang. Kekurangan zat gizi
makro ini salah satunya adalah kurang energi protein.
Penderita KEP akan berisiko mengalami kemunduran
pertumbuhan perkembangan anak dan meningkatnya risiko
infeksi.
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BAB V
GIZI SEIMBANG UNTUK BALITA
Ketika anak berusia 1-5 tahun, pemenuhan gizi seimbang
menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada usia ini, anak
mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat
pesat dan tidak akan terulang kembali. Kebutuhan zat gizi makro
maupun zat gizi mikro pada balita mempunyai takaran yang
berbeda, menyesuaikan dengan usia, berat badan dan aktivitasnya.
Perkembangan dimasa balita ini kemudian menjadi penentu
tahapan pertumbuhan perkembangan diusia sekolah kelak.
PRINSIP GIZI BAGI BALITA
Syarat makanan yang diberikan pada anak balita adalah
makanan yang mudah dicerna dan tidak merangsang (tidak pedas).
1. Umur 1-3 tahun
Pada usia 1-3 tahun anak bersifat konsumen pasif.
Makanannya tergantung pada apa yang disediakan ibu. Gigi
geligi susu telah tumbuh, tetapi belum dapat digunakan untuk
mengunyah makanan yang terlalu keras. Namun anak
hendaknya sudah diarahkan untuk mengikuti pola makanan
orang dewasa.
2. Umur 4-5 tahun
Pada usia 4-5 tahun anak bersifat konsumen aktif, yaitu
mereka telah dapat memilih makanan yang disukai. Kepada
mereka telah dapat diberikan pendidikan gizi baik di rumah
maupun di sekolah. Kebiasaan yang baik sudah harus
ditanamkan. Prinsip penyusunan menu pada balita adalah
mengandung unsure-unsur sebagai berikut:
a. Energi diberikan tinggi untuk menyediakan energi yang
cukup agar protein tidak dipecah menjadi energi.
b. Protein diberikan tinggi untuk menunjang pertumbuhan
dan menggantikan apabila terdapat sel-sel yang rusak.
c. Lemak diberikan cukup untuk menyediakan alat transport
vitamin larut lemak.
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d. Vitamin dan mineral cukup untuk menunjang proses
metabolisme tubuh.
e. Cairan dan serat yang cukup untuk melancarkan proses
defekasi.
TUJUAN PENGATURAN MAKANAN
Masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting
dan perlu perhatian yang serius. Pada masa ini berlangsung proses
tumbuh kembang yang sangat pesat yaitu pertumbuhan fisik dan
perkembangan psikomotorik, mental dan sosial. Stimulasi
psikososial harus dimulai sejak dini dan tepat waktu untuk
tercapainya perkembangan psiko-sosial yang optimal. Pada masa
ini balita perlu memperoleh zat gizi dari makanan sehari-hari
dalam jumlah yang tepat dan kualitas yang baik.
Tujuan pengaturan makanan untuk balita disini adalah
memberikan zat gizi yang cukup bagi kebutuhan hidup yaitu untuk
pemeliharaan dan/atau pemulihan serta peningkatan kesehatan,
pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikomotor serta
melakukan aktivitas fisik. Selain itu pengaturan ini juga bertujuan
untuk mendidik kebiasaan makan yang baik.
SYARAT MAKANAN PADA BALITA
Makanan untuk bayi dan anak harus memenuhi syarat-syarat
yaitu: 1) Memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi sesuai
dengan umur, 2) Susunan hidangan disesuaikan dengan pola menu
seimbang, bahan makanan yang tersedia setempat, kebiasaan
makan dan selera terhadap makanan, 3) Bentuk dan porsi
makanan disesuaikan dengan daya terima, toleransi dan keadaan
faali anak, 4) Memperhatikan kebersihan perorangan dan
lingkungan.
MENU SEIMBANG UNTUK BALITA
Ketidakseimbangan makanan pada masa balita mengakibatkan
kelainan fisik dan mental yang dapat menghambat perkembangan
dan pertumbuhan balita selanjutnya. Untuk mendukung hal ini
berdasarkan masalah gizi dan kebutuhan gizi pada balita, pesan172

pesan gizi seimbang perlu dipahami dan disampaikan pada
sasaran. Pesan-pesan gizi seimbang tersebut menurut Departemen
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia (2000)
adalah:
1. Pesan 1
: Makanlah aneka ragam makanan untuk
balita
2. Pesan 2
: Makanlah makanan untuk memenuhi
kecukupan energi balita
3. Pesan 5
: Gunakan garam beryodium untuk makanan
balita
4. Pesan 6
: Makanlah makanan sumber zat besi untuk
balita
5. Pesan 7
: Berikan ASI saja kepada bayi sampai umur
6 bulan
6. Pesan 8
: Biasakan makan pagi untuk balita
7. Pesan 9
: Minumlah air bersih, aman yang cukup
jumlahnya untuk balita
8. Pesan 13 : Bacalah label pada makanan yang dikemas
untuk balita
Makanlah aneka ragam makanan
Aneka ragam makanan adalah apabila setiap hidangan terdiri
dari minimal 4 jenis makanan yang terdiri dari bahan makanan
pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan yang bervariasi. Akan
lebih baik jika aneka ragam makanan tersebut dikonsumsi setiap
kali makan. Ketidaksukaan seseorang terhadap makanan tertentu
akan berdampak negatif terhadap pencapaian keseimbangan gizi.
Oleh karena itu agar hal tersebut tidak terjadi maka
perkenalkanlah dan berikanlah aneka ragam makanan sejak usia
dini. Hendaknya berbagai jenis bahan makanan diperkenalkan juga
sejak usia dini.
Konsumsi aneka ragam bahan makanan bagi balita dapat
menjamin kelengkapan zat gizi yang diperlukan tubuhnya, karena
setiap bahan makanan mengandung sumber zat gizi yang berbeda
baik jenis maupun jumlahnya. Kurangnya zat gizi pada bahan
makanan tertentu dapat dilengkapi oleh bahan makanan lainnya.
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Namun perlu dipertimbangkan bahan makanan lain yang kurang
menguntungkan seperti es krim, kue-kue manis, permen, makanan
ringan yang banyak memakai bahan tambahan makanan.
Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi
Setiap balita dianjurkan makan dengan hidangan yang cukup
mengandung sumber zat tenaga atau energi, agar dapat
melaksanakan kegiatannya sehari-hari seperti bermain, belajar,
rekreasi dan kegiatan lainnya, Untuk pertumbuhan dan
metabolisme. Kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan
mengkonsumsi bahan makanan sumber karbohidrat, protein dan
lemak. Tingkat kebutuhan energi pada Balita lebih besar dibanding
pada orang dewasa. Batita memiliki kebituhan energi sebesar 7590 kal/kgBB sedangkan Balita 65-75 kal/kgBB.
Kecukupan energi bagi balita sangat penting agar diperoleh
pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, metabolism
basal yang adekuat dan melakukan aktivitas fisik setiap hari.
Kecukupan energi bagi balita ditandai oleh berat badan yang
normal. Mengetahui berat badan normal balita dengan
menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS), konsumsi energi yang
terlalu banyak menyebabkan anak menjadi gemuk, sebaliknya
konsumsi energi yang kurang menyebabkan anak menjadi kurus.
Balita disamping tetap diberikan ASI sampai umur 2 tahun juga
harus diberi makanan pendamping sejak umur 6 bulan, karena
setelah berumur 6 bulan pemberian ASI saja tidak lagi mencukupi
kebutuhan gizi bayi. Makanan pendamping ASI (MP-ASI) diberikan
secara bertahap yaitu mulai dari makanan lumat kemudian
makanan lembek baru makanan keluarga.
Gunakan garam beryodium
Yodium adalah salah satu mineral yang sangat penting
peranannya bagi tubuh manusia. Yodium adalah pembentuk
hormon tiroksin yang dihasilkan kelenjar gondok yang dibutuhkan
untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Garam
yodium adalah garam yang dikonsumsi setelah ditambahkan
dengan kalium yodat (KIO3) sebanyak 30-80 ppm. Cara memilih
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garam beryodium adalah pada label atau kemasan garam tertulis
“mengandung 40 ppm KIO3”. Pada balita kekurangan yodium dapat
menyebabkan berbagai gangguan seperti gondok, gangguan
pertumbuhan fisik dan mental, serta menurunnya konsentrasi dan
tingkat kecerdasan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya
gangguan akibat kekurangan yodium, yakinkan pada orang tua
balita untuk menggunakan garam yodium dalam makanan dengan
membubuhkan garam yodium pada makanan sesaat sesudah
masak, jangan lagi mengkonsumsi makanan dengan menggunakan
garam bata/briket.
Makanlah makanan sumber zat besi
Zat besi adalah salah satu unsur penting dalam proses
pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan tubuh dan
mencegah penyakit infeksi maupun anemia. Zat ini yang secara
alamiah diperoleh dari makanan sehari-hari. Kekurangan zat besi
dalam makanan sehari-hari secara berkelanjutan dapat
menimbulkan penyakit anemia gizi atau yang dikenal masyarakat
dengan penyakit kurang darah, menimbulkan penurunan daya
tahan tubuh, kemampuan belajar dan anak-anak menjadi kurang
bersemangat.
Jumlah zat besi yang diserap tubuh anak dari makanan
bergantung pada: Jumlah zat besi dalam makanan; Jenis zat besi
(zat besi dari daging dan ikan terserap lebih baik daripada zat besi
dari tumbuhan, susu dan telur); Jenis makanan lain yang ada dalam
menu makanan (beberapa meningkatkan penyerapan zat besi dan
lainnya menghambat); Apakah anak menderita anemia (zat besi
yang diserap lebih banyak jika anak menderita anemia). Contoh
bahan makanan sumber zat besi adalah bahan makanan hewani
seperti hati, daging, telur, ayam, dll. Disamping itu sumber zat besi
terdapat pada kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kacang
hijau, kacang merah, kacang tanah, tempe, tahu serta sayuran hijau
tua seperti daun singkong, kangkung, bayam, dll.
Menurut Rosidah (2003) jenis makanan kaya zat besi dan
penyerapan baik: hati dari berbagai jenis; organ lain/jeroan,
terutama organ berwarna merah dan darah; daging hewan,
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terutama daging merah; daging unggas, terutama daging berwarna
gelap; makanan yang diperkaya zat besi (misalnya sereal bayi yang
diperkaya dengan zat besi). Jenis makanan kaya zat besi dan
penyerapan buruk: kuning telur; kacang-kacangan; sayuran
berdaun hijau tua. Jumlah zat besi yang diserap dari telur, susu, dan
makanan nabati (misal serelia, kacang-kacangan, biji-bijian lain,
sayuran, dan buah-buahan) adalah:
- Meningkat jika dimakan bersama: makanan yang kaya
vitamin C; daging dan organ/jeroan hewan, unggas; ikan dan
makanan laut lainnya
- Menurun jika dikonsumsi bersama: teh dan kopi
Memakan makanan yang kaya vitamin C bersamaan dengan
telur, susu dan makanan nabati merupakan cara terbaik untuk
meningkatkan penyerapan zat besi. Makanan yang kaya vitamin C
meliputi: buah-buahan segar seperti; jeruk, jambu, lemon,
mandarin, mangga, papaya, beri, melon, pisang, persik, nenas,
buah-buahan asam lain, dll; tomat, cabai; sayuran dan daun-daunan
hijau seperti bayam, amaranthus, kangkung, daun singkong, daun
ubi, kubis, brokoli, kembang kol; akar dan buah-buahan bertepung
yang segar adalah sumber yang baik jika dimakan dalam jumlah
besar (kentang, ubi, singkong, pisang raja). Memakan sereal yang
difermentasi meningkatkan penyerapan zat besi. Ambang batas
normal kadar Hb untuk anak balita adalah 11 gram % (sumber:
WHO, 1986, Temu Nasional Anemia, 1983)
Berikan ASI saja kepada bayi sampai berumur 6 bulan
ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Tidak ada satu pun
makanan lain yang dapat menggantikan ASI, karena ASI
mempunyai kelebihan yang meliputi 4 aspek, yaitu: aspek gizi,
aspek kekebalan, aspek ekonomi dan aspek kejiwaan, berupa
jalinan kasih sayang yang penting untuk perkembangan mental dan
kecerdasan anak. Kolostrum (kental dan berwarna kekuningkuningan) adalah ASI yang keluar pada hari pertama yang
mengandung zat kekebalan tubuh dan vitamin A yang tinggi, yang
sebaiknya diberikan kepada bayi. Setelah bayi berumur 6 bulan,
ASI saja tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan gizi bayi, oleh
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karenanya setelah bayi berumur lebih dari 6 bulan perlu
mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
Selanjutnya pemberian ASI tetap diteruskan sampai anak berumur
2 tahun.
Biasakan makan pagi
Sarapan atau makan pagi adalah makanan yang diberikan pada
pukul 06.30 WIB dalam bentuk makanan pokok dan lauk-pauk atau
makanan kudapan. Kebiasaan makan pagi membantu balita untuk
memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari. Jumlah makanan yang
diberikan kurang lebih 1/3 dari makanan sehari. Jenis hidangan
untuk makan pagi dapat dipilih dan disusun sesuai dengan keadaan
setempat.
Makan pagi secara teratur setiap hari dalam jumlah yang cukup
amat penting untuk memelihara ketahanan fisik, mempertahankan
daya tahan tubuh dan dapat meningkatkan kecerdasan anak.
Apabila anak tidak dibiasakan makan pagi akan mengalami
kekurangan tenaga, badan jadi lesu, keringat dingin, mengantuk,
kurang konsentrasi, kesadaran menurun. Para orang tuanya
hendaknya memberi contoh yang baik yaitu membiasakan makan
pagi, pada saat makan pagi sebaiknya anak selalu ditemani oleh
orang tua atau salah seorang anggota keluarga. Untuk
membiasakan anak yang belum biasa makan pagi, perlu cara
bertahap. Mula-mula diberikan dengan takaran sedikit atau porsi
kecil, secara bertahap porsi makanan ditambah sesuai anjuran.
Minumlah air bersih aman dan cukup jumlahnya
Air adalah kebutuhan vital bagi Balita yang memegang peranan
penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi
dehidrasi pada Balita akan sangat mengancam jiwanya karena
Balita sangat mudah kehilangan cairan melalui ginjal dan kulit.
Daya kekebalan Balita juga masih sangat labil, mudah terserang
penyakit seperti diare dan muntah-muntah yang mengakibatkan
kehilangan cairan tubuh. Oleh karena itu sangat penting
memperhatikan kecukupan cairan pada Balita.
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Air minum adalah air bersih yang direbus sampai mendidih
serta disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup. Air bersih
adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Air
minum juga dibutuhkan oleh balita untuk mengatur keseimbangan
cairan dan garam mineral dalam tubuh untuk menggantikan cairan
tubuh yang keluar berupa keringat, air seni, dsb. Untuk
memperlancar proses metabolisme dalam tubuh, balita dianjurkan
mengkonsumsi air minum sedikitnya 4-6 gelas setiap hari, setiap
gelasnya sebanyak 200 cc.
Tabel 5.1 Kebutuhan Air pada Balita Menurut Persagi (1992)
Usia (tahun)
1
2-3
4-5

Air ml/kgBB/hari
120-135
115-125
100-110

Sumber: Sutomo, Budi. 2010. Menu Sehat Alami Untuk Batita dan Balita.
Tangerang: PT AgroMedia Pustaka

Bacalah label pada makanan yang dikemas
Label makanan adalah keterangan atau pernyataan mengenai
pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang
dilakukan dalam berbagai cara untuk pemasaran dan atau
perdagangan makanan. Keterangan yang dimaksud mencakup;
nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi
bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan
dan tahun produksi serta tanggal kadaluarsa. Tujuan pemberian
label pada makanan yang dikemas adalah untuk membantu calon
konsumen dalam menentukan pilihannya sebelum menggunakan.
Terhadap makanan dalam kemasan, sebelum dikonsumsi
balita, sebaiknya orang tua meneliti label terlebih dahulu apakah
makanan mengandung bahan-bahan yang seharusnya dibatasi atau
dilarang dikonsumsi. Keuntungan membaca label bagi keluarga
yang mempunyai balita adalah: dapat memilih makanan yang
belum kadaluarsa, kemasan yang masih baik; dapat mengetahui
aturan pemberian makanan; dapat memperoleh makanan dalam
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jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan sama tetapi harga
lebih murah; dapat memilih garam yang mengandung yodium. Bila
harus menggunakan makanan dalam kemasan, orang tua
sebaiknya:
membaca
label
secara
cermat
sebelum
menggunakannya; tidak membeli makanan tersebut bila label tidak
ada atau rusak; tidak membeli yang telah habis tanggal
kadaluarsanya walaupun harganya murah.
CARA PENGELOLAAN MAKANAN BALITA
1. Perencanaan menu
Tujuan dari perencanaan menu adalah meningkatkan berat
badan anak, mempertahankan status gizi serta menyedaikan
zat gizi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya
dan meningkatkan daya tahan tubuh anak agar tidak mudah
terkena penyakit infeksi. Menu pada Batita adalah menu
peralihan dari menyusui dan makanan lunak (MP-ASI) ke
makanan semi padat, contohnya nasi tim, bubut dan lauk-pauk.
Sedangkan menu makanan anak pra sekolah (4-5 tahun)
hampir menyamai menu orang dewasa, hanya bumbunya tidak
boleh terlalu tajam, pedas ataupun asam karena dapat
mengganggu sistem pencernaan anak.
Penentuan kebutuhan gizi balita
Balita dalam proses tumbuh kembangnya ditentukan oleh
makanan yang dimakan sehari-hari. Kebutuhan gizi balita
dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, kegiatan dan suhu
lingkungan (udara dingin atau panas). Kebutuhan gizi tersebut
terdiri dari: energi, protein, lemak, vitamin, mineral, serat dan
air.
Penentuan kebutuhan zat gizi
a. Menurut Poedyasmoro, dkk :
Kebutuhan Energi: a. 1000 + (100 X usia dalam tahun)
b. Usia 1-3 tahun: 100 kalori/kg BBI
Usia 4-5 tahun: 90 kalori/kg BBI
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Perhitungan BBI: (Usia dalam tahun X 2) + 8 kg
Kebutuhan Protein: 10% total energi atau 2 g/kgBB (DBW)
Kebutuhan Lemak: 10-20% total energi tercukupi dari bahan
makanan yang dimakan
c. Menurut Moersintowati B. Narendra, dkk
Komposisi makanan pada masa anak ini dianjurkan terdiri
dari 50-60% karbohidrat, 25-30% lemak dan 10-15%
protein. Untuk menghitung kebutuhan energi pada anak
normal lebih baik berdasarkan kebutuhan energi per kg BB
dan jenis kelamin anak.
d. Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dikeluarkan
dalam Widya Karya Nasional Pangan Dan Gizi (WKNPG)
tahun 2004, umur dikelompokkan menjadi 0-6 bulan, 7-11
bulan, 1-3 tahun, 4-6 tahun dan 7-12 tahun, dengan catatan
pengelompokkan diatas tidak membeda-bedakan jenis
kelamin.
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Tabel 5.2 Kebutuhan Zat Gizi Balita Berdasarkan Angka Kecukupan
Gizi (AKG) Rata-rata Per hari
Kelompok Umur
0-6 bulan
7-11 bulan
1-3 tahun
4-6 tahun
Tinggi badan (cm)
60
71
90
110
Berat badan (kg)
6,0
8,5
12
17
Energi (kkal)
550
650
1000
1550
Protein (g)
10
16
25
39
Vitamin A (RE)
375
400
400
450
Vitamin D (mcg)
5
5
5
5
Vitamin E (mg)
4
5
6
7
Vitamin K (mcg)
5
10
15
20
Thiamin (mg)
0,3
0,4
0,5
0,6
Ribovlafin (mg)
0,3
0,4
0,5
0,6
Niacin (mg)
2
4
6
8
Asam Folat (mcg)
65
80
150
200
Piridoksin (mg)
0,1
0,3
0,5
0,6
Vitamin B12 (mcg)
0,4
0,5
0,9
1,2
Vitamin C (mg)
40
40
40
45
Kalsium (mg)
200
400
500
500
Fosfor (mg)
100
225
400
400
Magnesium (mg)
25
55
60
80
Besi (mg)
0,5
7
8
9
Yodium (mcg)
90
90
90
120
Seng (mg)
1,3
7,5
8,2
9,7
Selenium (mcg)
5
10
17
20
Mangan (mg)
0,003
0,6
1,2
1,5
Fluor (mg)
0,01
0,4
0,6
0,8
Sumber: Widya Karya Nasional Pangan Dan Gizi, LIPI, 2004

e. Menurut takaran konsumsi sehari
Selanjutnya menurut takaran konsumsi makanan sehari
dapat dilihat seperti berikut ini:
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Tabel 5.3 Takaran Konsumsi Makanan Sehari untuk Balita
Kel.
Umur
(th)
1–3

4–6

Bentuk Makanan

Ukuran

Frek.
Makan
(kali)

Makanan keluarga
1 – 1½ Piring nasi /pengganti
2–3
Potong lauk hewani
1–2
Potong lauk nabati
½
Mangkuk sayur
2–3
Potong buah-buahan
1
Gelas susu

100 gram (3/4 gelas)
50 gram (1 potong)
50 gram (1 potong)
100 gram (1 gelas)
100 gram (1 potong)
200 ml

2
2
1
1
1
1

Makanan keluarga
1–3
Piring nasi /pengganti
2–3
Potong lauk hewani
1–2
Potong lauk nabati
1 – 1½ Mangkuk sayur
2–3
Potong buah-buahan
1–2
Gelas susu

100 gram (3/4 gelas)
50 gram (1 potong)
50 gram (1 potong)
100 gram (1 gelas)
100 gram (1 potong)
200 ml

4
2
2
1
2
1

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2004

2.

3.

Pemilihan bahan
Pola hidangan sehari yang dianjurkan adalah makanan
yang seimbang yang terdiri atas:
a. Sumber zat tenaga: misalnya nasi, roti, mie, bihun, jagung,
ubi, singkong, tepung-tepungan, gula dan minyak.
b. Sumber zat pembangun: misalnya ikan, telur, ayam, daging,
susu, kacang-kacangan, tahu, temped an oncom.
c. Sumber zat pengatur: misalnya sayuran dan buah-buahan
terutama sayuran dan buah-buahan berwarna hijua dan
kuning.
Higienitas dan pengelolaan bahan makanan
Higienitas atau kebersihan bahan makanan mutlak
diperhatikan. Buah-buahan segar dan sayuran harus
dibersihkan dengan cermat guna menghilangkan paparan dari
pupuk, pestisida atau zat antihama lainnya. Pencucian jenis
buah dan sayuran harus hati-hati karena dapat menghilangkan
kandungan vitamin didalamnya. Sumber protein hewani harus
dipastikan kesegarannya sehingga menurunkan risiko
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kontaminasi bakteri. Ciri-ciri makanan laut yang segar
meliputi; warna kulit terang, mata ikan jernih dan menonjol,
insang berwarna merah, tidak berlendir berlebihan, tidak
berbau busuk, kulit dan daging masih kenyal, sisik ikan tidak
mudah dilepas, kepala udang masih utuh serta
kepiting/rajungan yang masih hidup. Sedangkan ciri-ciri
daging segar adalah; warna merah segar, jika ditekan daging
tidak meninggalkan bekas atau kembali ke bentuk cepat, aroma
segar khas daging tidak berbau busuk, tidak berlendir
berlebihan, tidak ada bercak kebiruan, tidak mengandung air
yang berlebihan dan disimpan di freezer.
Pengelolaan Bahan Makanan
Potonglah bahan makanan dalam bentuk kecil supaya
Balita mudah mengunyah dan menelannya. Potonglah dengan
bentuk yang menarik sehingga mengundang minat anak.
Mengukus adalah cara memasak yang dianjurkan untuk Batita
karena mematangkan makanan dengan hasil tekstur makanan
lunak tanpa menghilangkan banyak kandungan zat gizi.
Tekstur masakan kukus lebih mudah dikunyah dan dicerna
anak. Pada Balita cara memasak dengan digoreng akan
membuat makanan bertekstur padat (balita lebih menyukai
karena kemampuan pencernaan mekanik atau mengunyah
mereka lebih baik). Gunaka minyak yang baru dan tidak
menggoreng secara deep fries (menggoreng dengan minyak
yang banyak)
Sajikan makanan dalam suhu ruang dan segera dimakan
pada hari yang sama. Jangan inapkan makanan walaupun
disimpan di kulkas karena memungkinkan makanan
terkontaminasi mikroorganisme. Jangan menghangatkan
makanan, selain merusak nilai gizi, suhu hangat pada makanan
terkadang membuat bakteri tertentu berkembangbiak lebih
cepat. Khusus untuk bahan makanan bayam tidak boleh
dihangatkan karena zat besi (ferro) dalam bayam bila terlalu
lama kontak dengan udara dan kemudian dipanaskan berulang
akan membuat zat besi tersebut akan teroksidasi menjadi fe3
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(ferri) yang bersifat toxic bagi tubuh. Selain zat besi,
kandungan nitrat juga dapat teroksidasi menjadi nitrit yang
juga bersifat toxic bagi tubuh. Disarankan mengkonsumsi
bayam tidak lebih dari 4 jam dan tidak dipanaskan berulang.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN MAKAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi asupan makanan adalah:
1. Keluarga
Praktik pemberian MP-ASI juga dipengaruhi oleh faktor
sosial ekonomi keluarga. Keluarga dengan penghasilan
dibawah UMR lebih berisiko tidak memberikan nutrisi yang
adekuat pada anak-anaknya. Pengeluaran keluarga yang
rendah meningkatkan risiko kejadian gizi kurang lebih besar
dibanding dengan keluarga yang berpenghasilan menengah ke
atas. Pengeluaran keluarga ini terkait dengan alokasi pangan
keluarga dalam menjamin ketersediaan asupan gizi kelaurag
terutama asupan gizi balita sebagai kelompok rawan.
Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi seseorang
untuk memahami dan menerima informasi. Orangtua dengan
pendidikan yang rendah akan lebih mempertahankan tradisitradisi yang berhubungan dengan makanan seperti pantang
makan tertentu, pengasuhan anak yang kurang baik, kesulitan
menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sehingga sulit
menerima pengetahuan baru mengenai gizi. Pendidikan ibu
erat kaitannya dengan status gizi anak karena ibu yang secara
langsung mengasuh anak termasuk dalam menyiapkan dan
memberikan makanan pada anak. Namun, pendidikan ibu tidak
serta merta menurunkan faktor risiko gizi kurang pada anak.
Hal ini dapat terjadi karena pendidikan ibu yang tinggi tidak
dapat diartikan bahwa ibu memiliki pengetahuan yang baik
dalam pengasuhan anak terutama dalam pemenuhan gizi. Ibu
yang rajin membaca informasi tentang gizi atau turut serta
dalam penyuluhan gizi akan memiliki pengetahuan tentang gizi
yang lebih baik meskipun pendidikannya rendah.
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Kebiasaan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan
juga menjadi faktor penting dalam menentukan status gizi
anak. Keluarga yang terbiasa mengkonsumsi makanan sehat
dalam konsumsi hariannya tentu saja menurun pada kebiasaan
konsumsi anak. Pola pembiasaan makanan sehat harus dimulai
sejak dini. Anak usia balita adalah peniru yang ulung. Mereka
cenderung meniru perilaku dari orang sekitar (orang tua) yang
sering mereka lihat. Anak usia 1-3 tahun mempunyai sifat
makan yang pasif sehingga apabila keluarganya memberikan
pola kebiasaan makan yang bergizi makan hal tersebut akan
terpola pada anak. Demikian pula sebaliknya, jika keluarga
terbiasa makan makanan yang tidak bergizi maka anak akan
terpola yang sama. Kebiasaan makan bersama dalam keluarga
juga membentuk karakter anak, karena saat makan bersama
itu merupakan saat yang tepat bagi kedua orang tua untuk
menjalin kedekatan pada anak dan memberikan kebiasaan
konsumsi makanan yang sehat.
Media
Media massa khususnya televisi cukup berpengaruh
terhadap perilaku anak yang positif, tetapi beberapa hal yang
bersifat negatif dapat membuat keluarga atau orang tua
berpikir kritis untuk memilih tayangan yang baik untuk
ditonton anak. Pemilihan makanan anak yang buruk dapat
diakibatkan oleh tayangan atau iklan ditelevisi tentang jenis
makanan ringan, junk food ataupun fast food. Anak banyak
mengkonsumsi makanan yang diiklankan oleh televisi.
Makanan jenis ini berbahaya karena mengandung tinggi garam,
gula, lemak, kalori, minuman berkarbonat dan kurang buah
serta sayuran. Makanan yang dipromosikan melalui iklan
kurang memenuhi unsur gizi seimbang untuk pertumbuhan
anak. Media elektronik ataupun cetak dapat merupakan media
promosi kesehatan termasuk promosi gizi seimbang. Promosi
dalam bentuk pendidikan kesehatan dapat merubah
pengetahuan, sikap dan perilaku anak termasuk perilaku
mengkonsumsi gizi.
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Teman sebaya
Anak balita belum memiliki keterikatan kuat dengan
teman sebaya. Tindakan kelompok teman adalah suatu sistem
sosial baru yang membuat pengaruh pada kehidupan anak,
tetapi pada usia 1-5 tahun pengaruh teman ini belumlah kuat.
Anak masih terus terpengaruh secara bermakna oleh keluarga
dan budaya keluarga terutama dalam kebiasaan makan.
Penyakit
Beberapa penyakit dapat mempengaruhi asupan gizi pada
balita. Gangguan defisiensi gizi dan rawan infeksi merupakan
pasangan yang erat. Infeksi dapat berhubungan dengan
gangguan gizi melalui beberapa cara; yaitu mempengaruhi
nafsu makan, menyebabkan kehilangan bahan makanan karena
muntah-muntah/diare, atau mempengaruhi metabolisme
makanan. Infeksi juga menghambat reaksi imunologis yang
normal dengan menghabiskan sumber energi di tubuh. Infeksi
lebih mudah mengakibatkan dampak yang berbahaya bila
menyerang seseorang yang kurang gizi. Infeksi menyebabkan
terjadinya penghancuran jaringan tubuh, baik untuk bibit
penyakit maupun untuk memperoleh protein yang diperlukan
untuk mempertahankan tubuh.
Gangguan gizi dan penyakit infeksi sering bekerjasama dan
akan memberikan akibat yang lebih buruk. Kurang gizi
memperburuk kemampuan anak mengatasi serangan penyakit
infeksi. Kuman yang kurang berbahaya bagi anak gizi baik
dapat menjadikan kematian bagi anak gizi kurang. Hadirnya
penyakit infeksi dalam tubuh anak akan semakin memburuk
jika disertai muntah dan diare. dalam kondisi ini, dalam tubuh
terjadi penurunan imunitas atau penurunan daya tahan tubuh
terhadap serangan penyakit.
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MASALAH YANG SERING TERJADI PADA MASA BALITA
Masalah makan yang sering terjadi pada masa anak, adalah
sebagai berikut:
1. Obesitas
Obesitas merupakan masalah gizi berlebih yang kian
marak dijumpai pada anak di seluruh dunia. Obesitas pada
anak merupakan konsekuensi dari asupan kalori (energi) yang
melebihi jumlah kalori yang dilepaskan atau dibakar melalui
proses metabolisme di dalam tubuh. Penyebab obesitas pada
anak belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Ada tiga
faktor yang berperan besar meningkatkan risiko terjadinya
obesitas yakni; faktor genetik, pola aktivitas dan pola makan.
Obesitas pada anak merupakan konsekuensi dari asupan kalori
(energi) yang melebihi jumlah kalori yang dibakar pada proses
metabolisme di dalam tubuh. Dampak obesitas pada anak
dapat menyebabkan hyperlipidemia (tingginya kadar
kolesterol dan lemak dalam darah), gangguan pernafasan dan
komplikasi ortopedik (tulang).
Faktor genetic didasarkan pada fakta adanya perbedaan
kecepatan metabolisme tubuh antara satu individu demgan
individu lainnya. Individu yang memiliki kecepatan
metabolisme lebih lambat memiliki risiko lebih besar
menderita obesitas. Faktor genetik ini membuat perubahan
genetic yang mengontrol produksi hormon leptin dan ghrelin
yang berperan dalam banyak kasusu obesitas. Leptin adalah
hormon yang diproduksi oleh jaringan lemak untuk
memberikan sinyal kenyang. Hormon leptin akan diproduksi
ketika asupan makanan dan pengeluaran energi moderat.
Sedangkan hormon ghrelin diproduksi oleh lambung yang akan
mempengaruhi peningkatan nafsu makan dan berat badan.
Aktifitas
fisik
sehari-hari
berperan
dalam
menyeimbangkan pengeluaran energi dengan energi yang
diasup dari makanan. Aktifitas fisik mampu menyumbangkan
20-50% dari total pengeluaran nenergi. Namun kemajuan
teknologi juga membuat anak mengalami perubahan gaya
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hidup yang menjurus pada aktifitas fisik. Pada umumnya anak
akan memanfaatkan waktu luang dengan bermain di dalam
rumah dibanding di luar rumah. Kegiatan menonton televisi
pada anak juga berhubungan bermakna dengan pemilihan
makanan dan minuman tinggi energi rendah serat. Kegiatan ini
akan menurunkan metabolisme tubuh. Menonton televisi lebih
dari 5 jam berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas.
Kebiasaan makan merupakan pemicu terbesar terjadinya
obesitas pada anak. Faktor kebiasaan makan dimulai sejak
masa kehamilan. Penambahan berat badan ibu hamil akan
mempengaruhi jumlah lemak tubuh dan pertumbuhan janin.
Selanjutnya pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan
akan membuat risiko obesitas lebih besar. Pemberian makanan
pada terlalu dini yaitu kurang dari 6 bulan juga merangsang
bayi untuk mengisi perut dengan makanan padat terus
menerus. Makanan padat cenderung tinggi lemak, gula dan
karbohydrat
sehingga
mengakibatkan
terjadinya
ketidakseimbangan zat gizi yaitu tinggi energi yang pada
akhirnya meningkatkan jumlah sel lemak. Perubahan pola
konsumsi
masyarakat
Indonesia
yaitu
cenderung
mengkonsumsi makanan siap saji dan olahan juga terjadi pada
anak-anak. Makanan siap saji dan olahan cenderung tinggi
lemak dan gula namun rendah serat. Makanan berlemak dan
bergula mempunyai kepadatan energi yang tinggi.
Gagal tumbuh/kurang gizi
Kekurangan energi protein terus saja mengancam jiwa
anak Balita. Penurunan asupan makan terjadi pada usia Balita.
Hal ini disebabkan karena Balita mengalami masa peralihan
bentuk makanan dari lunak ke makanan yang agak kasar. Anak
dituntut untuk mengunyah dan bukan hanya menelan saja.
Keadaan ini menyebabkan anak cenderung malas makan. Anak
juga mulai memilih-milih makanan yang disukai. Kekurangan
energi protein pada anak akan menyebabkan terhambatnya
pertumbuhan dan perkembangan anak bahkan dapat
menyebabkan anak gagal tumbuh.
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Defisiensi besi
Anemia pada anak disebabkan kebutuhan Fe yang
meningkat akibat pertumbuhan anak yang pesat dan infeksi
akut berulang. Gejalanya anak tampak lemas, mudah lelah dan
pucat. Anak dengan defisensi zat besi memiliki kemampuan
mengingat dan memusatkan perhatian lebih rendah
dibandingkan dengan anak yang cukup asupan zat besi.
Defisiensi vitamin A
Penyakit mata yang diakibatkan oleh kurang vitamin A
disebut xerophtalmia. Penyakit ini merupakan penyebab
kebutaan yang paling sering terjadi pada anak-anak usia 2-3
tahun. Anak sudah mulai makan makanan orang dewasa,
karena penyapihan sudah mulai dilakukan. Kondisi tidak
terpenuhinya asupan makanan terutama vitamin A dalam
konsumsi harian meningkatkan risiko xeropthalmia
Karies gigi
Pertumbuhan karies gigi dipengaruhi oleh jenis dan
frekuensi karbohydrat yang dimakan. Jenis karbohydrat yang
mudah melekat seperti caramel atau yang mudah larut dalam
minuman (gula), lamanya karbohydrat kontak ditentukan
dengan bakteri plak dan pembentukan asam, sehingga akan
mempengaruhi kesehatan gigi. Bakteri yang ada dalam plak,
menggumpal pada permukaan gigi membentuk asam organic
dari karbohydrat dengan jalan fermentasi. Asam hasil
fermentasi ini menyebabkan email gigi rusak dan menjadi
karies. Gula caramel yang melekat pada gigi dalam kontak yang
lama akan meningkatkan aktifitas bakteri sehingga dapat
merusak gigi. Karena itu gula, coklat, manisan tidak baik untuk
kesehatan gigi anak.
Alergi makanan
Alergi makanan pada bayi disebabkan usus bayi masih
sensitif. Selaput lendir usus bayi belum memiliki pelindung
yang dapat diandalkan untuk melawan benda asing yang
masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Karenanya,
walaupun hanya sedikit protein yang masuk dalam tubuh anak,
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protein ini sudah dapat merangsang perlawanan dari tubuh.
Reaksi alergi merupakan bentuk atau reaksi perlawanan atau
penolakan sistem pertahanan tubuh terhadap benda pencetus
alergi.
PENGARUH STATUS GIZI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
PERKEMBANGAN
Pertumbuhan balita sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
baik itu faktor dalam maupun faktor luar. Faktor dalam
dipengaruhi oleh jumlah dan mutu makanan, kesehatan balita
(ada/tidaknya penyakit). Faktor luar dipengaruhi tingkat ekonomi,
pendidikan, perilaku (orang tua/pengasuh), sosial budaya/
kebiasaan dan kesediaan bahan makanan di rumah tangga. Gizi
yang baik merupakan modal bagi pengembangan sumberdaya
manusia. Akibat kurang gizi terhadap proses tubuh bergantung
pada zat-zat gizi apa yang kurang. Kekurangan gizi secara umum
(makanan kurang dalam kuantitas dan kualitas) dapat
menyebabkan gangguan pada proses pertumbuhan anak. Anakanak tidak tumbuh menurut potensialnya. Protein digunakan
sebagai zat pembakar, sehingga otot-otot menjadi lembek dan
rambut mudah rontok. Anak-anak yang berasal dari tingkat sosial
ekonomi menengah ke atas rata-rata lebih tinggi daripada yang
berasal dari keadaan sosial ekonomi rendah.
Telah dibuktikan bahwa pada penderita gizi buruk telah terjadi
hambatan terhadap pertumbuhan otak dan tingkat kecerdasan. Gizi
kurang atau gizi buruk berpengaruh terhadap tumbuh kembang sel
jaringan otak. Kelainan yang terjadi pada jaringan otak akibat gizi
buruk membawa dampak antara lain:
1. Berpengaruh terhadap kemampuan belajar.
2. Kemampuan anak bereaksi terhadap rangsangan dari
lingkungannya sangat rendah dan anak menjadi apatis.
3. Turunnya fungsi otak membawa akibat terjadinya perubahan
kepribadian anak.
Secara keseluruhan, gizi buruk yang terjadi pada anak di usia
muda membawa dampak anak mudah menderita lelah mental,
sukar berkonsentrasi, rendah diri dan prestasi belajar menjadi
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rendah. Kemampuan otak untuk berfungsi optimal sangat
dipengaruhi oleh masukan zat gizi dari makanan yang dimakan
setiap hari. Rendahnya daya tahan tubuh akibat gizi buruk sangat
memudahkan dan mempercepat berkembangnya bibit penyakit
dalam tubuh. Antara gizi buruk dan penyakit sesungguhnya
terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat sehingga sukar
untuk mengidentifikasi mana yang lebih dulu terjadi.
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Pembahasan dalam BAB ini:

GIZI SEIMBANG UNTUK
ANAK SEKOLAH
 Karakteristik Anak Sekolah
 Gizi dan Kehidaupan Anak

BAB VI
GIZI SEIMBANG UNTUK ANAK SEKOLAH
Memasuki usia sekolah, seorang anak akan mengalami
perubahan pola makan yang cukup penting. Sebagian kegiatan
anak berubah, yang semula di rumah bersama orang tua maka pada
usia ini kegiatan anak lebih banyak di sekolah dan bersama temantemannya. Meningkatnya aktivitas anak ini juga berdampak pada
peningkatan jumlah maupun jenis asupan makannya. Pengaruh
pertemanan juga mempengaruhi pola makan anak, baik pengaruh
positif maupun negatif. Kecukupan energi dan zat-zat gizi harus
tetap diperhatikan orang tua pada asuhan makanan hariannya agar
anak usia sekolah tetap dapat bertumbuh dan berkembang secara
optimal.
KARAKTERISTIK ANAK SEKOLAH
Pada umur ini aktivitas fisik anak lebih banyak, baik di sekolah
maupun di luar sekolah misalnya olah raga, bermain atau
membantu orang tua. Mulai umur 10-12 tahun, kebutuhan gizi
anak laki-laki berbeda dengan anak pertempuan. Anak laki-laki
lebih banyak melakukan aktivitas fisik, sehingga membutuhkan
energi lebih banyak. Sedangkan anak perempuan biasanya sudah
mulai haid sehingga memerlukan protein dan zat besi yang lebih
banyak. Pada golongan anak sekolah, gigi geligi susu tanggal secara
berangsur dan berganti dengan gigi permanent. Anak sudah lebih
aktif memilih makanan yang disukai. Anak harus lebih baik lagi
dalam merawat giginya.
Dalam periode ini pertumbuhan berjalan terus dengan mantap
walaupun tidak secepat seperti waktu bayi. Anak dari golongan
umur ini memerlukan makanan yang kurang lebih sama dengan
yang dianjurkan untuk anak prasekolah terkecuali porsinya harus
lebih besar oleh sebab kebutuhannya lebih banyak mengingat
bertambahnya berat badan dan aktivitasnya. Pendidikan gizi dalam
golongan ini banyak faedahnya. Guru harus menerangkan makanan
yang bergizi dan hubungan antara yang dimakan sehari-hari
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dengan partumbuhan dan kesehatannya. Anak-anak golongan
umur ini mudah menerima ajaran gurunya bahkan dapat
meneruskan pada orang tuanya.
Pada awal usia 6 tahun, anak mulai masuk sekolah. Dengan
demikian anak-anak ini mulai masuk ke dalam dunia baru, dimana
dia mulai banyak berhubungan dengan orang-orang diluar
keluarganya, dan dia berkenalan pula dengan suasana dan
lingkungan baru dalam kehidupannya. Hal ini tentu saja banyak
mempengaruhi
kebiasaan
makan
mereka.
Pengalamanpengalaman baru, kegembiraan di sekolah, rasa takut kalau-kalau
terlambat tiba di sekolah, menyebabkan anak-anak ini sering
menyimpang dari kebiasaan waktu makan yang sudah diberikan
kepada mereka. Golongan anak sekolah biasanya mempunyai
banyak perhatian dan aktivitas di luar rumah, sehingga sering
melupakan waktu makan. Golongan anak sekolah telah mempunyai
daya tahan yang cukup terhadap berbagai penyakit.
Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dasar akan
lebih maksimal jika kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi. Selain itu,
pembiasaan pola makan sehat di dalam keluarga harus benarbenar
ditanamkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara
maksimal. Anak-anak membutuhkan kandungan gizi yang cukup,
seperti energi dan protein. Energi merupakan salah satu hasil
metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Kelebihan energi
disimpan sebagai cadangan dalam bentuk glikogen sebagai
cadangan energi jangka pendek dan dalam bentuk lemak sebagai
cadangan jangka panjang. Secara umum pola pangan yang baik
adalah bila perbandingan komposisi energi dari karbohidrat,
protein, dan lemak adalah 50-65%; 10-20%; 20-30%. Komposisi
ini tentunya dapat bervariasi tergantung umur, ukuran tubuh,
keadaan fisiologis, dan mutu protein makanan yang dikonsumsi.
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Tabel 6.1 Angka Kecukupan Gizi Rata-rata yang Dianjurkan
(Per orang Per hari) untuk Anak Usia 7-12 tahun
Golongan Umur
Berat
Tinggi
Energi
Protein
(tahun)
(kg)
(cm)
(kkal)
(gram)
7-9
27
130
1850
49
10-12 (laki-laki)
34
142
2100
56
10-12 (perempuan)
36
145
2000
60
Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no.75 Tahun 2013

Penentuan Kebutuhan Gizi
1. Kebutuhan Energi
a. Menurut Podyasmoro, dkk :
• Kebutuhan Energi : a. 1000 + (100 X usia dalam tahun
b. Usia 6 th: 90 kalori/kg BBI
Usia 7-9 th: 80 kalori/kg
Usia 10-12th: 70 kalori/kg BBI (L)
: 60 kalori/kg BBI (P)
• Perhitungan BBI: (Usia dalam tahun X 2) + 8 kg
b. Menurut Penuntun Diit Anak Rumah Sakit Dr. Cipto
Mangunkusumo dan PERSAGI
Golongan Umur
(tahun)
4–6
6–9
10 – 14
14 – 18

2.

Pria
(kkal/kgBB)
90
80 – 90
50 – 70
40 – 50

Wanita
(kkal/kgBB)
90
60 – 80
40 – 55
40

Kebutuhan Protein
a. Menurut Podyasmoro, dkk:
Kebutuhan Protein: 10% total energi atau 2 g/kgBB (DBW)
b. Menurut Penuntun Diit Anak Rumah Sakit Dr. Cipto
Mangunkusumo dan PERSAGI
Golongan Umur (tahun)
4–6
6 – 10
10 – 18

Kecukupan Protein (g/kgBB)
1,8
1,5
1 – 1,5

194

3.

Kebutuhan Lemak
a. Menurut Podyasmoro, dkk: 10-20% total energi tercukupi
dari bahan makanan yang dimakan
b. Menurut Penuntun Diit Anak Rumah Sakit Dr. Cipto
Mangunkusumo dan PERSAGI: 15-20% total energi
tercukupi dari bahan makanan yang dimakan

Pemilihan Bahan
Pola hidangan sehari yang dianjurkan adalah makanan yang
seimbang yang terdiri atas: Sumber zat tenaga, Sumber zat
pembangun, dan Sumber zat pengatur. Zat-zat gizi yang biasanya
mengalami defisiensi adalah kalsium, zat besi, vitamin B6, A dan C.
Suplementasi rutin bagi anak sekolah tidak direkomendasikan bagi
anak sehat, karena terpenting adalah pemenuhan kebutuhan
nutrisi harian yang lengkap kandungan nutrinya baik makro
maupun mikro. Suplemetasi dibutuhkan bagi anak yang berasalah
dari keluarga miskin, anak yang mengalami anoreksia dan
vegetarian.
1. Jenis dan Menu
Jadwal pemberian makanan sama, yaitu 3 kali makanan
utama (pagi, siang dan malam) dan 2 kali makanan selingan
(diantara dua kali makanan utama). Golongan anak sekolah
biasanya mempunyai banyak perhatian dan aktivitas di luar
rumah, sehingga sering melupakan waktu makan. Golongan
anak sekolah telah mempunyai daya tahan yang cukup
terhadap berbagai penyakit. Makan pagi perlu diperhatikan,
untuk mencegah hipoglikemi dan supaya anak lebih mudah
berkonsentrasi dalam menerima pelajaran dan berprestasi.
Secara umum, dalam penyusunan menu menurut waktu makan
perlu diketahui beberapa hal yaitu:
a. Menu makan pagi biasanya dipilih hidangan yang cepat dan
mudah dalam persiapannya, penyajian dan dimakan. Makan
pagi perlu diperhatikan, untuk mencegah hipoglikemi dan
supaya anak lebih mudah berkonsentrasi dalam menerima
pelajaran dan berprestasi.Perlu diusahakan agar hidangan
yang disajikan mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap,
yaitu zat gizi pemberi tenaga, pembangun dan pengatur.
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b. Menu makan siang dan makan malam, perlu diperhatikan
bahwa kandungan gizinya lengkap sesuai kebutuhan
anggota keluarga atau orang-orang yang makan. Umumnya
terdiri dari bahan makanan sumber zat tenaga, zat
pembangun dan zat pengatur.
Di samping makan pagi, siang dan malam dapat juga
diadakan makanan selingan. Makanan selingan berguna
sebagai penambah zat gizi, terutama kalori maupun zat gizi
lainnya yang kurang diperoleh pada waktu makan yang ada.
Makanan kecil sangat disenangi pada umur ini, seperti
berbagai macam roti dan minuman ringan. Dengan
bertambahnya umur anak, makin beragam makanan kecil yang
dikonsumsi karena mereka punya uang saku sendiri. Untuk
mengimbanginya, maka tugas orang tua adalah menyediakan
makanan ringan yang bergizi di rumah dan disekolah diberikan
pendidikan gizi oleh guru.
Untuk anak sekolah yang diberi bekal sekolah, maka
hendaknya diperhatikan bahwa bekal makanan yang diberikan
kepadanya dapat memberikan unsur-unsur gizi yang kurang
terdapat dalam makanannya waktu pagi. Demikian juga dalam
makanannya waktu siang dan malam. Memberikan bekal
makanan kepada anak-anak ini membawa beberapa
keuntungan, antara lain sebagai berikut:
a. Anak-anak dapat dihindarkan dari gangguan rasa lapar.
b. Karena makan pagi sering dilakukan terburu-buru,
kemungkinan makanan itu dapat memberikan kalori yang
diperlukan selama anak-anak itu berada di sekolah.
Bermain-main waktu istirahat dan lain-laian akan banyak
mengambil energi anak-anak itu. Pemberian bekal dapat
menghindarkan anak dari kekurangan kalori.
c. Pemberian bekal dapat menghindarkan anak dari kebiasaan
jajan yang sekaligus berarti menghindarkan anak-anak itu
dari gangguan penyakit akibat makanan yang tidak bersih.
Dua unsur yang diutamakan dalam bekal makanan ini
yaitu kalori dan zat putih telur. Kekurangan akan unsure-unsur
lain dapat diberikan dalam makanan mereka di rumah.
Memang bekal yang paling ideal adalah makanan yang dapat
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2.

memberikan semua unsur giai yang diperlukan. Tetapi dalam
praktek, membuat bekal yang memenuhi syarat demikian itu
agak sukar. Roti yang diisi dengan telur, kue-kue kacang,
lemper dengan isi abon atau kue-kue lain yang serupa itu
merupakan bekal makanan yang cocok, karena bentuknya kecil
dan mudah dibawa anak-anak, sedangkan makanan itu dapat
memberikan tambahan kalori dan protein bagi mereka.
Pengolahan bahan makanan
Dalam pengolahan makanan, perlu diketahui bahwa proses
dalam pengolahan makanan dapat meningkatkan mutu
makanan yang dikonsumsi misalnya lebih baik dan lebih
mudah dicerna juga dapat terjadi hal yang merugikan yaitu
rusak atau hilangnya beberapa zat gizi yang ada pada bahan
makanan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan tahap-tahap dalam
proses penyiapan makanan yaitu penyiangan bahan makanan,
pencucian, pemotongan, dan pengolahan atau pemasakan
dengan proses pemanasan. (Lebih lanjut lihat pada Bab 3 Menu
Seimbang).

Faktor Yang Mempengaruhi Keadaan Gizi Anak Sekolah
Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan gizi anak adalah:
1. Anak-anak dalam usia ini umumnya sudah dapat memilih dan
menentukan makanan apa yang dia sukai dan mana yang tidak.
Seringkali anak-anak ini memilih makanan yang salah, lebihlebih jika orang tuanya tidak memberikan petunjuk apa-apa
kepadanya.
2. Kebiasaan jajan. Dalam usia ini anak-anak gemar sekali jajan.
Mungkin sudah menjadi kebiasaan di rumahnya, tetapi
mungkin akibat pengaruh kawannya. Kadang-kadang anakanak ini menolak untuk makan pagi di rumah, dan sebagai
gantinya meminta uang untuk jajan. Jajan yang mereka beli
sudah jelas bahan-bahan atau makanan yang mereka senangi
saja.
3. Meniru pola makan orangtua atau saudara kandung.
4. Psikologis anak terutama lingkungan emosional pada saat
makan mempengaruhi intake dan zat-zat gizi.
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GIZI DAN KEHIDUPAN ANAK
Hubungan gizi dengan kesehatan
Defisiensi gizi sering dihubungkan dengan gangguan gizi
melalui beberapa cara: yaitu mempengaruhi nafsu makan, dapat
juga menyebabkan kehilangan bahan makanan karena
diare/muntah-muntah atau mempengaruhi metabolisme makanan
dengan banyak cara lain lagi. Secara umum, defisiensi gizi sering
merupakan awal dari gangguan sistem kekebalan. Gizi kurang dan
infeksi, kedua-duanya dapat bermula dari kemiskinan dan
lingkungan yang tidak sehat dengan sanitasi buruk. Selain itu juga
diketahui bahwa infeksi menghambat reaksi imunologis yang
normal dengan menghabiskan sumber-sumber energi di tubuh.
Gangguan gizi dan infeksi sering saling bekerjasama, dan bila
bekerja bersama-sama memberikan prognosis yang lebih buruk
dibandingkan dengan bila kedua faktor tadi masing-masing bekerja
sendiri-sendiri. Infeksi memperburuk taraf gizi dan sebaliknya,
gangguan gizi memperburuk kemampuan anak untuk mengatasi
penyakit infeksi.
Penyakit degeneratif yang banyak diderita orang dewasa dan
lanjut usia sebenarnya berkaitan dengan asupan gizi yang tidak
tepat sejak usia anak-anak. Usia 3 tahun menjadi fondasi penting
bagi kesehatan anak di masa depan, yang menentukan hubungan
antara gizi anak dan kesehatan anak di masa depan. Kelebihan
berat badan sejak dini merupakan faktor risiko yang dapat
mengundang penyakit kapan saja. Obesitas pada anak membuat
anak berisiko serius terkena penyakit saat mereka dewasa, seperti
penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe II dan kanker.
Pencegahan obesitas banyak berkaitan dengan pola makanan yang
benar. Melatih anak untuk menjalankan pola makan yang benar
melalui contoh langsung dari orang tua mereka menjadi salah satu
jalan keluar yang tepat. Pola makan yang benar harus diajarkan
orang tua pada anak-anak sehingga mereka terbiasa untuk
mengkonsumsi asupan makan yang bergizi sejak kecil.
Kadang orangtua mengira obesitas pada anak tidak menjadi
masalah karena mereka beranggapan pada saatnya nati akan akan
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tumbuh dan usia anak bertambah maka lemak dalam tubuh mereka
akan hilang. Namun, berdasarkan penelitian anak yang menderita
obesitas saat berusia sekitar 4 tahun berpeluang 80% kembali
mengalami obesitas saat dewasa karena menurut data statistik
kelebihan lemak sulit dihilangkan. Kolesterol adalah semacam
substansi alami yang dihasilkan oleh hati. Bayi dan anak
memerlukan kolesterol untuk membantu produksi hormon dan
vitamin D serta pembentukan dinding sel. Tubuh secara alami
menghasilkan kolesterol yang dibutuhkan tubuh. Tetapi selain itu
kita juga mengkonsumsi kolesterol dari makanan, seperti daging,
ayam, susu dan telur. Karena tidak larut dalam darah, sirkulasi
kolesterol terikat oleh molekul yang disebut lipoprotein yang
bertindak sebagai kapal pengangkut kolesterol dalam aliran darah.
Lipoprotein terdiri dari 2 jenis; 70% Low Density Lipoprotein
(LDL) dan 30% High Density Lipoprotein (HDL). LDL dan HDL
memiliki fungsi yang berbeda; LDL mengangkut kolesterol ke
jaringan tubuh, yang jika berlebihan akan menjadi aterosklerosis;
sementara itu HDL mengangkut kolesterol dari sel dan dipercaya
menghindarkan timbunan lemak dalam arteri. Anak-anak
umumnya mempunyai kadar kolesterol , khususnya LDL lenih
rendah dibanding orang dewasa.
Tabel 6.2 Kadar Kolesterol pada Anak-anak dan Orang Dewasa
Anak-anak
Dewasa

Anjuran
<170
<200

Batas
170-199
200-239

Tinggi
>200
>240

Konsumsi kalori juga garam secara berlebihan pada usia anakanak akan meningkatkan risiko hipertensi pada usia berikutnya.
Asupan garam ini bukan hanya diperoleh dari proses pemasakan,
tetapi juga dari makanan yang diproses dengan garam, seperti
aneka chips, pretzel, dan popcorn yang disenangi anak-anak. Selain
berkaitan dengan hipertensi, asupan garam juga berhubungan
dengan kesehatan ginjal. Aliran darah ke ginjal membawa banyak
substansi, termasuk sodium yang disaring melalui ginjal. Jika darah
terlalu banyak mengandung sodium, proses penyaringannya tidak
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dapat dilakukan karena adanaya beban berat tersebut dan
meningkatkan tekanan darah.
Anak-anak yang mengalami obesitas dan memiliki orangtua
yang jugs mengalami obesitas berisiko sangat tinggi terkena
diabetes tipe II. Diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi
seperti penyakit jantung dan stroke. Anak yang mengalami obesitas
dan keadaan ini tidak terkendali, anak tersebut berpotensi terkena
diabetes tipe II yang mudah berkembang menjadi komplikasi. Diet
diatur dengan membatasi asupan gula yang sangat disukai anakanak. Cara yang paling tepat adalah mengatur pola makan
seimbang sejak dini sehingga anak terhindar dari obesitas.
Kanker bukanlah penyakit yang muncul tiba-tiba; penyakit ini
muncul secara perlahan. Kanker berkembang sangat lama,
diantaranya berkaitan dengan kombinasi makanan. Penelitian
menunjukkan bahwa 30-35% dari semua kanker dapat dicegah
dari jenis makanan yang dikonsumsi. Konsumsi sayuran dan buah
dapat dikaitkan dengan penurunan risiko kanker paru-paru,
prostat, esophagus, kolon dan perut. Jenis makanan yang dapat
diberikan kepada anak untuk mengoptimalkan pencegahan kanker
adalah makanan seimbang rendah lemak, tinggi serat, juga tinggi
vitamin A, E dan C.
Osteoporosis adalah penyakit usia lanjut. Namun, akar dari
penyakit ini ada pada usia anak-anak. Jika pertumbuhan tulang
tidak optimal maka risiko penyakit osteoporosis juga akan
meningkat. Osteoporosis atau keropos tulang disebabkan karena
kerusakan atau kurangnya massa tulang yang terjadi tanpa ada
tanda yang dapat dirasakan. Orang tidak mengetahui apakah
mengalaminya atau tidak sehingga tanpa disadarai tulang mnejadi
lemah, tiba-tiba kaku, rapuh dan terjadi fraktur pada tulang. Tulang
adalah jaringan yang dinamis. Sepanjang hidup seseorang, jaringan
tulang dapat terbentuk dan hilang pada waktu yang sama. Kalsium
adalah bagian integral tulang yang membentuk tabungan tulang
sehingga tulang menjadi kuat. Jika tulang mudah patah, artinya
banyak kalsium yang hilang. Asupan kalsium masa anak-anak
sangat diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Hal inilah yang perlu
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diperhatikan orang tua dalam memberikan asupan makanan bagi
anak secara seimbang baik pada zat makanan makro maupun
mikro.
Tabel 6.3 Kebutuhan Zat Gizi Untuk Anak Usia Sekolah
Golongan Umur
(tahun)
7-9
10-12 (laki-laki)
10-12 (perempuan)

Fe
Zinc
(mg/d)
(mg/d)
10
11,2
13
14
20
12,6
Sumber: LIPI, 2004

Kalsium
(mg/d)
600
1000
1000

Hubungan gizi dengan kecerdasan
Hubungan gizi dengan kecerdasan, telah dibuktikan bahwa
pada penderita gizi buruk telah terjadi hambatan terhadap
pertumbuhan otak dan tingkat kecerdasan. Gizi kurang atau gizi
buruk berpengaruh terhadap tumbuh kembang sel jaringan otak.
Secara keseluruhan, gizi buruk yang terjadi pada anak di usia muda
membawa dampak anak mudah menderita lelah mental, sukar
berkonsentrasi, rendah diri dan prestasi belajar menjadi rendah.
Kemampuan otak untuk berfungsi optimal sangat dipengaruhi oleh
masukan zat gizi dari makanan yang dimakan setiap hari.
Anak seharusnya mendapatkan cukup makanan yang bergizi,
kalori dari karbohydrat untuk beraktivitas dan protein sebagai
pembangun badan. Bukan hanya menjadi otot, tetapi yang lebih
penting untuk pertumbuhan otak. Karbohydrat merupakan sumber
energi bagi tubuh. Energi tersebut sangat berguna dalam proses
pembentukan kabel-kabel saraf pada otak anak untuk proses
berpikir; selain itu energi juga diperlukan untuk melakukan
berbagai proses metabolism dalam otak. Karbohydrat juga
merupakan bagian dari struktur sel, dalam bentuk glycoprotein.
Reseptor seluler yang terdapat pada permukaan membran sel
adalah suatu glycoprotein, dan pada otak reseptor tersebut
digunakan untuk menangkap dan menyimpan data-data yang
masuk ke dalam memori otak.
Peran aktif protein dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan otak adalah pada pembentukan sel-sel neuron baru,
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pembentukan dan perbaikan sarung myelin. Asam amino yang
merupakan komponen penyusun protein, mempunyai peranan
yang sangat penting sebagai neurotransmitter, yaitu yang
melangsungkan proses komunikasi antara sel-sel saraf otak. Pada
anak-anak yang mengalami kekurangan energi dan protein, jumlah
sel neuron otaknya tidak berkurang karena proliferasi sudah
terjadi dan sejumlah neuron sudah terbentuk. Gangguan akan
terjadi pada diferensiasi dan pembentukan hubungan antara
neuron di cortex celebri. Jika anak-anak yang menderita KEP
kemudian hari diberi makanan (energi dan protein) yang cukup
maka IQ mereka tetap lebih rendah dibanding dengan anak-anak
normal.
Ketidakmampuan badan membentuk otak ini tidak hanya
tercermin dari kurangnya lingkar kepala, tetapi juga dari
kenyataan bahwa fungsinya akan berkurang. Asupan makanan
yang tidak seimbang terutama dalam pemenuhan zat gizi mikro
dapat berakibat pada kerusakan otak. Hasil penelitian tentang
suplementasi zat besi (Fe), yodium dan suplementasi telur yang
secara bermakna dapat meningkatkan kecerdasan, status gizi, dan
status anemia yang terintervensi.
Dampak yang sangat berbahaya dari gangguan kekurangan
yodium (GAKY) ialah kerusakan otak (brain damage) yang dialami
oleh janin dalam kandungan. Perkembangan otak janin pesat
pertama pada trimester pertama sampai ketiga, sedangkan
percepatan pertumbuhan otak kedua terjadi dari trimester ketiga
sampai usia 2 tahun. Defisensi yodium yang berlanjut akan
mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja.
Kekurang yodium pada anak secara khas terpaut dengan insidensi
gondok.
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