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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, berkat 
rahmat dan petunjuk-Nya sehingga dapat menyelesaikan 
penyusunan buku ajar dasar-dasar gizi bagi para mahasiswa 
kedokteran khususnya kesehatan masyarakat, untuk 
mengenal, mempelajari dan memahami konsep ilmu gizi, 
komposisi tubuh manusia, gizi dan biologi sel, zat gizi makro 
yang diperlukan tubuh, zat gizi mikro yang diperlukan tubuh, 
vitamin larut dalam air, vitamin larut dalam lemak, mikro 
mineral, makro mineral, pentingnya air dalam menjaga 
keseimbangan tubuh serta dasar penyusunan menu 
seimbang. Dengan mempelajari materi tersebut harapannya 
mahasiswa mampu mempelajari secara komprehensif dan 
terintegrasi bahwa ilmu gizi itu kompleks, sehingga jika 
menemukan permasalahan gizi di masyarakat, mahasiswa 
mampu menelaah konsep ilmu gizi dengan masalan gizi 
secara sederhana.  

Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat besar 
untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam rangka 
mencapai kompetensi yang disyaratkan dalam kurikulum, 
juga sebagai bekal apabila telah menyelesaikan pendidikan 
serta bekerja di bidang gizi maupun kesehatan masyarakat. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah mendorong dan memberikan motivasi untuk 
penyusunan buku ajar ini, khususnya Dekan Fakultas 
Kedokteran Unlam dan jajarannya, yang selalu menekankan 
pentingnya buku ajar untuk mahasiswa menunjang secara  
efektif mencapai kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. 
Terima kasih kepada Ketua Program Studi Kesehatan 
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Masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada 
kami tim pengajar khsususnya departemen gizi mengasuh 
dan memberikan kuliah dalam mata kuliah dasar-dasar gizi. 

Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan 
kepada seluruh anggota tim yang membantu sejak 
perkuliahan ini diberikan. Buku ajar  ini memang dirasakan 
jauh dari lengkap dan sempurna. Mengingat kekurangan tim 
penyusun tersebut kami memohon masukan, kritik, saran 
agar nantinya terwujud sebuah buku ajar praktis, informatif, 
penuh manfaat dan menjadi rujukan dalam memahami 
konsep dasar-dasar gizi. 
 
 

                                                                     Banjarbaru,  Maret 2019 
 

 
                                                               Penyusun 
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BAB I 
KONSEP ILMU GIZI 

 
 
KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep ilmu gizi. 
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Pengertian ilmu gizi 
b. Ruang lingkup gizi 
c. Perkembangan ilmu gizi 
d. Kebutuhan gizi berkaitan dengan proses tubuh 
e. Akibat gangguan gizi terhadap fungsi tubuh 
f. Akibat gizi kurang pada proses tubuh 
g. Akibat gizi lebih pada proses tubuh 

 
MATERI PEMBELAJARAN  
Pengertian Ilmu Gizi 
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”. Di satu sisi ilmu gizi berkaitan dengan 
makanan dan di sisi lain dengan tubuh manusia.  

2. Ilmu gizi adalah ilmu yang menganalisis pengaruh 
pangan yang dikonsumsi terhadap organisme hidup. 
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3. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan 
antara manusia dengan pangan yang dikonsumsinya, 
serta pengaruhnya terhadap aspek kejiwaan (psikis) 
dan kehidupan sosialnya, yang meliputi juga aspek 
fisiologis dan biokimia. 

 
Secara klasik kata gizi hanya dihubungkan dengan 

kesehatan tubuh, yaitu untuk menyediakan energi, 
membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta 
mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Tetapi, 
sekarang kata gizi mempunyai pengertian lebih luas. 
Disamping untuk kesehatan, gizi dikaitkan dengan 
potensi ekonomi seseorang, karena gizi berkaitan dengan 
perkembangan otak, kemampuan belajar dan 
produktivitas kerja. Oleh Karena itu, Di Indonesia yang 
sekarang sedang membangun, faktor gizi di samping 
faktor lain dianggap penting untuk memacu 
pembangunan, khususnya berkaitan dengan 
pengembangan sumber daya manusia berkualitas. 
Ruang Lingkup Gizi 

Terkait dengan pengertian ilmu gizi secara 
mendalam, disimpulkan bahwa ruang lingkup gizi cukup 
luas, yaitu mulai dari cara produksi pangan (argonomi 
dan peternakan); perubahan-perubahan yang terjadi pada 
tahap pascapanen dari mulai penyediaan pangan, 
distribusi dan pengolahan pangan; konsumsi makanan; 
dan cara-cara pemanfaatan makanan oleh tubuh dalam 
keadaan sehat maupun sakit. Oleh karena itu ilmu gizi 
sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu agronomi, 
peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal, 
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biologi molekuler dan kedokteran. Karena konsumsi 
makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku 
makan, dan keadaan ekonomi maka ilmu gizi juga 
berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, 
sosiologi, psikologi dan ekonomi.  
Perkembangan Ilmu Gizi 

Perkembangan gizi sebagai ilmu pengetahuan yang 
bertitik tolak pada fungsi pangan untuk kehidupan. 
Konsep yang sudah ada sejak zaman dahulu kala.  
1. Makanan pada zaman purba 

Konsumsi pangan diperlukan untuk 
kelangsungan hidup. Dalam hal ini, segi kuantitatif 
(jumlah) lebih dipentingkan daripada segi kualitatif 
(mutu). Pada zaman ini, manusia mempunyai ide-ide 
yang masih kabur tentang makanan yang berwujud 
tabu, kekuatan magis, dan nilai-nilai mnyembuhkan. 

2. Zaman Yunani 
Pada tahun 400 sebelum masehi, Hipokrates 

(Bapak ilmu kedokteran) mengibaratkan makanan 
sebagai panas yang dibutuhkan manusia. Anak-anak 
yang sedang tumbuh membutuhkan banyak panas. 
Oleh karena itu, mereka membutuhkan banyak makan. 
Orang tua membutuhkan lebih sedikit panas. Oleh 
karena itu, mereka membutuhkan lebih sedikit 
makanan. Selain itu, Ia juga menatakan bahwa 
kecenderungan orang gemuk umurnya lebih pendek 
daripada orang kurus. Baru pada awal abad ke-16 
konsep-konsep pertama ilmu faal dibicarakan. 
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3. Zaman Mesir dan Romawi 
Baru pada awal abad ke-16 konsep-konsep 

pertama ilmu faal dibicarakan. Pada zaman ini, telah 
mulai memperhatikan segi kualitas (mutu) pangan 
yang dikonsumsinya. Setiap orang peduli dengan 
pangan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. 

4. Penelitian tentang pernapasan dan kalorimetri 
Antoine Lavoisier (1743-1794) ahli kimia Perancis 

sebagai Bapak Ilmu Gizi merupakan orang pertama 
mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 
penggunaaan energi makanan yang meliputi proses 
pernapasan, oksidasi, dan kalorimetri. Penelitiannya 
guinea pig (sejenis kelinci) merupakan penelitian 
pertama mengenai hubungan tentang produksi panas 
dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh. 
Kesimpulannya bahwa pernapasan merupakan proses 
pembkaran yang sama dengan pembakaran yang 
terjadi di luar rumah. Rubner (1902) menjelaskan 
pengaruh dinamik spesifik (SDA) makanan.  

5. Penemuan mineral 
Tulang dan gizi terdiri dari mineral telah 

diketahui sejak lama, namun kalsium baru ditemukan 
pada tahun 1808. Kalsium dalam jumlah kecil diketahui 
untuk penggumpalan darah. Pada tahun 1808 pula 
Boussingault menemukan zat besi sebagai zat esensial 
dan meneliti kadar zat besi pada hewan. Liebig 
menemukan kemungkinan zat besi membawa oksigen 
dalam sel darah merah. Pada tahun 1840 penggunaan 
zat besi untuk menyembuhkan anemia. Ringer pada 
tahun 1885 dan Locke pada tahun 1900 menemukan 
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bahwa cairan tubuh memerlukan konsentrasi elektrolit 
tertentu.  

Ringer menemukan bahwa larutan yang 
mengandung natrium, klorida, kalium dan kalsium 
klorida diperlukan untuk mempertahankan integritas 
fungsional jaringan hewan yang diisolasi. Locke 
menemukan pula bahwa natrium bikarbonat. Loeb 
pada abad ke-20 melanjutkan penelitian tentang 
pengaruh berbagai konsentrasi garam natrium, kalium 
dan kalsium klorida terhadap jaringan hidup, sehingga 
akhirnya ditegaskan bahwa unsur-unsur mineral 
merupakan zat gizi yang mutlak diperlukan untuk 
fungsi tubuh dan harus dipenuhi melalui makanan. 
Kemudian ditemukan pula unsur-unsur mineral yang 
diperlukan dalam jumlah sangat kecil oleh tubuh, yang 
dikenal dengan mineral mikro.  

6. Penemuan vitamin 
Ikatan organik dalam jumlah sangat kecil dalam 

bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh disebut 
vitamin, awal abad ke-20. Lind dari inggris 
menemukan penyakit scurvy disebabkan karena 
kekurangan vitamin C. Tahun 1887, Takaki 
menjelaskan sindroma beri-beri pada pelaut Jepang dan 
pencegahannya melalui makanan. Tiga tahun 
kemudian di Indonesia Eykman menemukan bahwa 
selaput luar beras (aleuron) mengandung zat yang 
dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit beri-
beri. Tahun 1907, Holst dan Frolig di Swedia, 
menimbulkan scurvy pada guinea pig dan dapat 
menyembuhkannya dengan memberi buah-buahan 
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segar dan kol. Pekelharing dan Hopkins tahun 1905 di 
Inggris melakukan penelitian terhadap makanan yang 
dimurnikan dan makanan utuh menemukan bahwa 
ada suatu zat aktif dalam makanan yang tidak 
tergolong zat gizi utama dan berperan dalam 
pencegahan scurvy dan rickets, akan tetapi apa zat 
tersebut masih belum diketahui. 

Funk dalam bukunya The Etiology of Deficiency 
Diseases yang diterbitkan pada tahun 1912 
mengusulkan nama vitamin untuk faktor-faktor zat 
aktif tersebut. Vita berarti esensial untuk kehidupan 
sedangkan faktor anti beri-beri yang diduga berperan 
tersebut adalah suatu ikatan amine. Pada tahun 1920, 
istilah vitamin, diganti menjadi vitamin karena zat-zat 
anti faktor tidak selalu dalam ikatan amine. Usul 
perubahan nama dilakukan oleh Drummond. 
Penemuan vitamin A oleh Mc Collum dan Davis tahun 
1913 menandakan era vitamin dalam kesehatan yang 
kemudian diperoleh dari susunan makanan yang 
bervariasi.   

7. Penelitian pada tingkat molekuler dan seluler 
Penelitian gizi pada tingkat kolekuler dan seluler 

dimulai sejak tahun 1955. Diperoleh pengertian tentang 
struktur sel yang rumit serta peranan kompleks dan 
vital zat gizi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan 
sel-sel. Pemberian makanan yang tepat kepada sel-sel 
adalah esensial bagi pemberian makanan yang tepat 
bagi jaringan-jaringan, sedangkan pemberian makanan 
yang tapat pada jaringan-jaringan adalah dasar bagi 
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pemberian makanan yang tepat kepada organ-organ 
dengan demikian bagi tubuh secara keseluruhan.  

Sesudah tahun 1960 tekanan penelitian gizi 
berpindah dari penelitian tentang zat gizi esensial ke 
penelitian tentang saling keterkaitan (interrelationship) 
diantara zat-zat gizi, peranan biologik spesifiknya, 
penetapan kebutuhan zat gizi manusia dan pengaruh 
pengolahan makan terhadap kandungan zat gizi. 
Pengetahuan teoritis tentang makanan kemudian 
diaplikasikan terhadap perbaikan status gizi. Dalam hal 
ini ahli gizi bekerjasama dengan ahli pangan, ahli 
pendidikan, sosiologi, dan antropologi.  

8. Keadaan sekarang  
Sekarang sudah diketahui sekitar 45 zat gizi yang 

harus tersedia di dalam makanan sehari-hari dan masih 
diteliti kemungkinan mikromineral dan unsur-unsur 
vitamin baru. Masalah gizi kurang masih tersebar luas 
di Negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. 
Pada sisi lain, masalah gizi lebih adalah masalah gizi di 
Negara maju, yang juga mulai terlihat di Negara-
negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai 
dampak keberhasilan di bidang ekonomi.  

Konsep-konsep baru yang ditemukan akhir-akhir 
ini antara lain adalah pengaruh keturunan terhadap 
kebutuhan gizi, pengaruh gizi terhadap perkembangan 
otak dan perilaku, terhadap kemampuan bekerja dan 
produktivitas serta daya tahan terhadap penyakit 
infeksi. Selain itu ditemukan pengaruh stress, faktor-
faktor lingkungan seperti polusi dan obat-obatan 
terhadap status gizi serta pengakuan terhadap faktor-
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faktor gizi yang berperan dalam pencegahan dan 
pengobatan terhadap penyakit degeneratif. Bidang 
teknologi pangan penemuan-penemuan tentang cara 
mengolah makanan bergizi, fortifikasi bahan pangan 
dengan zat-zat gizi esensial, pemanfaatan sifat 
stuktural bahan pangan upaya pemenuhan bahan 
pangan yang semakin meningkat sehubungan dengan 
kebutuhan penduduk yang semakin meningkat 
jumlahnya.  

Kebutuhan Gizi Berkaitan dengan Proses Tubuh 
Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan 

memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk 
fungsi normal tubuh. Sebaliknya, bila makanan tidak 
dipilih dengan baik, tubuh akan mengalami kekurangan 
zat-zat gizi esensial tertentu. Zat gizi esensial adalah zat-
zat gizi yang harus didatangkan dari makanan. Bila 
dikelompokkan, ada 3 (tiga) fungsi zat gizi dalam tubuh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.  Macam – macam zat gizi yang terdapat dalam makanan menurut fungsi  

utamanya 

Makanan 

Zat gizi 

Zat gizi mikro Zat gizi makro 

Karbohidrat Lemak Protein Vitamin Mineral 

Zat tenaga Zat pembangun Zat pengatur 
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Akibat Gangguan Gizi terhadap Fungsi Tubuh 
Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status 

gizi seseorang. Status gizi baik atau status gizi optimal 
terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang 
digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan 
pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan 
kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi 
mungkin. Status gizi kurang terjadi bila tubuh mengalami 
kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi esensial.  Status 
gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat-zat gizi 
dalam jumlah berlebihan, sehingga menimbulkan efek 
toksis atau membahayakan.  

Baik status gizi kurang maupun status gizi lebih 
terjadi gangguan gizi. Gangguan gizi disebabkan oleh 
faktor primer maupun sekunder. Faktor primer adalah 
bila susunan makanan seseorang salah dalam kuantitas 
dan kualitas yang disebabkan oleh kurangnya penyediaan 
pangan, kurang baiknya distribusi pangan, kemiskinan, 
ketidaktahuan, kebiasaan makan yang salah, dan lainnya. 
Faktor sekunder meliputi semua faktor yang 
menyebabkan zat gizi tidak sampai di sel-sel tubuh 
setelah makanan dikonsumsi. Misalnya terjadi gangguan 
pencernaan, faktor yang menggangu absorpsi zat-zat gizi, 
faktor yang mempengaruhi metabolisme dan utilisasi zat 
gizi, faktor yang mempengaruhi ekskresi yang 
mengakibatkan kehilangan zat-zat gizi.  
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Akibat Gizi Kurang pada Proses Tubuh 
Kondisi ini menyebabkan gangguan pada proses-proses: 
1. Pertumbuhan 

Anak-anak tidak tumbuh menurut potensialnya. 
Protein digunakan sebagai zat pembakar, sehingga 
otot-otot menjadi lembak 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. 

2. Produksi energi 
Kekurangan energi berasal dari makanan, 
menyebabkan seorang kekurangan tenaga untuk 
bergerak, bekerja, dan melakukan aktifitas. Orang 
menjadi malas, merasa lemah, dan produktivitas kerja 
menurun. 

3. Pertahanan tubuh 
Daya tahan terhadap tekanan atau stres menurun. 
Sistem imunitas dan antibodi berkurang, sehingga 
orang mudah terserang infeksi seperti pilek, batuk 
dan diare. Pada anak-anak hal ini dapat membawa 
kematian. 

4. Struktur dan fungsi otak  
Kurang gizi pada usia muda dapat berpengaruh 
terhadap perkembangan mental, dengan demikian 
kemampuan berpikir. Otak mencapai bentuk 
maksimal pada usia dua tahun. Kekurangan gizi 
dapat berakibat terganggunya fungsi otak secara 
permanen. 
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5. 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 menyebabkan kegemukan atau obesitas. 

Kelebihan energi yang dikonsumsi disimpan di dalam 
jaringan dalam bentuk lemak. Kegemukan merupakan 
salah satu faktor risiko dalam terjadinya berbagai 
penyakit degeneratif. 

 
 

LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 
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Soal: 
1. Definisi ilmu gizi adalah…. 

1. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang 
makanan dalam hubungannya dengan kesehatan 
optimal 

2. Ilmu yang menganalisis pengaruh pangan yang 
dikonsumsi terhadap organisme hidup 

3. Ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia 
dengan pangan yang dikonsumsinya 

4. Mempelajari pengaruh makanan terhadap aspek 
kejiwaan (psikis) dan kehidupan sosialnya, yang 
meliputi juga aspek fisiologis dan biokimia 

2. Fungsi zat gizi adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai sumber energi dan tenaga 
2. Memelihara jaringan tubuh dan mengganti sel-sel 

yang rusak 
3. Mengatur metabolisme serta keseimbangan air dan 

mineral 
4. Mengatur keseimbangan asam-basa dalam cairan 

tubuh 
3. Konsumsi pangan diperlukan untuk kelangsungan 

hidup terjadi pada…. 
a. Zaman Purba 
b. Zaman Yunani 
c. Mesir  
d. Romawi 
e. Sekarang 

4. Akibat gizi kurang pada proses tubuh: 
1. Pertumbuhan 
2. Produksi energi  



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 13  
 

3. Pertahanan tubuh  
4. Struktur dan fungsi otak 

5. Akibat gizi lebih pada proses tubuh: 
a. Perilaku tidak tenang, mudah tersinggung, 

cengeng, dan apatis 
b. Kegemukan atau obesitas 
c. Anak-anak tidak tumbuh menurut potensialnya 
d. Orang mudah terserang infeksi seperti pilek, batuk 

dan diare 
e. Otak mencapai bentuk maksimal pada usia dua 

tahun 
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BAB II 
KOMPOSISI TUBUH MANUSIA 

 
 
KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang komposisi tubuh 
manusia. 
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Komposisi tubuh manusia 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi tubuh 

manusia 
c. Pengukuran komposisi tubuh manusia 

 
 
MATERI PEMBELAJARAN  
Komposisi Tubuh Manusia 

Komposisi tubuh adalah proporsi relatif jaringan 
lemak dan jaringan bebas  lemak dalam tubuh. Melalui 
pengukuran komposisi tubuh, dapat diketahui apakah  
terdapat kelebihan lemak dalam tubuh. Kelebihan lemak 
tubuh (excess body fat),  terutama kelebihan lemak yang 
berlokasi di sentral sekitar abdomen berhubungan  
dengan hipertensi, sindroma metabolik, diabetes mellitus 
tipe 2, stroke, penyakit  kardiovaskular, dan dislipidemia 
(Saphira, 2015).  
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Komposisi tubuh terdiri dari empat komponen 
utama, yaitu jaringan lemak tubuh total (total body fat), 
jaringan bebas lemak (fat-free mass), mineral tulang (bone 
mineral), dan cairan tubuh (body water). Dua komponen 
komposisi tubuh yang paling umum diukur adalah 
jaringan lemak tubuh total dan jaringan bebas lemak 
(Williams, 2007). Komposisi tubuh adalah salah satu 
komponen  kebugaran jasmani, yang artinya jika 
seseorang memiliki komposisi tubuh yang  normal, maka 
ia akan memiliki kebugaran jasmani yang baik pula 
(Wiarto, 2013). 
Menurut WHO tubuh manusia dibagi menjadi 4 macam 
yaitu (FKM UI, 2007): 
1. Komposisi atomik. Berat badan merupakan akumulasi 

sepanjang hidup dari 6 elemen utama yaitu: oksigen, 
karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. 
Kurang dari 2% berat badan terdiri dari sulfur, kalium, 
natrium, klorida, magnesium dan 40 elemen lain yang 
secara normal terdapat dalam jumlah kurang dari 10 
gram 

2. Komposisi molekuler. Elemen terbagi dalam komponen 
molekular yang dikelompokkan dalam 5 kategori besar, 
yaitu: lemak, protein, glikogen, air, dan mineral. 
Tingkat molekular ini secara praktis seringkali dibagi 
atas: lemak dan massa bebas lemak. Komposisi ini 
menyusun dasar untuk sel yang fungsional.  

3. Komposisi selular. Komposisi ini terdiri dari 3 
komponen: sel, cairan ekstrasel dan bagian padat 
ekstrasel. Massa sel dibagi lagi atas lemak (komponen 
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molekular) dan bagian yang aktif secara metabolik 
yaitu massa sel tubuh. 

4. Komposisi jaringan dan organ. Sel akan membentuk 
jaringan dan organ tubuh, seperti jaringan adiposa, otot 
skeletal, tulang, kulit, jantung, dan organ visceral 
lainnya. Jaringan dan organ tubuh akan membentuk 
tubuh manusia yang merupakan perpaduan 5 
komponen tubuh, yaitu atomik, molekular, selular 
jaringan dan organ serta tubuh secara keseluruhan. 

Pada umumnya komposisi tubuh manusia terdiri 
dari 50-60% air, dan 40% bahan kering. Bahan kering ini 
terbagi lagi menjadi mineral 15%, karbohidrat yang 
kurang dari 5%, dan lemak 40%.  Pada usia 70 tahun, 
lansia sudah kehilangan 40% lean body mass atau massa 
bebas lemak mereka dibandingkan dengan ketika mereka 
muda. Individu yang berusia 70 tahun juga mengalami 
penurunan total air tubuh dan massa tulang (Fatmah, 
2010). 

Lemak tubuh ini terdiri dari jaringan adipose, lemak 
subkutan, dan lemak visceral. Lemak merupakan jaringan 
terbesar penyusun komposisi tubuh yaitu sebesar 10%-
20% pada pria dan 20%-30% pada wanita. Sisanya adalah 
protein dan karbohidrat dalam otot-otot serta mineral 
yang membentuk tulang. Lemak tubuh disimpan dalam 
dua jenis yaitu untuk lemak esensial dan lemak untuk 
cadangan. Lemak esensial ini diperlukan untuk fungsi 
fisiologis normal seperti yang terdapat pada kelenjar susu, 
sistem saraf pusat, dan pada sumsum tulang belakang. 
Presentase lemak tubuh adalah presentase massa lemak 
tubuh terhadap berat badan. Lemak visceral adalah lemak 
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di bagian dalam tubuh yang melindungi organ-organ 
dalam yang vital dan terdapat pada abdomen. Biasanya 
batang tubuh yang besar digambarkan dalam jumlah 
lemak visceral yang besar pula selain juga berhubungan 
dengan tinggi badan. Distribusi lemak lansia biasanya 
berupa lemak subkutan yang dideposit di bawah batang 
tubuh. Jaringan lemak visceral di abdominal meningkat 
rata-rata 61% pada pria dan 66% pada wanita berusia 20-
39 tahun dibandingakan dengan lansia di atas 60 tahun. 
Tabel 2.1  Perbandingan Komposisi Tubuh pada Dewasa 

Muda dan Lansia 

Komponen Usia 20-25 tahun Usia 70-75 tahun 

Protein 19% 12% 
Air 62% 53% 
Mineral 6% 5% 
Lemak 14% 30% 

 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Tubuh 
Manusia 

Komposisi tubuh manusia sangat bervariasi dimana 
variasi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-
faktor sebagai berikut (Departemen Gizi dan Kesehatan 
Masyarakat FKM UI, 2007): 
1. Usia  

Efek usia signifikan pada masa pertumbuhan dan 
perkembangan karena terjadi proses pembentukan 
otot dan jaringan tubuh lain, sedangkan pada usia 
dewasa massa otot mulai berkurang yang dapat 
disebabkan oleh penurunan aktivitas fisik.  
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2. Jenis kelamin 
Terdapat perbedaan komposisi tubuh yang kecil 
antara anak dan laki-laki sebelum usia pubertas. 
Namun, pada usia pubertas perbedaan menjadi 
sangat besar dimana mulai saat pubertas,  memiliki 
lebih banyak deposit lemak, sedangkan pada laki-laki 
terbentuk lebih banyak jaringan otot. 

3. Diet 
Diet dapat mempengaruhi komposisi tubuh dalam 
jangka waktu singkat, seperti pada saat kekurangan 
air dan kelaparan ataupun dalam jangka waktu lama, 
seperti pada chronic overeating yang dapat 
meningkatkan simpanan lemak tubuh.  

4. Tingkat aktivitas fisik  
Menjalani program latihan fisik dapat membantu 
membangun massa otot dan mengurangi lemak. 

 
Pengukuran Komposisi Tubuh Manusia 

Antropometri merupakan metode penilaian 
komposisi tubuh yang praktis dan tidak memerlukan 
biaya besar. Jenis-jenis pengukuran antropometri 
adalah sebagai berikut (Proverawati dan Kusumawati, 
2011): 

1. Pengukuran tinggi badan/panjang badan. 
Pengukuran tinggi badan dapat menggambarkan 
keadaan pertumbuhan skeletal. Dalam keadaan 
normal, pertumbuhan tinggi akan beriringan bersama 
dengan pertambagan umur. Pertumbuhan tinggi 
badan relatif kuang sensitif terhadap masalah 
defisinsi gizi. Pada lansia yang tidak dapat berdiri dan 
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bungkuk diukur panjang lengannya yang merupakan 
proxy dari tinggi badan. Adapun alat yang digunakan 
untuk mengukur tinggi badan adalah microtoise, 
sedangkan untu mengukur panhang badan adalah 
infantometer.  

2. Pengukuran berat badan. Berat badan dapat 
memberikan gambaran tentang massa tubuh (otot dan 
lemak), karena massa tubuh sangat sensitif terhadap 
perubahan keadaan yang mendadak misalnya seperti 
terserang penyakit/infeksi. Berat badan digunakan 
untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan. Dalam 
keadaan abnormal terdapat dua kemungkinan dalam 
perkembangan berat badan yaitu bertambah cepat 
atau lebih lambat. Berat badan dapat diukur dengan 
menggunakan timbangan seperti dacin, salter, 
timbangan injak, detecto, seca. 

3. Pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar 
lengan dapat digunakan untuk mengetahui status gizi 
bayi, balita, ibu hamil, anak sekolah dan dewasa. 
Indeks ini dapar digunakan tanpa mengetahui umur. 
Bersama dengan  nilai triseps skinfold dapat digunakan 
untuk menentukan otot lengan. Lingkaran otot lengan 
merupakan gambaran dari massa otot tubuh.  

4. Rasio Pinggang-Panggul. Banyaknya lemak dalam 
perut menunjukkan ada berberapa perubahan 
metabolisme, termasuk terhadap insulin dan 
meningkatnya asam lemak bebas, dibandingkan 
dengan banyaknya lemak bawah kulit pada kaki dan 
tangan. Perubahan metabolisme memberikan 
gambaran tentang pemeriksaan penyakit yang 
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berhubungan dengan perbedaan distribusi lemak di 
tubuh.  

5. Tebal lemak bawah kulit. Otot dan lemak 
merupakan jaringan lunak yang bervariasi. 
Antropometri dapat dilakukan pada jaringan tersebut 
untuk menilai status gizi di masyarakat. Penilaian 
komposisi tubuh untuk mendapatkan informi 
mengenai jumlah dan distribusi lemak dapat 
dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang 
digunakan untuk menilai komposisi tubuh  (jumah 
dan distribusi lemak subkutan) yaitu: 
a.   Ultrasonik  
b.   Densitometri 
c.   Teknik isotop dilution  
d.   Metode radiological 
e.   Total electrical body conduction (TOBEC) 
f.   Antropometri (pengukuran berbagai tebal lemak 

menggunakan kaliper/skinfold calipers). 
Pengukuran lemak tubuh mellau pengukuran 
ketebalan lemak bawah kulit (skinfold) dilakukan 
di beberapa bagian tubuh misalnya lengan atas 
(triceps dan bisep), lengan bawah (forearm), tulang 
belikat (subscapular), di tengah garis ketiak 
(midaxillary), sisi dada (pectoral), perut 
(abdominal), supariliaka, paha, tempurung lutut, 
pertengahan tungkai bawah. Lemak dapat diukur 
secara absolut (dalam kg) dan secara relatif (%) 
terhadap berat tubuh total. Jumlah lemak tubuh 
sangat bervariasi ditentukan oleh jenis kelamin 
dan umur.   
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LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I.    Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

- Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II.  Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 
1. Komposisi tubuh manusia terdiri dari 4 (empat) 

komponen utama berikut, yaitu: 
1. Jaringan lemak tubuh total (total body fat) 
2. Jaringan bebas lemak (fat free mass) 
3. Mineral tulang (bone mineral) 
4. Cairan tubuh (body water) 

2. Menurut world health organization, tubuh manusia 
dibagi sebagai berikut, yaitu: 
1. Atomik 
2. Molekuler 
3. Seluler 
4. Jaringan dan organ 

3. Komposisi tubuh manusia sangat bervariasi dimana 
variasi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh 
faktor-faktor sebagai berikut, yaitu: 
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1. Usia 
2. Jenis kelamin 
3. Aktivitas fisik 
4. Jumlah keluarga 

4. Antropometri adalah metode penilaian yang 
digunakan untuk menilai komposisi tubuh. Jenis-jenis 
pengukuran antropometri adalah sebagai berikut, 
yaitu: 
1. Pengukuran tinggi badan 
2. Berat badan 
3. Rasio pinggang-panggul 
4. Tebal lemak bawah kulit 

5. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran 
tebal lemak bawah kulit adalah.... 
a. Skinfold calipers 
b. Infantometer 
c. Microtoise 
d. Densitometri 
e. Salter 
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BAB III 
GIZI DAN BIOLOGI SEL 

 
 

KOMPETENSI 
Kompetensi umum 
 Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang gizi dan biologi 
sel.  
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Gizi dan zat gizi 
b. Hubungan antara gizi dengan biologi sel  

 
 
MATERI PEMBELAJARAN 
Gizi dan Zat Gizi 

Gizi adalah suatu keadaan dimana organisme 
menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal 
melalui proses pencernaan, absobsi, transportasi, 
penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang 
tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, 
pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta 
menghasilkan energi. Status gizi adalah keadaan yang 
diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah 
asupan (intake) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan 
(requirement) oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis: 
(pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, 
pemeliharaan kesehatan, dan lainnya). Status gizi adalah 
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ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk 
variabel tertentu atau perwujudan dari nutrisi dalam 
bentuk variabel tertentu (Ismail, 2010).  

Pada  gilirannya, zat gizi tersebut menyediakan 
tenaga bagi tubuh, mengatur proses dalam tubuh dan 
membuat lancarnya pertumbuhan serta memperbaiki 
jaringan tubuh.  Beberapa zat gizi yang disediakan oleh 
pangan tersebut disebut zat gizi essential, mengingat 
kenyataan bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat 
dibentuk dalam tubuh, setidak-tidaknya dalam jumlah 
yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesihatan yang 
normal. Jadi zat gizi esensial yang disediakan untuk 
tubuh yang dihasilkan dalam pangan, umumnya adalah 
zat gizi yang tidak dibentuk dalam tubuh dan harus 
disediakan dari unsur-unsur pangan diantaranya adalah 
asam amino essensial. Semua zat gizi essential diperlukan 
untuk memperoleh dan memelihara pertumbuhan, 
perkembangan dan kesehatan yang baik. Oleh karena itu, 
pengetahuan terapan tentang kandungan zat gizi dalam 
pangan yang umum dapat diperoleh penduduk di suatu 
tempat adalah penting guna merencanakan, menyiapkan 
dan mengkonsumsi makanan seimbang (Ismail, 2010).  

Pada umumnya zat gizi dibagi dalam lima kelompok 
utama, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan 
mineral. Sedangkan sejumlah pakar juga berpendapat air 
juga merupakan bagian dalam zat gizi. Hal ini didasarkan 
kepada fungsi air dalam metabolisme makanan yang 
cukup penting walaupun air dapat disediakan di luar 
bahan pangan (Proverawati dan Kusumawati, 2011). 
Makan makanan yang beraneka ragam sangat bermanfaat 
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bagi kesehatan. Makanan yang beraneka ragam yaitu 
makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang 
diperlukan tubuh baik kualitas maupun kuantitasnya, 
dalam pelajaran ilmu gizi biasa disebut triguna makanan 
yaitu, makanan yang mengandung zat tenaga, 

pembangun dan zat pengatur. Apabila terjadi kekurangan 
atas kelengkapan salah satu zat gizi tertentu pada satu 
jenis makanan, akan dilengkapi oleh zat gizi serupa dari 
makanan yang lain. Jadi makan makanan yang beraneka 
ragam akan menjamin terpenuhinya kecukupan sumber 
zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur (Ismail, 
2010).  
Hubungan Gizi dan Biologi Sel 

Biologi Sel berkaitan dengan struktur dan fungsi sel. 
"struktur" dan "fungsi" adalah dua cara berbeda dalam 
memandang hal yang sama; struktur yang ada untuk 
mencapai fungsi tertentu dan disini akan menjelaskan 
fungsi biologis dalam hal komponen struktural organisme 
hidup. Sel adalah unit organisasi terkecil yang menjadi 
dasar kehidupan dalam artian semua fungsi kehidupan 
diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel 
dapat berfungsi secara asalkan seluruh kebutuhan 
hidupnya terpenuhi termasuk halnya dalam memenuhi 
kebutuhan gizi dalam tubuh (Khatimah, 2011).  

Hubungan gizi dengan biologi sel sebenarnya adalah 
hubungan yang saling membutuhkan yakni untuk 
kehidupan sel ( berdegenerasi dan membelah ) 
memerlukan zat gizi tetapi sel pun berfungsi untuk 
memecah zat-zat makanan menjadi zat gizi yang 
diperlukan oleh tubuh. Setiap sel memiliki organel-
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organel sel dan setiap organ memiliki lebih dari satu sel 
yang mempunyai fungsi sama. sel di organ mata tak bisa 
berkembang jika dipindahkan ke bagian mata kaki, 
namun adakalanya suatu sel mampu tumbuh di tempat 
yang lain asalkan masih memiliki struktur wadah yang 
sama misalnya kulit dibagian punggung dapat dipindah 
ke wajah untuk mengganti kulit wajah akibat luka bakar. 

Macam-macam organel sel beserta fungsi dan zat-zat 
makanan yang diperlukannya adalah sebagai berikut 
(Madel, 2009): 
1. Lisosom. Fungsinya sebagai pengontrol benda-benda 

asing yang memasuki sel lalu oleh enzim yang 
dimilikinya mengeluarkan benda asing tersebut dari 
dalam sel. 

2. Mitokondria. Mempunyai fungsi sebagai penghasil 
energi dari proses-proses di siklus krebs. melalui 
siklus krebs, mitokondria menghasilkan glukosa, 
asam lemak, dan asam amino. Dalam  mitokondria 
juga terjadi siklus urea awal sebelum senyawa citrulin 
keluar menuju sitoplasma. selain itu di mitokondria 
juga terjadi sintesis asam amino non esensial (asam 
amino yang dapat disintesis sendiri oleh tubuh. 

3. Sitoplasma. Dalam sitoplasma banyak terdapat 
enzim-enzim untuk membantu proses-proses 
glikolisis (merubah glukosa menjadi asam piruvat), 
sintesis dan degradasi glikogen , lanjutan siklus urea, 
dan sintesis protein. 

4. Reticulum endoplasma halus. Bagian sel ini 
berfungsi untuk sintesis membrane dan kolesterol, 
serta metabolisme obat-obatan. 
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5. Reticulum endoplasma kasar. Bagian sel ini berfungsi 
untuk sintesis protein.  

6. Nucleus. Berfungsi sebagai penghasil kode-kode 
genetik. 

Zat-zat gizi yang dibutuhkan organel sel untuk 
hidup yang disimpannya antara lain yaitu membran 
plasma mengandung fospolipid, triasilgliserol, 
kolesterol, protein, dan vitamin c. Retikulum 
endoplasma memerlukan kalsium untuk hidupnya 
sehingga retikulum endolasma biasa disebut juga 
depo kalsium.sitoplasma banyak mengandung ion-ion 
k+, mg++, ca++, dan asam amino. Badan lemak atau 
lipid droplets hampir terdapat disemua sel mamalia 
yang berfungsi untuk melarutkan vitamin-vitamin 
yang hanya larut dalam lemak (vitamin a, d, e, k). 

Pada umumnya makanan yang kita konsumsi akan 
diproses di dalam tubuh oleh sel-sel yang digunakan 
untuk kehidupan sehari-hari dan agar sel tubuh dapat 
menjalankan fungsinya. Secara umumzat gizi dibagi 
sebagai berikut (Almatsier, 2004): 
1. Karbohidrat  

Karbohidrat disebut juga zat pati atau zat tepung 
atau zat gula  yang tersusun dari unsur Karbon (C), 
Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Di dalam tubuh 
karbohidrat akan dibakar untuk menghasilkan tenaga  
atau panas. Satu gram karbohidrat akan menghasilkan 
empat kalori. Menurut besarnya molekul karbohidrat 
dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: monosakarida, 
disakarida, dan polisakarida. Bentuk molekul karbohidrat 
paling sederhana terdiri dari satu  molekul gula 
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sederhana. Banyak karbohidrat yang merupakan polimer 
yang tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi 
rantai yang panjang serta bercabang-cabang. Kerbohidrat 
merupakan bahan  makanan penting dan merupakan 
sumber tenaga yang terdapat dalam  tumbuhan dan 
daging hewan. Selain itu, karbohidrat juga menjadi  
komponen struktur penting pada mahluk hidup dalam 
bentuk serat  (fiber), seperti selulosa, pectin, serta lignin. 

Karbohidrat menyediakan kebutuhan dasar yang 
diperlukan tubuh. Tubuh menggunakan karbohidrat 
seperti layaknya mesin mobil menggunakan bensin 
sebagai bahan bakar. Glukosa, karbohidrat yang paling 
sederhana mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia 
bagi seluruh sel tubuh. Sel-sel tubuh tersebut menyerap 
glukosa dan mengubahnya menjadi tenaga untuk 
menjalankan sel-sel tubuh.  Hidrat arang atau karbohidrat 
disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat gula yang 
tersusun dari unsur karbon (C). Hidrogen  (H), dan 
oksigen (O). Di dalam tubuh hidrat arang akan dibakar 
untuk menghasilkan tenaga atau panas. Satu gram hidrat 
arang akan menghasilkan empat kalori. Menurut besarnya 
molekul hidrat arang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 
monosakarida, disakarida, dan  polisakarida.  
Fungsi dari karbohidrat antara lain adalah sebagai 
berikut:  
a. Sebagai sumber energi, satu gram karbohidrat 

menghasilkan 4 kalori.  
b. Pemberi rasa manis pada makanan, khususnya pada 

monosakarida pada disakarida.  
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c. Penghemat protein, jika karbohidrat makanan tidak 
tercukupi maka protein akan digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan 
fungsi utamanya sebagai zat pembangun.  

d. Pengatur metabolisme lemak, dimana karbohidrat 
akan mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak 
sempurna, sehingga menghasilkan bahan-bahan keton 
berupa asam asetoasetat, aseton, dan asam beta-hidro-
butirat. Bahan-bahan ini dibentuk dalam hati dan 
dikeluarkan melalui urine dengan mengikat basa 
berupa ion natrium. Hal ini dapat menyebabkan 
ketidakseimbangan natrium dan dehidrasi, serta PH 
cairan tubuh menurun.  

e. Membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur 
peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses.  

Bahan makanan sumber karbohidrat berasal dari 
makanan  pokok seperti biji-bijian (beras, jagung, 
sagu) dan umbi-umbian (kentang, singkong, ubi jalar 
dan kacang-kacangan). Sebagai makanan  pokok, 
karbohidrat nmengandung zat pati dan gula yang 
mampu  menghasilkan energi untuk berbagai 
aktivitas, setiap pembakaran satu  gram karbohidrat 
mampu menghasilkan empat kalori.   

2. Protein  
Diperlukan untuk pembentukan dan perbaikan 

semua jaringan  di dalam tubuh termasuk darah, enzim, 
hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein pembentukan 
hormon untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan 
yang aus, perkembangan seks dan metabolisme. 
Disamping itu, protein berguna untuk melindungi supaya 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 30  
 

keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan 
jaringan terpelihara, selain itu juga mengatur 
keseimbangan air di dalam tubuh.  

Protein terdiri dari unsur-unsur karbon, 
hidrogen,oksigen, dan  nitrogen, selain itu unsur sulfur 
dan fosfor juga ada. Semua unsur tersebut diperoleh 
melalui tumbuh-tumbuhan (protein, nabati) seperti  
kacang-kacangan terutama kedelai dan kacang hijau serta 
hasil olahannya (tempe dan tahu), dan melalui hewan 
(protein hewani), seperti daging, susu, telur, ikan. Apabila 
tubuh kekurangan protein, maka serangan penyakit 
busung lapar akan selalu terjadi. Busung lapar adalah 
tingkat terakhir dari kelaparan, terutama akibat 
kekurangan protein dalam waktu lama. Menurut Sunita 
Almatsier fungsi protein yaitu:   
a. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel 

tubuh. 
b. Pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-

hormon seperti tiroid, insulin, dan epinerfin adalah 
protein, demikian pula berbagai enzim yang lainnya.  

c. Mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh 
terdapat dalam tiga kompartemen: intraseluler (di 
dalam sel), ekstraseluler/interselular (di luar sel), 
intravaskular (di dalam pembuluh darah).  

d. Memelihara netralitas tubuh, protein tubuh bertindak 
sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa 
untuk pH pada taraf netral.  

e. Pembentukan antibodi, kemampuan tubuh untuk 
memerangi infeksi bergantung pada kemampuan 
tubuh memproduksi antibodi.  
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f. Mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam 
darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui 
membran sel ke dalam sel-sel.  

g. Sebagai sumber energi, protein setara dengan 
karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori/g protein. 

3. Lemak  
Molekul lemak terdiri dari unsur karbon (C), 

hidrogen (H), dan oksigen (O) seperti halnya 
karbohidrat. Fungsi utama lemak adalah memberikan 
tenaga kepada tubuh. Satu gram lemak dapat dibakar  
untuk menghasilkan sembilan kalori yang diperlukan 
tubuh.  Disamping fungsinya sebagai sumber tenaga, 
lemak juga merupakan  bahan pelarut dari beberapa 
vitamin yaitu vitamin: A, D, E, dan K.  Bahan-bahan 
makanan yang mengandung lemak banyak akan 
memberi rasa kenyang yang lama, selain itu lemak 
memberi rasa gurih pada makanan.  

Menurut sumbernya lemak dapat dibedakan 
menjadi dua,  yaitu lemak nabati dan lemak hewani. 
Fungsi lemak menurut Sunita Almatsier antara lain 
adalah sebagai berikut:  

a. Lemak meupakan sumber energi paling padat yang 
menghasilkan 9 kalori untuk setiap gram, yaitu 2,5 
kali besar energi yang dihasilkan oleh karbohidrat 
dan protein dalam jumlah yang sama.  

b. Lemak merupakan sumber asam lemak esensial, asam 
linoleat, dan linolinat.  

c. Alat angkut vitamin larut lemak yaitu membantu 
transportasi dan absorpsi vitamin larut lemak A, D, E, 
dan K.  
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d. Menghemat penggunaan protein untuk sintesis 
protein, sehingga protein tidak  digunakan sebagai 
sumber energi.  

e. Memberi rasa kenyang dan kelezatan, lemak 
memperlambat sekresi asam lambung, dan 
memperlambat pengosongan lambung, sehingga 
lemak memberi rasa kenyang lebih lama. Disamping 
itu lemak memberi tekstur yang disukai dan memberi 
kelezatan khusus pada makanan.  

f. Sebagai pelumas dan membantu pengeluaran sisa 
pencernaan.  

g. Memelihara suhu tubuh, lapisan lemak dibawah kulit 
untuk mengisolasi tubuh dan mencegah kehilangan 
panas secara cepat. 

h. Pelindung organ tubuh, lapisan lemak yang 
menyelubungi organ tubuh seperti jantung, hati, dan 
ginjal membantu menahan organ tersebut tetap di 
tempatnya dan melindungi terhadap benturan dan 
bahaya lain.  

4. Vitamin  
Vitamin adalah senyawa organik yang terdapat 

dalam jumlah  yang sangat sedikit di dalam makanan dan 
sangat penting peranannya  dalam reaksi metabolisme. 
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 di 
dalam tubuh.  Karena vitamin adalah zat organik maka 
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vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan 
pengolahan. Fungsi utama vitamin adalah mengatur 
proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. 
Menurut sifatnya vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu 
vitamin larut dalam lemak vitamin A, D, E, dan K, dan 
vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin  B dan C.  
5. Mineral  

Mineral merupakan senyawa organik yang 
mempunyai peranan penting dalam tubuh. Unsur-unsur 
mineral adalah karbon (C), hydrogen (H), oksigen (O), 
dan nitrogen (N), selain itu mineral juga mempunyai 
unsur kimia lainnya, yaitu kalsium (Ca), Klorida (CO), 
besi (Fe), magnesium (Mg), fosfor (P), kalium (K), natrium 
(Na), sulfur (S). Tubuh manusia tidak dapat mensintesa 
mineral, sehingga harus memperoleh dari makanan.  
Mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Mineral 
merupakan zat penting untuk kesehatan tubuh, karena 
semua jaringan dan air di dalam tubuh mengandung 
mineral. Demikian mineral merupakan  komponen 
penting dari tulang, gigi, otot, jaringan, darah dan saraf. 
Mineral penting dalam pemeliharaan dan pengendaliaan 
semua proses faal di dalam tubuh, mengeraskan tulang, 
membantu kesehatan  jantung, otak dan saraf. Mineral 
juga membantu keseimbangan air dan keadaan darah 
agar jangan terlalu asam atau terlalu basa selain itu 
mineral juga membantu dalam pembuatan antibodi, yaitu 
sel-sel yang berfungsi membunuh kuman.  
6. Air  

Air merupakan komponen terbesar dalam struktur 
tubuh  manusia, kurang lebih 60-70 % berat badan orang 
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dewasa berupa air,  sehingga air sangat diperlukan oleh 
tubuh. Air berfungsi sebagai zat  pembangun yang 
merupakan bagian dari jaringan tubuh dan sebagai zat 
pengatur yang berperan sebagai pelarut hasil-hasil 
pencernaan. Dengan adanya air pula sisa-sisa pencemaran 
dapat dikeluarkan dari tubuh, baik melalui paru-paru, 
kulit, ginjal maupun usus. Air juga  berfungsi sebagai 
pengatur panas tubuh dengan jalan mengalirkan semua 
panas yang dihasilkan ke seluruh tubuh. Sebagai 
komponen terbesar, air memiliki manfaat yang sangat 
penting, yaitu:  

a. Sebagai media transportasi zat-zat gizi, membuang sisa-
sisa metabolisme, hormon ke organ sasaran (target organ) 

b. Mengatur temperatur tubuh terutama selama aktifitas 
fisik 

c. Mempertahankan keseimbangan volume darah.  
 
LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 
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Soal: 
1. Organela sel yang berfungsi sebagai pengontrol 

benda-benda asing yang memasuki sel adalah.... 
a. Lisosom 
b. Mitokondria 
c. Sitoplasma 
d. Nukleus 
e. Retikulum Endoplasma 

2. Organela sel yang berfungsi menghasilkan glukosa, 
asam lemak, dan asam amino untuk energi dalam 
proses tubuh adalah.... 
a. Lisosom 
b. Mitokondria 
c. Sitoplasma 
d. Nukleus 
e. Retikulum endoplasma 

3. Fungsi dari karbohidrat bagi tubuh manusia antara 
lain, yaitu:  
1. Sebagai sumber energi  
2. Pemberi rasa manis pada makanan, khususnya 

monosakarida dan disakarida.  
3. Penghemat penggunaan protein  
4. Pengatur metabolisme lemak 

4. Fungsi dari protein bagi tubuh manusia antara lain 
sebagai berikut, yaitu:  
1. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-

sel tubuh 
2. Mengatur keseimbangan air dan cairan-cairan 

tubuh  
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3. Memelihara netralitas tubuh agar berada pada pH 
netral 

4. Berperan dalam pembentukan antibodi 
5. Fungsi dari lemak bagi tubuh manusia antara lain 

sebagai berikut, yaitu 
1. Alat angkut vitamin larut lemak yaitu membantu 

transportasi dan absorpsi vitamin larut lemak A, D, 
E, dan K 

2. Menghemat penggunaan protein untuk sintesis 
protein, sehingga protein tidak  digunakan sebagai 
sumber energi 

3. Lemak memperlambat sekresi asam lambung, dan 
memperlambat pengosongan lambung, sehingga 
lemak memberi rasa kenyang lebih lama 

4. Sebagai pelumas dan membantu pengeluaran sisa 
pencernaan  
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BAB IV 
ZAT GIZI MAKRO YANG DIPERLUKAN TUBUH 

 
KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang zat gizi makro 
yang diperlukan tubuh.  
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Definisi energi dan lemak 
b. Fungsi energi dan lemak 
c. Keseimbangan energi dan lemak 
d. Kebutuhan energi dan lemak 
e. Sumber energi dan lemak 
f. Akibat kelebihan energi dan lemak 

 
 
MATERI PEMBELAJARAN 
Definisi Energi dan Lemak 
Definisi energi 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. 
Satuan besaran energi adalah kilokalori (pada umumnya 
disebut kalori saja). Energi yang diperlukan untuk kerja 
otot diperoleh dari zat makanan yang dikonsumsi setiap 
hari.  

Pembentukan energi dalam tubuh dilakukan melalui 
proses respirasi, yang akan memasukkan oksigen untuk 
digunakan dalam proses oksidasi seluler. Hanya 3 (tiga) 
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macam zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi bagi 
tubuh yaitu karbohidrat (pati, gula), protein dan lemak. 
Di dalam tubuh, karbohidrat (pati, gula), protein (asam-
asam amino) dan lemak (asam-asam lemak), akan 
dioksidasi di dalam sel dengan bantuan enzim, co-enzim 
(missal vitamin), dan hormone. Prosesnya memerlukan 
oksigen dan hasil yang diperoleh berupa karbondioksida, 
air dan energi. 

   
 
Karbohidrat    CO + H2O 

+ energi 
 
 
 
Protein                CO + H2O 

+ energi 
 
 
 
Lemak               CO + H2O 

+ energi 
 
 

Energi yang terkandung dalam suatu makanan 
tergantung dari jumlah karbohidrat, protein dan lemak 
yang terdapat dan dapat ditentukan dengan 
menggunakan alat yang disebut “bomb calorimeter” 
Dengan menggunakan alat tersebut sampel makanan 
akan dibakar oleh aliran listrik, dan kemudian perubahan 

oksigen 

oksidasi 

oksidasi 

oksigen 

oksigen 

oksidasi 
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suhu air yang diakibatkannya akan dicatat. Berdasarkan 
perbedaan suhu air sebelum dan sesudah terjadi 
pembakaran (oksidasi), maka energi yang terkandung 
dalam sampel dapat dihitung. Satu (1) kilokalori adalah 
panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air 
sebanyak 10C (dari 150  menjadi 160). Sedangkan 1KKal 
sama dengan 4,186 KJ atau sama dengan 0,004186 MJ.  

Dengan menggunakan alat tersebut, maka 
energi yang dihasilkan oleh karbohidrat (pati, 
gula), protein dan lemak masing-masing yaitu: 
Karbohidrat  : 4,1 Kkal per gram 
Protein   : 5,65 Kkal per gram 
Lemak   : 9,45 Kkal per gram 
 

Metabolisme zat gizi hingga menjadi energi 
Makanan masuk dalam tubuh, selanjutnya dalam 

tubuh terjadi proses metabolism untuk menghasilkan 
energi yang diperlukan untuk kerja (kontraksi otot), juga 
dihasilkan cadangan energi yang disimpan dalam tubuh 
berupa ATP, PC, glikogen dan lemak. Selain itu, proses 
metabolism juga menghasilkan limbah berupa air, 
karbondioksida, urea dan asam laktat yang selanjutnya 
dibuang melalui urin, keringat dan pernapasan. 
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Gambar 2. Alur Proses Makanan Menjadi Energi 
 
 
 

Makanan energi kerja 
 

Proses 

dalam 

tubuh 

Limbah: 

2. H2O 
3. CO2  
4. Urea  
5. Laktat 

 
dibuang 

Cadangan 

energi: 

1. ATP, PC 
2. Glikogen  
3. Lemak  
1. Laktat 

 
Simpan 
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Penilaian energi makanan melalui perhitungan  
Dengan menggunakan faktor Atwater, nilai energi 

makanan dapat ditetapkan melalui perhitungan menurut 
komposisi karbohidrat, lemak dan protein, serta nilai 
energi faali makanan tersebut. 

Contoh: 
100 gram beras giling mengandung 79,8 gram 
karbohidrat, 1,2 gram lemak dan 6,2 gram protein. Nilai 
energinya adalah: [(4x79,8)+(9x1,2)+(4x6,2)]=354,8 
(dibulatkan 355). 

 
Definisi lemak 

Lemak adalah garam yang terbentuk dari penyatuan 
asam lemak dengan alkohol organic yang disebut giserol 
atau gliserin. Lemak yang dapat mencair dalam 
temperature biasa disebut minyak, sedangkan dalam 
bentuk padat disebut lemak. Seperti halnya karbohidrat, 
lemak tersusun atas molekul, C, H, dan O dengan jumlah 
atom lebih banyk, missal stearin C57 H10 O6.  

Lemak dikelompokkan menjadi beberapa jenis 
meliputi: 
a. Simple fat (lemak sederhana/lemak bebas) 

Lebih dari 95% lemak tubuh adalah trigliserida yang 
terbagi menjadi 2 jenis, yaitu asam lemak jenuh dan 
asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh terdapat 
dalam daging sapi, biri-biri, kelapa, kelapa sawit, 
kuning telur. Asam lemak tak jenuh terdapat dalam 
minyak jagung, minyak zaitun dan mete.  
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b. Lemak ganda 
Lemak ganda mempunyai komposisi lemak bebas 
ditambah dengan senyawa kimia lain. 
Jenis lemak ganda meliputi: 
1. Phospholipid, merupakan komponen membrane 

sel, komponen dan struktur otak, jaringan syaraf, 
bermanfaat untuk penggumpalan darah, lecithin 
termasuk phospholipid. 

2. Glucolipid, mempunyai ikatan dengan karbohidrat 
dan nitrogen. 

3. Lipoprotein, terdiri dari HDL (High Density 
Lipoprotein), LDL (Low Density Lipoprotein), dan 
VLDL (Very Low Density Lipoprotein). 

c. Derivat Lemak 
Termasuk lemak jenis ini adalah kolesterol, terdapat 
pada produk binatang (otak, ginjal, hati, daging, 
ungags, ikan dan kuning telur; 1 butir telur 
mengandung 275 mg kolesterol). Kolesterol pada 
dasarnya memiliki beberapa manfaat, antara lain: 
1. Sebagai komponen penting jaringan syaraf dan 

membrane sel 
2. Pemecahan kolesterol oleh hati menghasilkan 

garam empedu yang bermanfaat untuk pencernaan 
dan penyerapan lemak. 

3. Membentuk hormone tertentu (missal hormon 
seksualitas). 

4. Pelopor pembentukan vitamin D 
Jumlah kolesterol yang berlebihan dalam 

tubuh dapat menyebabkan munculnya berbagai 
penyakit, antara lain aterosklerosis (pengerasan 
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pembuluh darah karena menumpuknya kolesterol 
dalam arteri), jantung coroner, hipertensi dan lain-
lain. 

Fungsi Energi Dan Lemak 
Fungsi energi 
Energi diperlukan untuk: 

a. Basal Metabolic Rate (BMR) 
b. Spesifik Dynamic Action (SDA) 
c. Aktivitas fisik sehari-hari 

Fungsi Lemak 
Dalam tubuh lemak bermanfaat: 

a. Sebagai sumber energi (1 gram lemak menghasilkan 9 
kalori) 

b. Melarutkan vitamin sehingga bias diserap oleh usus 
c. Memperlama rasa kenyang dan kelezatan  
d. Sebagai pelumas 
e. Memelihara suhu tubuh 
f. Pelindung organ tubuh 
g. Menghemat protein 

Keseimbangan Energi dan Lemak 
Keseimbangan energi 

Keseimbangan energi dicapai bila energi yang 
masuk ke dalam tubuh melalui makanan sama dengan 
energi yang dikeluarkan. Keadaan ini akan menghasilkan 
berat badan ideal/normal.  

Cara mudah untuk menentukan berat badan ideal 
orang dewasa adalah dengan mengukur tinggi badannya.  

Berat Badan Ideal (kg) = [(tinggi badan (cm)-
100)±10%] 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 44  
 

Keadaan berat badan ideal ini bergantung pula 
pada berat kerangka dan komponen tubuh dalam halo tot 
dan lemak.  Seseorang dengan kerangka besar dan atau 
mempunyai komposisi otot relative lebih besar 
mempunyai berat badan ideal yang lebih besar. Untuk hal 
itu kelonggaran ± 10-20%. 

Cara lain adalah dengan menentukan Indeks Massa 
Tubuh (IMT): 
1. Perhitungan Berdasarkan Komponen Penggunaan 

Energi 
Komponen yang diperlukan untuk perhitungan 
kebutuhan energi meliputi : 
a. Basal Metabolic Rate (BMR) 
b. Spesifik Dynamic Action (SDA) 
c. Aktivitas Sehari-hari 
d. Pertumbuhan 

2. Cara Menghitung Kebutuhan Energi 
Kebutuhan energi seseorang dapat diketahui dengan 

perhitungan sebagai berikut: 
Tahap 1 : Tentukan Status Gizi 

Cara menentukan status gizi dapat dilakukan dengan 
menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT). Dengan 
Formula : 

 

IMT = 
Berat Badan (kg)   

Tinggi Badan 
(m)2 
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Tahap 2 : Hitung Besarnya BMR 
Besarnya BMR dihitung dengan 

mengalikan berat badan x 24 kalori. Atau dapat 
menggunakan Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 BMR Laki-Laki 

Jenis 
Kelamin 

Berat 
Badan 
(Kg) 

Energi (kalori) 

10-18 Th 18-30 Th 30-60 Th 

Laki-laki 

55 1625 1514 1499 

60 1713 1589 1556 

65 1801 1664 1613 

70 1889 1739 1670 

75 1977 1814 1727 

80 2065 1889 1785 

85 2154 1964 1842 

90 2242 2039 1889 

 
Tabel 4.2 BMR Perempuan 

Jenis 
Kelamin 

Berat 
Badan 
(Kg) 

Energi (kalori) 

10-18 Th 18-30 Th 30-60 Th 

Perempuan 

40 1224 1075 1167 

45 1291 1149 1207 

50 1357 1223 1248 

55 1424 1296 1288 

60 1491 1370 1329 

65 1557 1444 1369 

70 1624 1516 1410 

75 1691 592 1450 

Tahap 3 : Hitung SDA 
Besarnya SDA = 10% BMR 

 
 
 

Formulasi = BMR + SDA (10% BMR) 
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Tahap 4 : Hitung Energi Aktivitas Fisik 
Harian (Untuk kerja) 

 
 

 
Tabel 4.3 Faktor Aktivitas Fisik 

Tingkat 
Aktivitas 

Jenis Aktivitas Laki-laki Perempuan 

Istirahat Tidur, baring, duduk, 1,2 1,2 

Sangat ringan menulis, mengetik 1,4 1,4 

Ringan 
Menyapu, menjahit, mencuci 

piring,menghias ruang 
1,5 1,5 

Ringan-
Sedang 

Sekolah, Kuliah, Kerja Kantor 
1,7 1,6 

Sedang 
Mencangkul, menyabit 

rumput 
1,8 1,7 

Berat 
Menggergaji pohon dengan 

gergaji tangan 
2,1 1,8 

Berat Sekali 
Mendaki gunung, menarik 

becak 
2,3 2,0 

Tahap 5 : Tambahan Kalori Pertumbuhan 
Apabila yang bersangkutan masih dalam 

usia pertumbuhan (sampai usia 18 tahun) maka 
tambahkan kebutuhan energi sesuai tabel 
berikut : 

 
Tabel 4.4 Kebutuhan Energi untuk 

Pertumbuhan (Kal/hari) 

Umur (Tahun) Tambahan Energi 

10-14 2 kalori/kg Berat Badan 

15 1 Kalori/kg Berat Badan 

16-18 0,5 kalori/Kg Berat Badan 

 
 

Energi Aktivitas Fisik = Faktor Aktivitas Fisik x (BMR + SDA) 
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Contoh : 
Bambang berusia 20 tahun, berat badan 60 kg, 
tinggi badan 160 cm, beraktivitas sebagai  
mahasiswa. 
Tabel 4.5 Rekapitulasi Perhitungan 

Kebutuhan Zat Gizi Per Hari 
Berdasarkan Tahapan 

Tahap 1 IMT = 60 : (1,6)2 23,4 (Normal) 

Tahap 2 BMR = (tabel 3) 1589 kalori 

Tahap 3 SDA = 10% X 1589 158,9 kalori 

Tahap 4 
Energi aktivitas fisik 

(tabel 9) 1,7 x 
(1589+158,9) 

2971 kalori 

Jadi, Total kebutuhan Energi/hari  2.971 kalori 

 
 
Keseimbangan lemak  

Peningkatan metabolism lemak pada waktu 
melakukan kegiatan olah raga yang lama mempunyai efek 
“melindungi” pemakaian glikogen (Glycogen Sparing 
Effect) dan memperbaiki kapasitas ketahanan fisik 
(Endurance Capacity). Walaupun demikian, konsumsi 
energi dari lemak dianjurkan tidak lebih dari 30% total 
energi per hari. Bagi mereka yang memelihara lebih 
banyak karbohidrat perlu menurunkan lemak untuk 
mengimbanginya. 
Kebutuhan Energi dan Lemak 
Kebutuhan energi 

Kebutuhan energi seseorang menurut FAO/WHO 
adalah konsumsi energi berasal dari makanan yang 
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diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang 
bila ia mempunyai kukuran dan komposisi tubuh dengan 
tingkat aktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka 
panjang dan yang memungkinkan pemeliharaan aktivitas 
fisik yang dibutuhkan secara social dan ekonomi. Pada 
anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui kebutuhan 
energi termasuk kebutuhan untuk pembentukan jaringan-
jaringan baru atau untuk sekresi ASI yang sesuai dengan 
kesehatan. 

Kebutuhan energi total orang dewasa diperlukan 
untuk 1). Metabolisme basal 2). Aktivitas fisik 3). Efek 
makanan (Spesifik Dynamic Action)/SDA). 
Kebutuhan lemak 

Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secra mutlak. 
WHO menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 15%-30% 
kebutuhan energi dari total dianggap baik untuk 
kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam 
lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin 
larut lemak. Diantara lemak yang dokonsumsi 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.  
Sumber Energi dan Lemak 
Sumber energi 

Sumber energi berkonsentrasi tinggi adalah bahan 
makanan sumber lemak, seperti lemak dan minyak, 
kacang-kacangan dan biji-bijian. Setelah itu bahan 
makanan sumber karbohidrat, seperti padi-padian, umbi-
umbian dan gula murni. Semua makanan yang dibuat 
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dari dan dengan bahan makanan tersebut merupakan 
sumber energi. 
Sumber lemak 

Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-
tumbuhan (minyak kelapa, minyak 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, ayam gemuk, krim, susu, keju dan kuning telur 
serta makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak. 
Sayur dan buah (kecuali alpukat) sangat sedikit 
mengandung lemak. 
Akibat kelebihan energi dan lemak 
Akibat kelebihan energi 

Kelebihan energi terjadi bila konsumsi energi 
melalui makanan melebihi energi yang dikeluarkan. 
Kelebihan energi ini akan diubah menjadi lemak tubuh. 
Akibatnya terjadi berat badan berlebih atau kegemukan. 
Kegemukan bias disebabkan oleh kebanyakan makan, 
dalam hal karbohidrat, lemak maupun protein, tetapi juga 
karena kurang bergerak. Kegemukan dapat menyebabkan 
gangguan dalam fungsi tubuh , merupakan risiko untuk 
menderita penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, 
hipertensi, penyakit jantung coroner, penyakit kanker dan 
dapat harapan hidup.  
Akibat kelebihan lemak 

Kadar kolesterol darah yang meningkat berpengaruh 
tidak baik untuk jantung dan pembuluh darah. Selain itu, 
kenaikan trigliserida dalam plasma dikaitkan dengan 
terjadinya penyakit jantung koroneer. trigliserida plasma 
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banyak dipengaruhi oleh kandungan karbohidrat dan 
kegemukan. 
 
 
LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I.   Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II.  Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 
Ilustrasi ini untuk menjawab soal No. 1 s.d 4 

Ny. A berusia 35 tahun melakukan konsultasi gizi di 
Poli Gizi Rumah Sakit M. Hasil pengukuran antropometri 
diketahui berat badannya 54 kg, tinggi badan 160 cm dan 
berdasarkan wawancara Ny. A memiliki aktifitas dengan 
kategori ringan dengan faktor koreksi 1,55.  
 
1. Berapakah Indeks Massa Tubuh (IMT) Ny. A? 

a. 16,8    c. 20,5    
b. 18,7  d. 21,1  e. 25,3 

2. Berapakah kebutuhan energi Ny. A? 
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a. 1750 kkal   c. 1980 kkal    
b. 1875 kkal  d. 2092 kkal  e. 2150 kkal 

3. Bagaimanakah kategori status gizi Ny. A, jika mengacu 
pada Indeks Massa Tubuh ? 
a. Kekurangan BB Tingkat berat 
b. Kekurangan BB Tingkat ringan 
c. Normal  
d. Kelebihan BB Tingkat ringan 
e. Kelebihan BB Tingkat berat 

4. Berapakah Berat Badan Ideal (BBI) Ny. A, jika ia 
memiliki rangka tubuh besar? 
a. 59,4 kg    c. 69,0 kg   
b. 60,8 kg  d. 74,2 kg e. 75,5 kg 

5. Dampak kekurangan energi dalam tubuh anak 
adalah…. 
a. Cebol 
b. Buta senja 
c. Marasmus 
d. Osteoporosis 
e. Kwashiorkor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 52  
 

BAB V 
ZAT GIZI MIKRO YANG DIPERLUKAN TUBUH 

 
 
KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang zat gizi mikro 
yang diperlukan tubuh.  
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Struktur, komposisi, dan klasifikasi karbohidrat dan 

protein 
b. Fungsi karbohidrat dan protein 
c. Metabolisme karbohidrat dan protein 
d. Sumber karbohidrat dan protein 
e. Kebutuhan karbohidrat dan protein 
f. Efek karbohidrat dan protein terhadap kesehatan 
g. Makanan berserat 

 
 
MATERI PEMBELAJARAN 
Struktur, Komposisi, dan Klasifikasi Karbohidrat dan 
Protein 
Struktur karbohidrat dan protein 
a. Karbohidrat 

Karbohidrat adalah satu atau beberapa senyawa kimia 
termasuk gula, pati dan serat yang mengandung atom 
C, H dan O dengan rumus kimia Cn(H2O)n. 
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Karbohidrat merupakan senyawa sumber energi 
utama bagi tubuh. Kira-kira 80% kalori yang didapat 
tubuh berasal dari karbohidrat.  
b. Protein 

Protein adalah senyawa kimia yang mengandung 
asam amino, tersusun atas atom-atom C, H, O dan 
N. Protein berasal dari kata proteos yang berarti 
memnduduki tempat pertama. Protein disebut juga 
zat putih telur karena protein pertama kali 
ditemukan pada putih telur (eiwit). Protein 
merupakan bahan utama pembentuk sel 
tumbuhan, hewan dan manusia, kurang lebih ¾ zat 
padat tubuh adalah protein. Oleh karena itulah 
protein disebut sebagai zat pembangun. 

 
Berikut stuktur protein yang terdiri atas 

rantai-rantai panjang asam amino-asam amino. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
                           

Gambar 3. Struktur Asam Amino 
 

COOH (gugus karboksil) 

 

H     C       R (gugus radikal) 

 

     NH2 (gugus amino) 
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Struktur protein pada umumnya labil, sehingga 
dalam larutan mudah berubah bila mengalami perubahan 
Ph, radiasi, cahaya, suhu tinggi dan sebagainya. Protein 
yang berubah ini dinamakan protein denaturasi, yang 
mempunyai sifat-sifat fisik dan faali yang berbeda dengan 
protein semula. Contohnya : protein telur yang dimasak. 
Dalam bentuk mentah protein telur merupakan caitan 
transparan, setelah dimasak berubah bentuk menjadi 
bentuk padat buram akibat koagulasi karena dipanaskan. 
Protein yang telah mengalami denaturasi lebih mudah 
dicernakan. Protein tubuh yang mengalami denaturasi 
tidak dapat melakukan fungsinya semula.  
Komposisi karbohidrat dan protein 
a. Karbohidrat 

Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur-unsur 
karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O). 
Perbandingan antara hydrogen dan oksigen pada 
umumnya adalah 2:1 seperti dalam air. Oleh karena 
itu, diberi nama karhohidrat. Dalam bentuk 
sederhana, formula umum karbohidrat adalah 
CnH2nOn . 

b. Protein 
Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino, 
yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptide. 
Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, 
hydrogen, oksigen dan nitrogen. Beberapa asam 
amino disamping mengandung unsur fosfor, besi, 
iodium dan kobalt. Unsur nitrogen adalah unsur 
utama protein, karena terdapat di dalam semua 
protein akan tetapi tidak terdapat di dalam 
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karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 
16% dari berat protein. 

Klasifikasi karbohidrat dan protein 
a. Karbohidrat 

Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi 
dalam 2 (dua) golongan, yaitu karbohidrat sederhana 
dan karbohidrat komplek. Karbohidrat sederhana 
terdiri atas: 
1. Monosakarida yang terdiri atas jumlah atao C yang 

sama dengan molekul air, yaitu [C6 (H2O)6 ] dan [C 
(H2O)5 ] 

2. Disakarida yang terdiri atas ikatan 2 monosakarida 
dimana untuk tiap 12 atom C ada 11 molekul air 
[C12 (H2O) 11] 

3. Gula alkohol merupakan bentuk alcohol dari 
monosakarida 

4. Oligosakarida adalah gula rantai pendek yang 
dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa.  
Karbohidrat komplek terdiri atas: 

1. Polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua 
ikatan monosakarida 

2. Serat yang dinamakan juga polisakarida 
nonpati 

b. Protein 
Klasifikasi asam amino menurut jumlah gugus asam 
(karboksil) dan basa (amino) yang dimiliki adalah: (1) 
asam amino netral yaitu asam amino yang 
mengandung satu gugus asam dan satu gugus amino; 
(2) asam amino asam (rantai cabang asam) yaitu asam 
amino yang mempunyai kelebihan gugus asam 
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dibandingkan dengan gugus basa; (3) asam amino 
basa (rantai cabang basa) yaitu asam amino yang 
mempunyai kelebihan gugus basa; (4) asam amino 
yang mengandung nitrogen imino pengganti gugus 
amino primer dinamakan asam imino. 

Fungsi Karbohidrat dan Protein 
Fungsi karbohidrat  

a. Sumber energi 
b. Pemberi rasa manis  
c. Penghemat protein 
d. Pengatur metabolisme lemak 
e. Membantu pengeluaran feses 

Fungsi protein 
a. Pembentukan dan pemeliharaan jaringan 
b. Pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh 
c. Mengatur keseimbangan air 
d. Memelihara netralitas tubuh 
e. Pembentukan antibod 
f. Mengangkut zat-zat gizi 
g. Sumber energi 

Metabolisme Karbohidrat dan Protein 
Metabolisme karbohidrat  

Glikolisis adalah proses kimia yang mengubah 
karbohidrat (glikogen, glukosa) menjadi ATP. Ada 2 (dua) 
jalur glikolisis, yaitu: 
a. Glikolisis anaerobik 

Proses glikolisis ini menggunakan oksigen, 
berlangsung sangat cepat, tetapi hanya dapat 
menghasilkan 2 sampai 3 ATP, serta menghasilkan 
asam laktat sehingga hanya dapat digunakan untuk 
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melakukan aktivitas fisik dalam waktu singkat. Asam 
laktat yang terbentuk saat terjadi proses glikolisis 
anaerobic ini akan didaur ulang melalui Corry Cycle 
(siklus corry) untuk diubah menjadi glukosa kembali. 

b. Glikolisis aerobik 
Proses glikolisis menggunakan oksigen. Prosesnya 
relatif lambat melalui siklus Kreb’s dan rantai respirasi 
untuk memperoleh pasokan oksigen. Melalui glikolisis 
aerobic dapat dihasilkan ATP 38 sampai 39 yang dapat 
digunakan untuk aktivitas fisik yang lebih lama.  

Metabolisme protein 
Deaminasi adalah proses kimia yang mengubah 

protein (asam amino) menjadi ATP. Protein relative sulit 
untuk dipecah menjadi ATP karena adanya kandungan 
nitrogen. Namun, dalam keadaan memaksa, misalnya 
kelaparan, protein akan dipecah menjadi ATP melalui 
deaminasi asam amino. Atom nitrogen harus diurai 
melalui daur urea dan selanjutnya dibuang lewat urin. 
Sumber Karbohidrat dan Protein 
Sumber karbohidrat  

Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau 
serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, kering dan gula. 
Hasil olah bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, 
tepung-tepungan, selai, sirup dan sebagainya. Sebagian 
besar sayur dan buah tidak banyak mengandung 
karbohidrat. Sayur umbi-umbian seperti wortil, bit serta 
sayur kacang-kacangan relative lebih banyak 
mengandung karbohidrat daripada sayur daun-daunan. 
Bahan makanan hewani seperti daging, ayam dan ikan, 
telur, susu sedikit sekali mengandung karbohidrat. 
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Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai 
makanan pokok di Indonesia seperti beras, ubi, talas, 
singkong, sagu, jagung. 
Sumber protein 

Bahan makanan hewani merupakan sumber protein 
yang baik, dalam jumlah maupun mutu seperti telur, 
susu, daging, ungags, ikan dan kerang. Sumber protein 
nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya seperti temped 
an tahu, serta kacang-kacangan lain. Kacang merupakan 
sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai 
biologi tertinggi. Namun protein pada kacang-kacangan 
terbatas akan asam amino metionin. Padi-padian dan 
hasilnya relative rendah dalam protein, tetapi karena 
dimakan dalam jumlah banyak, memberikan sumbangan 
besar terhadap konsumsi protein sehari. 
Kebutuhan Karbohidrat dan Protein 
Kebutuhan karbohidrat  

Meskipun karbohidrat (pati, gula) sebagai sumber 
energi dapat digantikan oleh protein atau lemak, namun 
bila tidak ada karbohidrat, asam amino dan gliserol yang 
berasal dari lemak dapat diubah menjadi glukosa untuk 
keperluan energi otak dan syaraf pusat. Oleh karenanya, 
tidak ada ketentuan tntang kebutuhan karbohidrat sehari 
untuk manusia. Untuk memelihara kesehatan, WHO 
(1990) menganjurkan agar 55-75% konsumsi energi total 
berasal dari karbohidrat komplek dan paling banyak 
hanya 10% berasal dari gula sederhana. Walaupun tidak 
ada ketentuan jumlah karbohidrat yang harus dikonsumsi 
dalam makanan, namun akan timbul gejala kelaparan.  
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Kondisi ini terjadi karena tubuh kehilangan sejumlah 
besar narium dan air dalam tubuh. Akibatnya berat badan 
menurun drastic pada orang-orang yang melaksanakan 
diet dengan makanan rendah karbohidrat atau tidak 
mengandung karbohidrat sama sekali. Kehilangan 
natrium (Na) biasanya diikuti oleh kehilangan kalium (K) 
dari sel-sel tubuh dan hal ini akan diikuti oleh gejala 
lemah badan. 
Kebutuhan protein 

Nilai gizi protein yang dikonsumsi akan 
menentukan jumlah yang harus dikonsumsi. Untuk 
memenuhi kebutuhan tubuh akan protein, protein dengan 
nilai gizi rendah harus dikonsumsi dalam jumlah yang 
lebih banyak dibandingkan dengan protein yang bernilai 
gizi tinggi. Nilai gizi protein dipengaruhi oleh 2 (dua) 
factor, yaitu (1) daya cernanya, (2) jumlah dan komposisi 
asam-asam amono esensial. Pada umumnya nilai gizi 
protein nabati lebih rendah dibandingkan dengan protein 
hewani.  

Meskipun secara teoritis dapat disusun campuran 
protein nabati sehingga nilai gizinya sama dengan protein 
hewani, namun konsumsi protein hewani memberikan 
beberapa keuntungan tambahan, antara lain membantu 
penyerapan zat gizi lain (misalnya zat besi), dan dapat 
mencukupi kebutuhan tubuh akan vitamin dan mineral, 
karena produk pangan hewani juga merupakan sumber 
vitamin dan mineral yang baik.  
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Tabel 5.1 Kecukupan Protein yang Dianjurkan 
Di Indonesia 

No. 
Kelompok 

umur 

Kecukupan 
protein/hari 

(gr) 
No. 

Kelompok 
umur 

Kecukupan 
protein/hari 

(gr) 

 Bayi/anak   Wanita  

1 0-6 bl 10 13 10-13 th 50 

2 7-12 bl 16 14 13-15 57 

3 1-3 th 25 15 16-18 50 

4 4-6 th 39 16 19-29 th 50 

5 7-9 th 45 17 30-49 th 50 

 Laki-laki 50 18 50-64 th 50 

6 10-12 th 60 19 60+ th 50 

7 13-15 th 65  Hamil 
(tambahan) 

 

8 16-18 th 60 20 Trimester 1 0 

9 19-29 th 60 21 Trimester 2 0 

10 30-49 th 60 22 Trimester 3 0 

11 50-64 th   Menyusui 
(tambahan) 

 

12 60+ th 60 23 6 bl 
pertama 

+16 

   24 6 bl kedua +12 

 
Kelebihan konsumsi protein tidak baik untuk 

kesehatan ginjal, karena apabila protein digunakan 
sebagai sumber energi maka grup NH3 nya harus 
dilepaskan melalui proses deaminasi dan 
kemudian disintesis menjadi ures. Urea yang 
berlebihan dalam darah akan membahayakan 
kesehatan, sehingga harus dibuang melalui ginjal 
dalam bentuk urine. Makin banyak protein yang 
dikonsumsi, makin banyak urea yang terbentuk 
dan makin keras kerja ginjal untuk membuang ures 
tersebut.  
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Efek Karbohidrat dan Protein terhadap Kesehatan 
Efek karbohidrat terhadap kesehatan 

Peranan utama karbohidrat di dalam tubuh adalah 
menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh, yang kemudian 
diubah menjadi energi. Glukosa memegang sentral dalam 
metabolism karbohidrat. Jaringan tertentu hanya 
memperoleh energi dari karbohidrat seperti sel darah 
merah serta sebagain besar otak dan system syaraf. Agar 
dapat berfungsi secara optimal, tubuh hendaknya dapat 
mempertahankan konsentrasi darah gula (dalam bentuk 
glukosa) dalam batas-batas tertentu yaitu 70-120 mg/100 
ml dalam keadaan puasa. Bila gula darah naik 170 
mg/100 ml dan terlalu tinggi disebut hiperglikemia dan 
terlalu rendah disebut hipoglikemia. Jika terjadi 
kegagalan dalam pengaturan gula darah terjadi karena 
gangguan system pengaturan gula darah tubuh maka 
menyebabkan penyakit yang disebut penyakit gula atau 
diabeltes mellitus. 

Bagian dari karbohidrat komplek yaitu antara lain 
serat.. Serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, 
hemoroid, penyakit-penyakit divertikolosis, kanker usus 
besar, penyakit diabetes mellitus, dan jantung coroner 
yang berkaitan dengan kadar kolesterol darah tinggi.  
Efek protein terhadap kesehatan 

Protein yang dikonsumsi baiknya harus cukup 
untuk kebutuhan tubuh sehari-hari. Jika kelebihan dan 
kekurangan sama-sama akan mengganggu kesehatan. 
Protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh. 
Makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak, 
sehingga dapat menyebabkan obesitas. Diet protein tinggi 
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yang sering dianjurkan untuk menurunkan berat badan 
kurang beralasan. Kelebihan protein dapat menimbulkan 
masalah lain, terutama pada bayi. Kelebihan asam amino 
memberatkan ginjal dan hati yang harus memetabolisme 
dan mengeluarkan kelebihan nitrogen. Kelebihan protein 
akan menimbulkan asidosis, diare, kenaikan amoniak 
darah, kenaikan ureum darah dan demam. Sedangkan jika 
protein yang dikonsumsi kurang pada stadium berat 
maka menyebabkan kwashiorkor pada anak-akan balita. 
Kekurangan protein biasanya ditemukan bersamaan 
dengan kekurangan energi yang menyebabkan kondisi 
yang dinamakan marasmus. Sindroma gabungan antara 
dua jenis ini dinamakan KEP (Kekurangan Energi 
Protein). Sindroma ini merupakan salah satu masalah gizi 
di Indonesia.  
Makanan berserat 

Serat merupakan komponen dinding sel tanaman 
yang tak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. 
Serat bermanfaat untuk merangsang alat cerna agar 
mendapat cukup getah cerna, membentuk volume 
sehingga menimbulkan rasa kenyang dan membantu 
pembentukan feses.  

Berikut contoh bahan makanan yang mengandung 
serat.  
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Tabel 5.2 Contoh Bahan Makanan yang Mengandung 
Serat 

 Bahan makanan per 100 gram Kandungan serat 
(gram) 

Tape singkong 2,0 

Kecipir 10,7 

Kacang hijau 5,7 

Oncom 12,3 

Kacang merah tua 4,6 

Daun singkong 2,4 

Kangkung 2,0 

Markisa 11,4 

 
Makanan yang rendah serat menghasilkan feses 

yang keras dan keering yang susah dikeluarkan dan 
membutuhkan peningkatan tekanan saluran cerna yang 
luar biasa untuk mengeluarkannya. Makanan tinggi serat 
cenderung meningkatkan berat feses, menurunkan waktu 
transit di dalam saluran cerna dan dapat mengontrol 
metabolism glukosa dan lipida. Jenis dan jumlah serat 
makanan menentukan pengaruh ini.  

Data epidemologik menunjukkan bahwa konsumsi 
serat makanan mempunyai hubungan negatif dengan 
insiden penyakit jantung coroner dan batu ginjal, 
terutama dengan kolesterol darah. Pengaruh ini diakitkan 
dengan metabolisme asam empedu. Asam empedu dan 
steroid netral disentesis dalam hati dari kolesterol, 
disekresi ke dalam empedu dan biasanya kembali kehati 
melalui reabsorbsi dalam usus halus. Serat makanan 
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diduga menghalangi proses ini dengan menyerap asam 
empedu sehingga perlu diganti dengan pembuatan asam 
empedu baru dari kolesterol persediaan.   

Pengaruh terhadap penyakit diabetes mellitus 
diduga disebabkan oleh serat larut air, terutama pektim 
dan gum, yang mempunyai pengaruh hipoglikemik 
karena memperlambat pengosongan lambung, 
memperpendek waktu transit dalam saluran cerna dan 
mengurangi absorbs glukosa. Mungkin pula serat 
memperlambat hidrolisis pati. Hubungan kanker kolon 
dengan kekurangan serat makanan diduga karena 
terjadinya perubahan pada susunan mikroorganisme 
dalam saluran cerna. Mikroorganisme yang terbentuk 
menguntungkan pembentukan karsinogen yang 
berpengaruh terhadap terjadinya kanker.  
 
 
LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I.   Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 
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Soal: 
1. Fungsi utama protein adalah…. 

a. Membangun dan memelihara jaringan tubuh 
b. Sumber energi utama 
c. Meningkatkan penyerapan ca 
d. Membantu penyerapan lemak 
e. Mengangkut zat-zat gizi 

2. Diantara bahan makanan berikut merupakan sumber 
protein yang paling baik dari segi jumlah dan mutu, 
adalah.... 
a. Padi-padian    
b. Protein hewani          
c. Buah-buahan 
d. Kacang-kacangan 
e. Protein nabati 

3. Akibat kekurangan protein berat, disebut: 
a. Marasmus      d. Kwashiorkor 
b. Anemia        e. Rabun senja   
c. Gondok      

4. Karbohidrat sederhana adalah .... 
1. Monosakarida 
2. Disakarida 
3. Gula alkohol 
4. Oligosakarida 

5. Fungsi karbohidrat adalah .... 
1. Pemberi rasa manis  
2. Penghemat protein 
3. Pengatur metabolisme lemak 
4. Membantu pengeluaran feses 
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BAB VI 
VITAMIN LARUT DALAM AIR 

 
KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur, fungsi, 
metabolisme, dan kebutuhan vitamin larut dalam air.  
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Struktur, komposisi, dan klasifikasi vitamin larut 

dalam air 
b. Fungsi vitamin larut dalam air 
c. Metabolisme vitamin larut dalam air 
d. Sumber vitamin larut dalam air vitamin 
e. Kebutuhan vitamin larut dalam air 
f. Efek vitamin larut dalam air terhadap kesehatan 
 
 
MATERI PEMBELAJARAN 
Struktur, komposisi, & klasifikasi vitamin larut dalam 
air 

Sebagian besar vitamin larut dalam air merupakan 
komponen sistem enzim yang banyak terlibat dalam 
membantu metabolisme energi. Vitamin larut air biasanya 
tidak disimpan di dalam tubuh dan dikeluarkan melalui 
urine dalam jumlah kecil. Oleh karena itu vitamin larut air 
perlu dikonsumsi tiap hari untuk mencegah kekurangan 
yang dapat mengganggu fungsi tubuh normal.  
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Struktur Vitamin B dan C 
Struktur vitamin B 
a. Thiamin (B1)  

 Thiamin merupakan kristal putih kekuningan yang 
larut dalam air. Dalam keadaan kering vitamin B1 
cukup stabil. Di dalam keadaan larut vitamin B1 hanya 
tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Dalam 
keadaan alkali vitamin B1 mudah rusak oleh panas 
atau oksidasi. Kehilangan thiamin oleh pemasakan 
bergantung pada  lama memasak, pH, suhu, jumlah 
air, yang digunakan dan dibuang, namun tahan suhu 
beku.  

b. Riboflavin (B2) 
 Struktur riboflavin terdiri atas cincin isoaloksazin 
dengan rantai samping ribitil. Flavin Mononukleotida 
(FMN) dibentuk dengan dikaitkannya ester fosfat pada 
rantai samping ribitil. Flavin Adenin Difosfat (FAD) 
dibentuk bila FMN pada rantai sampingnya dikaitkan 
dengan adenin monofosfat. Enzim-enzim flavoprotein 
yang mengandung FMN dan FAD terikat pada 
bermacam apoenzim dan terlibat dalam reaksi oksidasi 
reduksi berbagai jalur metabolisme yang berpengaruh 
terhadap respirasi sel. Dalam bentuk murni, riboflavin 
adalah kristal kuning. Riboflavin larut air, tahan panas, 
oksidasi dan asam, tetapi tidak tahan alkali dan cahaya 
terutama sinar ultraviolet. Dalam proses pemasakan 
tidak banyak yang rusak.  

c. Niasin (asam Nikotinat) 
Niasin merupakan kristal putih, lebih stabil dari 
thiamin dan riboflavin. Niasin tahan terhadap suhu 
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tinggi, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi. Niasin tidak 
rusak oleh pengolahan dan pemasakan normal, kecuali 
kehilangan melalui air masakan yang dibuang. Niasin 
mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida.  

d. Biotin 
 Biotin adalah suatu asam monokarboksilat terdiri atas 
cincin imidasol yang bersatu dengan cincin 
tetrahidrotiofen dengan rantai samping asam valerat.  

e. Asam Pantotenat 
 Asam Pantotenat adalah suatu derivat dimetil dari 
asam butirat yang berkaitan dengan beta-alanin. 
Vitamin ini mengikat fosfat dan membentuk 4-
fosfopantotein dan koenzim A/KoA, yaitu bentuk 
aktif Asam Pantotenat. 

f. Piridoksin (B6) 
 Piridoksin merupakan kristal putih tidak berbau, larut 
air, dan alkohol. Piridoksin tahan panas dalam 
keadaan asam, tidak begitu stabil dalam larutan alkali 
dan tidak tahan cahaya. Kehilangan pada suhu beku 
sebanyak 36 hingga 55%.  

g. Asam Folat 
Asam folat adalah kristal kuning yang digolongkan 
dalam kelompok senyawa pterin, tidak larut dalam air 
dingin, namun sebagai garam nartium dapat lebih 
larut. Istilah Asam folat menyatakan pteroil glutamat 
(PteGlu), yaitu bentuk monoglutamil vitamin tersebut. 
Reduksi dan substitusi di dalam cincin pteridin 
menghasilkan 5-metil-H4 folat (metil tetra hidrofolat), 
bentuk vitamin yang bersirkulasi didalam tubuh.  
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h. Kobalamin (B12) 
Vitamin B12 adalah kristal merah yang larut air. 
Warna merah karena kehadiran Kobalt. Vitamin B12 
secara perlahan rusak oleh asam encer, alkali, cahaya 
dan bahan-bahan pengoksidasi dan peresuksi. Pada 
pemasakan, kurang lebih 70% vitamin B12 dapat 
dipertahankan. Sianokobalamin adalah bentuk paling 
stabil dan karena itu diproduksi secara komersil dari 
fermentasi bakteri.  

Struktur vitamin C 
Vitamin C adalah Kristal putih yang mudah larut 

dalam air. Dalam keadaan kering vitamin Ccukup stabil, 
tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak 
karena bersentuhan dengan udara (oksidasi) terutama bila 
terkena panas.  
Komposisi Vitamin B dan C 
Komposisi vitamin B 
a. Thiamin (B1) 
 Thiamin mengandung zat sulfur (tio) dan nitrogen 

(amine). Molekul thiamin terdiri atas cincin pirimidin 
yang terikat dengan cincin tiasol. Thiamin dalam 
bentuk koenzim Thiamin Pirifosfat (TPP) atau 
Trifosfat (TTP) memegang peranan esensial dalam 
transformasi energi, konduksi membran dan syaraf 
serta dalam sintesis pentosa dan bentuk koenzim 
tereduksi dari niasin.  

b. Riboflavin (B2) 
Riboflavin dibebaskan dari ikatan-ikatan protein 
sebagai FAD dan FMN didalam lambung yang 
bersuasana asam. Riboflavin dan FMN dalam aliran 
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darah sebagian besar terikat pada albumin dan 
sebagian kecil pada imunoglobulin G. Riboflavin dan 
metabolitnya terutama disimpan di dalam hati, 
jantung dan ginjal. Simpanan riboflavin terutama 
dalam bentuk FAD yang mewakili 70-90% vitamin 
tersebut. Sebanyak 200 µg riboflavin dan metabolitnya 
dikeluarkan melalui urin tiap hari. Jumlahnya 
bergantung pada konsumsi dan kebutuhan jaringan. 
Simpanan riboflavin dalam tubuh tidak seberapa, oleh 
karena itu harus tiap hari diperoleh dari makanan 
dalam jumlah cukup.  

c. Niasin (asam Nikotinat) 
Niasin adalah istilah generik untuk asam nikotinat 
dan turunan alaminya nikotinamida (niasin amida). 
Niasin berfungsi sebagai komponen koenzim 
nikotinamida Adenin Dinukleotida (NAD) dan 
Nikotinamida Adenin Dinukleotida Fosfat (NADP), 
yang berada disemua 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.  

d. Biotin 
Bagian penting dari imidasol penting sebagai tempat 
mengikat avidin, protein utama putih telur. Biotin 
merupakan kofaktor berbagai enzim karboksilase 
yang digunakan dalam sintesis dan metabolisme asam 
lemak, glukoneogenesis dan metabolisme asam amino 
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berantai cabang. Biotin tahan panas, larut air, dan 
alkohol serta mudah dioksidasi.  

e. Asam Pantotenat 
Asam Pantotenat adalah kristal putih yang larut air, 
rasa pahit, lebih stabil dalam keadaan larut daripada 
kering, serta mudah terurai oleh asam, alkali dan panas 
kering. Dalam keadaan netral Asam Pantotenat tahan 
terhadap panas basah.  

f. Piridoksin (B6) 
Vitamin B6 memiliki tiga bentuk yaitu Piridoksin, 
Piridoksamin, dan Piridoksal. Ketiga bentuk ini 
mengalami fosforilasi pada posisi-5 dan oksidasi 
hingga menjadi koenzim aktif Piridoksal fosfat. 

g. Asam Folat 
Bentuk aktif folat terdiri atas cincin pteridin terikat 
dengan asam p-asam amino benzoat (p-aminobenzoic 
acid /PABA) yang bersama membentuk asam pteroat 
dan asam glutamat.  

h. Kobalamin (B12) 
Vitamin B12 terdiri atas cincin mirip-porfirin seperti 
hem, yang mengandung kobalt serta terkait pada ribosa 
dan asam fosfat. Bentuk sintetik sianokobalamin, 
terdapat dalam jumlah sedikit dalam makanan dan 
jaringan tubuh. Bentuk utama vitamin B12 dalam 
makanan adalah 5-deoksiadenosilkobalamin, 
metilkobalamin, dan hidroksokobalamin. 

Komposisi vitamin C 
 Asam askorbat adalah suatu turunan heksosa dan 
diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang erat berkaitan 
dengan monosakarida. Vitamin C dapat disintesis dari D-
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glukosa dan D-galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan dan 
sebagian besar hewan. Vitamin C terdapat dalam 2 bentuk 
dialam, yaitu: L-asam D-hidro askorbat (bentuk 
teroksidasi). Oksidasi bolak balik L-asam askorbat 
menjadi L-asam dehidro askorbat terjadi bila bersentuhan 
dengan tembaga, panas atau alkali. Kedua bentuk vitamin 
C aktif secara biologic tetapi bentuk tereduksi adalah yang 
paling aktif. Oksidasi lebih lanjut L-asam dehidro 
askorbat menghasilkan asam diketo L-gulonat dan oksalat 
yang tidak dapat direduksi kembali.  
Fungsi Vitamin Larut dalam Air 
Fungsi vitamin B 
a. Thiamin (B1) 

Dalam bentuk pirofosfat (TPP) atau difosfat (TDP), 
thiamin berfungsi sebagai koenzim berbagai reaksi 
metabolisme energi. Thiamin dibutuhkan untuk 
dekarboksilasi oksidatif piruvat menjadi asetil KoA 
dan memungkinkan masuknya substrat yang dapat 
dioksidasi ke dalam siklus Krebs untuk pembentukan 
energi. Walaupun thiamin dibutuhkan dalam 
metabolisme lemak, protein dan asam nukleat, 
peranan utamanya adalah dalam metabolisme 
karbohidrat. 

b. Riboflavin (B2) 
Riboflavin mengikat asam fosfat dan menjadi bagian 

dari 2 jenis koenzim FMN dan FAD. Kedua jenis enzim 
ini berperan dalam reaksi oksidasi-oksidasi daam sel 
sebagai pembawa hidrogen dalam sistem transfor 
elektron dalam mitokondria. Keduanya juga 
merupakan koenzim dehidrogenase yang mengkatalis 
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langkah pertama dalam oksidasi berbagai tahap 
metabolisme glukosa dan asam lemak. FMN 
digunakan untuk mengubah piridoksin (vitamin B6) 
menjadi koenzim fungsionalnya, sedangkan FAD 
berperan dalam perubahan triptofan menjadi niasin. 
Enzim yang mengkatalisis fosforilasi ribovlafin 

menjadi bentuk koenzim adalah flavokinase. Oleh 
karena koenzim ini diperlukan untuk sistesis DNA, 
riboflavin mempunyai pengaruh tidak langsung 
terhadap pertumbuhan. Enzim ini diatur oleh hormon 
tiroksin. Orang dewasa yang menderita kekurangan 
tiroksin menunjukkan kekurangan riboflavin.  

c. Niasin (asam Nikotinat) 
Nikotinamida berfungsi di dalam tubuh sebagai 

bagian konzim NAD dan NADP (NADH dan 
NADPH) adalah bentuk reduksinya). Koenzim-
koenzim ini diperlukan dalam reaksi oksidasi-oksidasi 
pada glikolisis, metabolisme protein, asam lemak, 
pernapasan sel dan detoksifikasi, dimana peranannya 
adalah melepas dan menerima atom hidrogen. NAD 
juga berfungsi dalam sintesis glikogen.  

d. 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 
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DNA dan RNA membutuhkan biotin. Secara 
metabolik, biotin erat kaitannya dengan asam folat, 
asam pantotenat, dan vitamin B12. 

e. 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. Di 
samping berperan dalam siklus asam sitrat dan 
glukoneogenesis, KoA adalah akseptor gugus asetat 
untuk asam amino. Asam pantotenat terlibat pula 
dalam sistesis hormon steroid, kolesterol, fosfolifida, 
dan porfirin yang diperlukan untuk pembentukan 
hemoglobin.  

f. Piridoksin (B6) 
Piridoksin berperan dalam bentuk fosforilasi PLP dan 

PMP sebagai koenzim terutama dalam transaminasi, 
dekarboksilasi, dan reaksi lain yang berkaitan dengan 
metabolisme protein. Dekarboksilasi yang bergantung 
pada PLP menghasilkan berbagai bentuk amin, seperti 
epinefrin, norepineprin dan serotonin. PLP juga 
berperan dalam pembentukan asam alfa-
aminolevulinat, yaitu prekursor hem dalam 
hemoglobin.  

g. Asam Folat 
Fungsi utama koenzim folat (THFA) adalah 

memindahkan atom karbon tunggal dalam bentuk 
gugus formil, hidroksimetil atau metil dalam reaksi-
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reaksi penting metabolisme beberapa asam amino dan 
sistesis asam nukleat. Folat dibutuhkan dalam untuk 
pembentukan sel-sel darah merah dan sel darah putih 
dalam sumsum tulang dan untuk pendewasaannya. 
Folat berperan sebagai pembawa karbon tunggal 
dalam pembentukan hem. Suplementasi folat dapat 
banyak menyembuhkan anemia pernisiosa, namun 
gejala gastrointestinal dan gangguan syaraf tetap 
bertahan.  

h. Kobalamin (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 syaraf. Vitamin B12 
merupakan kofaktor 2 jenis enzim pada manusia, yaitu 
metionin sintese dan metilmationil-KoA mutase.  

Fungsi vitamin C 
Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam 

tubuh, sebagai koenzim atau kofaktor. Asam askorbat 
adalah bahan yang kuat kemampuan reduksinya dan 
bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi 
hidroksilasi. Berikut fungsi vitamin C: 
a. Sintesis Kolagen 
b. Sintesis Karnitin, Noradrenalin, Serotonin 
c. Absorbsi dan metabolism zat besi 
d. Absorbsi kalsium 
e. Mencegah infeksi 
f. Mencegah kanker dan penyakit jantung 
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Metabolisme Vitamin Larut dalam Air 
Metabolisme vitamin B 
a. Thiamin (B1) 

Thiamin diabsorbsi secara aktif terutama diduodenum 
bagian atas yang bersuasana asam, dengan bantuan 
adenin trifosfatase (ATPase) yang bergantung pada 
natrium. Thiamin yang dikonsumsi melebihi 5 
mg/hari sebagian akan diabsorbsi secara pasif. 
Absorbsi aktif dihambat oleh alkohol. Setelah 
diabsorbsi, kurang lebih 30 mg thiamin mengalami 
fosforilasi dan disimpan sebagai Thiamin Pirofosfat 
(TPP) didalam jantung, otak, hati dan jaringan otot.   
Tubuh manusia mengandung 30-70 mg thiamin, 80% 
dalam bentuk TPP. Separo dari thiamin terdapat 
didalam otot, selebihnya di dalam hati, jantung, ginjal 
dan otak. Thiamin berada didalam sirkulasi darah 
dalam jumlah kecil dalam bentuk bebas. Ekskresi 
dilakukan melalui urin dalam bentuk utuh dan 
sebagian kecil dalam bentuk metabolit, terutama 
thiamin difosfat dan disulfit. Ekskresi thiamin melalui 
urine menurun dengan cepat pada kekurangan 
thiamin. Thiamin dapat disintesis oleh 
mikroorganisme dalam saluran cerna manusia dan 
hewan, tetapi yang dapat dimanfaatkan tubuh adalah 
kecil.  

b. Riboflavin (B2) 
Riboflavin dibebaskan dari ikatan-ikatan protein 
sebagai FAD dan FMN didalam lambung yang 
bersuasana asam. FAD dan FMN kemudian di dalam 
usus halus dihodrolisis oleh enzim-enzim 
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pirofosfatase dan fosfatase menjadi Riboflavin bebas. 
Riboflavin diabsorbsi dibagian atas usus halus secara 
aktif oleh proses yang membutuhkan natrium untuk 
kemudian mengalami fosforilasi hingga menjadi FMN 
di dalam mukosa usus halus. Sebanyak 200 µg 
Riboflavin dan metabolitnya dikeluarkan melalui urin 
tiap hari. Jumlahnya bergantung pada konsumsi dan 
kebutuhan jaringan. Simpanan Riboflavin dalam 
tubuh tidak seberapa, oleh karena itu harus tiap hari 
diperoleh dari makanan dalam jumlah yang cukup. 

c. Niasin (asam Nikotinat) 
Di dalam usus halus niasin dihidrolisis dan diabsorbsi 
sebagai asam nikotinat, nikotinamida dan 
nikotinamida mononukleotida (NMN). Kelebihan 
niasin dibuang melalui urin. 

d. Biotin 
Vitamin yang terikat pada protein ini dihidrolisis 
menjadi biositin yang diabsorbsi bersama biotin bebas 
dalam bagian atas usus halus. Biotin diabsobsi secara 
aktif dalam duodenum dan ileum bagian atas, serta 
disimpan atau digunakan setelah diubah menjadi 
biotinil-5-adenilat di dalam hati, otot, dan ginjal. 
Biositin dihidrolisis menjadi biotin didalam plasma. 
Biotin dan metabolitnya dikeluarkan melalui urin 
dalam jumlah 6-50g/hari. 
Bila memakan telur mentah, kompleks biotin-avidin 
tidak bisa dihidrolisis. Biotin di dalam usus besar 
dapat disintesis oleh bakteri, sehingga ekskresi biotin 
melalui feses dapat mencapai 3-6 kali lebih besar 
daripada konsumsi melalui makanan. Ketersediaan 
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biologik biotin yang disintesis bakteri dalam usus 
besar bagi manusia belum diketahui. 

e. Asam Pantotenat  
Asam Pantotenat dikonsumsi sebagai bagian dari 
KoA yang oleh enzim fosfatase dalam saluran cerna 
dihidrolisis menjadi 4-fosfopantotein dan asam 
pantotenat yang kemudian diabsorbsi. KoA disintesis 
kembali di dalam sel-sel hati. Asam Pantotenat 
dikeluarkan melalui urin, terutama sebagai hasil 
metabolisme koenzim A. 
Nilai darah normal adalah > 100 µg/dl dan ekskresi 
melalui urin sebanyak 1-15 mg/hari. Dengan 
makanan adekuat, sebanyak 2-7 mg/hari dikeluarkan 
urin dan 1-2 mg/hari melalui feses. Nilai ini 
merupakan indikator yang sensitif tentang konsumsi 
makanan.  

f. Piridoksin (B6) 
Sebelum diabsorbsi, vitamin B6 didalam makanan 
yang terutama terdapat dalam bentuk foforilasi, 
dihidrolisis oleh enzim fosfatase di dalam usus halus. 
Di dalam hati, ginjal, dan otak vitamin B6 difosforilasi 
kembali untuk kemudian diubah menjadi bentuk PLP 
oleh enzim oksidase. Fosforilasis dan perubahan 
oksidatif vitamin B6 juga dapat terjadi didalam sel 
darah merah di mana PLP terikat pada hemoglobin. 
Sebanyak 50% jumlah vitamin B6 dalam tubuh 
disimpan dalam otot. PLP didalam hati diikat oleh 
apoenzim dan beredar di dalam darah dalam keadaan 
terikat dengan albumin. PLP yang tidak terikat 
diubah menjadi asam piridoksat oleh enzim oksidase 
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di dalam hati, ginjal yaitu metabolit utama yang 
dikeluarkan melalui urin.  

g. Asam Folat 
Sebelum folasin dapat diserap, asam glutamat harus 
dipisah terlebih dahulu. Folasin merupakan asam 
glutamat ditambah dengan asam pteroat (dapat 
diserap). Tahapan reaksi ini terjadi di dalam sel 
dinding usus. Setelah diserap, asam pteroat diangkut 
kedalam sel kemudian bergabung lagi dengan asam 
glutamat. Asam glutamat dan asam pteroat hingga 
menjadi folasin.  

h. Kobalamin (B12) 
Keadaan normal sebanyak kurang lebih 70% vitamin 
B12 yang dikonsumsi dapat diabsorbsi. Angka ini 
menurun hingga 10% pada konsumsi melebihi 5x 
angka kecukupan gizi (AKG). Dalam lambung 
kobalamin dibebaskan dari ikatannya dengan protein 
oleh cairan lambung dan pepsin, kemudian segera 
diikat oleh protein khusus dalam lambung. Vitamin 
B12 dilepas dari faktor R di dalam duodenum yang 
bersuasana alkali, oleh enzim protease pankreas 
terutama tripsin untuk segera diikat oleh faktor 
intrinsik. Proses absorbsi dimulai dari konsumsi ke 
penampilan vitamin B12 dalam vena porta memakan 
waktu 8-12 jam. Vitamin B12 yang terikat pada TC-2 
kemudian dibawa ke jaringan-jaringan tubuh oleh 
reseptor-reseptor khusus. Bila absorbsi vitamin B12 
mengalami gangguan dalam saluran cerna karena 
kekurangan faktor intinsik, akibatnya baru terlihat 
setelah 4-10 tahun. 
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Metabolisme vitamin C 
  Vitamin C diserap usus dengan cara difusi 
sederhana atau dengan cara transpor aktiv. Efisiensi 
penyerapan oleh usus menurun dengan meningkatnya 
jumlah vitamin C yang dikonsumsi. Vitamin C diserap 
usus melalui mekanisme: (a). Difusi pasif atat (b). 
Mekanisme transpor aktif Na-Dependent. Kemudian 
bersirkulasi di dalam darah dan mempunyai aktivitas 
sebagai antioksidan. Penyerapan vitamin C tergantung 
pada dosis konsumsi; semakin tinggi dosis ternyata 
penyerapannya semakin rendah. Vitamin C yang tidak 
diserap akan masuk kedalam usus besar menyebabkan 
perubahan tekanan osmotik sehingga feses berair dan 
berakibat timbulnya diare. Vitamin C diekskresikan 
melalui urine apabila kadarnya di dalam plasma darah 
lebih dari 1,2-1,5 mg/dl (body pool=1,5 g/dl). 
Sumber Vitamin Larut dalam Air Vitamin 
Sumber vitamin B 
a. Thiamin (B1) 

  Sumber utama thiamin adalah serealia 
tumbuk/setengah giling atau yang difortifikasi 
dengan thiamin dan hasilnya. Sumber thiamin lainnya 
adalah kacang-kacangan, termasuk sayur kacang-
kacangan, semua daging organ, daging tanpa lemak, 
dan kuning telur serta unggas.  

b.  Riboflavin (B2) 
 Riboflavin terdapat luas di dalam makanan hewani 

dan nabati yaitu susu, keju, hati, daging dan sayuran 
berwarna hijau. Penggunaan serealia tumbuk atau 
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hasil-hasil serealia yang diperkaya akan 
meningkatkan konsumsi Riboflavin. 

c. Niasin (asam Nikotinat) 
 Sumber niasin adalah hati, ginjal, ikan, ayam dan 

kacang tanah. Susu dan telur mengandung sedikit 
niasin tetapi kaya triptopan. Sayur dan buah tidak 
merupakan sumber niasin. 

d. Biotin 
 Biotin terdapat dalam banyak jenis makanan dan di 

dalam tubuh dapat disentesis oleh bakteri saluran 
cerna. Sumber yang baik adalah hati, kuning telur, 
serealia, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran dan 
buah-buahan tertentu (jamur, pisang, semangka, 
strawberi). Daging dan buah-buahan merupakan 
sumber yang kurang baik.  

e. Asam Pantotenat 
 Asam Pantotenat terdapat di dalam semua jaringan 

hewan dan tumbuhan. Sumber paling baik adalah 
hati, ginjal, kuning telur, daging, ikan, unggas, 
serealia utuh dan kacang-kacangan.  

f. Piridoksin (B6)  
 B6 paing banyak terdapat didalam kecambah, 

gandum, hati, ginjal, serealia tumbuk, kacang-
kacangan, kentang dan pisang. Susu, telur dan sayur 
serta buah mengandung sedikit B6. Vitamin B6 di 
dalam bahan makanan hewani lebih mudah 
diabsorbsi daripada yang terdapat didalam bahan 
makanan nabati.  

 
 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 82  
 

g. Asam Folat 
 Folat terdapat luas didalam bahan makanan terutama 

dalam bentuk poliglutamat. Folat terutama terdapat 
di dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, 
serealia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk.  

h. Kobalamin (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 didalam 
usus, seperti hati, ginjal, susu, telur, ikan, keju dan 
daging.  

Sumber vitamin C 
 Vitamin C pada umumnya hanya terdapat di dalam 
pangan nabati, yaitu sayur dan buah terutama yang asam 
seperti jeruk, nenas, rambutan, pepaya, gandaria, dan 
tomat. Vitamin C juga banyak terdapat di dalam sayuran 
daun-daunan dan jenis kol.  
 Pangan dapat kehilangan vitamin C sejak dipanen 
hingga sampai dimeja makan. Keadaan yang 
menyebabkan hilangnya vitamin C adalah: 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 
dimakan.  
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Kebutuhan Vitamin Larut dalam Air 
Kebutuhan vitamin B 
a. Thiamin (B1) 

Angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut 
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998. 

Tabel 6.1 Angka Kecukupan Gizi Thiamin (B1) 
Golongan 

umur 
AKG 
(µg) 

Golongan umur AKG (µg) 

  Wanita  

0-6 bl 0,3 10-12 th 1,0 

7-12 bl 0,4 13-15 th 1,0 

1-3 th 0,5 16-19 th 1,0 

4-6 th 0,8 20-45 th 1,0 

7-9 th 1,0 46-59 th 1,0 

  ≥ 60 th 1,0 

Pria    

10-12 th 1,0 Hamil: +0,2 

13-25 th 1,0 Menyusui:  

16-19 th 1,0 0-6 bl +0,3 

20-45 th 1,2 7-12 bl +0,3 

46-59 th 1,2   

≥ 60 th 1,0   

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (1998) 
 
b. Riboflavin (B2) 

Angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut 
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998. 

  
Tabel 6.2 Angka Kecukupan Gizi Riboflavin (B2) 

Golongan umur AKG (µg) Golongan umur AKG (µg) 

  Wanita  

0-6 bl 0,3 10-12 th 1,0 

7-12 bl 0,5 13-15 th 1,2 

1-3 th 0,6 16-19 th 1,0 

4-6 th 1,0 20-45 th 1,2 

7-9 th 1,0 46-59 th 1,2 

  ≥ 60 th 1,0 

Pria    
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10-12 th 1,0 Hamil: +0,2 

13-25 th 1,2 Menyusui:  

16-19 th 1,3 0-6 bl +0,4 

20-45 th 1,5 7-12 bl +0,3 

46-59 th 1,5   

≥ 60 th 1,2   

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (1998) 
 

c. Niasin (asam Nikotinat) 
 Angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998. 
 

Tabel 6.3 Angka Kecukupan Gizi Niasin (asam 
Nikotinat) 

Golongan umur AKG (µg) Golongan umur AKG (µg) 

  Wanita  

0-6 bl 2,5 10-12 th 8 

7-12 bl 3,8 13-15 th 10 

1-3 th 5,4 16-19 th 10 

4-6 th 8 20-45 th 9 

7-9 th 9 46-59 th 9 

  ≥ 60 th 8 

Pria    

10-12 th 9 Hamil: +1 

13-25 th 10 Menyusui:  

16-19 th 11 0-6 bl +3 

20-45 th 12 7-12 bl +3 

46-59 th 13   

≥ 60 th 10   

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (1998) 
d. Biotin 

 Angka kecukupan gizi untuk biotin belum diketahui 
secara pasti karena kurangnya pengetahuan tentang 
kesediaan biologik biotin dalam makanan dan 
kontribusi yang belum pasti dari biotin berasal dari 
sintesis bakteri.  

e. Asam Pantotenat 
 Angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998, 
kebutuhan Asam Pantotenat belum ditetapkan secara 
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pasti. Konsumsi sebanyak 3-7 mg/hari diperkirakan 
cukup untuk orang dewasa.  

f. Piridoksin (B6) 
 Angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998. 
 
Tabel 6.4 Angka Kecukupan Gizi Piridoksin 

Golongan umur AKG (µg) Golongan umur AKG (µg) 

  Wanita  

0-6 bl 0,3 10-12 th 1,4 

7-12 bl 0,6 13-15 th 1,5 

1-3 th 1,0 16-19 th 1,6 

4-6 th 1,1 20-45 th 1,6 

7-9 th 1,4 46-59 th 1,6 

  ≥ 60 th 1,6 

Pria    

10-12 th 1,7 Hamil: 2,2 

13-25 th 2,0 Menyusui:  

16-19 th 2,0 0-6 bl 2,1 

20-45 th 2,0 7-12 bl 2,1 

46-59 th 2,0   

≥ 60 th 2,0   

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (1998) 
 
g. Asam Folat 

 Angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut 
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998. 

 
Tabel 6.5 Angka Kecukupan Gizi Asam Folat 

Golongan umur AKG (µg) Golongan umur AKG (µg) 

  Wanita  

0-6 bl 22 10-12 th 100 

7-12 bl 32 13-15 th 130 

1-3 th 40 16-19 th 150 

4-6 th 60 20-45 th 150 

7-9 th 81 46-59 th 150 

  ≥ 60 th 150 

Pria    
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10-12 th 90 Hamil: +150 

13-25 th 125 Menyusui:  

16-19 th 165 0-6 bl +50 

20-45 th 170 7-12 bl +40 

46-59 th 170   

≥ 60 th 170   

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (1998) 
h. Kobalamin (B12) 

 Angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut 
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998. 

    
Tabel 6.6 Angka Kecukupan Gizi Kobalamin (B12) 

Golongan umur AKG (µg) Golongan umur AKG (µg) 

0-6 bl  Wanita  

0-6 bl 0,1 10-12 th 1,0 

7-12 bl 0,1 13-15 th 1,0 

1-3 th 0,5 16-19 th 1,0 

4-6 th 0,7 20-45 th 1,0 

7-9 th 0,9 46-59 th 1,0 

  ≥ 60 th 1,0 

Pria    

10-12 th 1,0 Hamil: +0,3 

13-25 th 1,0 Menyusui:  

16-19 th 1,0 0-6 bl +0,3 

20-45 th 1,0 7-12 bl +0,3 

46-59 th 1,0   

≥ 60 th 1,0   

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (1998) 

 
Kebutuhan vitamin C  
  Peningkatan konsumsi vitamin C dibutuhkan 
dalam keadaan stress psikologis dan fisik seperti luka, 
panas tinggi atau suhu lingkungan yang tinggi dan pada 
perokok.  
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Tabel 6.7 Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan 
Untuk Vitamin C 

Golongan umur AKG (mg) Golongan umur AKG (mg) 

0-6 bl 30 Wanita 50 

7-12 bl 35 10-12 th 60 

1-3 th 40 13-15 th 60 

4-6 th 45 16-19 th 60 

7-9 th 45 20-45 th 60 

  46-59 th 60 

  ≥ 60 th 60 

Pria    

10-12 th 50 Hamil: +10 

13-25 th 60 Menyusui:  

16-19 th 60 0-6 bl +25 

20-45 th 60 7-12 bl +10 

56-59 th 60   

≥ 60 th 60   

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (1998)  
 
 Angka kecukupan gizi sehari vitamin C untuk 
Indonesia menurut Widyakarya Nasional Pangan dan 
Gizi (1998). 
 
Tabel 6.8 Tingkat Penyerapan Vitamin C 

Dosis (mg) Penyerapan (%) 

30-60 100 

90 80 

1500 49 

3000 36 
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Efek Vitamin Larut dalam Air terhadap Kesehatan 
Efek vitamin B 
a. Thiamin (B1) 

 Kekurangan thiamin dapat terjadi karena kurangnya 
konsumsi (biasanya disertai kekurangan konsumsi 
energi), gangguan absorbsi, ketidak mampuan tubuh 
menggunakan thiamin, ataupun meningkatnya 
kebutuhan. Gejala klinis menyangkut sistemsyaraf 
dan jantung, yang dalam keadaan berat dinamakan 
beri-beri, baik biri-bi basah maupun  beri-beri kering. 
Biri biri basah ditandai dengan sesak napas dan 
edema setelah mengalami kelelahan yang 
berkepanjangan. Beri-beri kering ditandai dengan 
kelemahan otot luar biasa dan deregerati syaraf 
perifer yang dapat berlanjut dengan kelumpuhan 
kaki.  

b. Riboflavin (B2) 
 Kekurangan Riboflavin biasa terjadi karena 

bersamaan dengan vitamin larut air lainnya. Tanda 
kekurangan akan terlihat setelah beberapa bulan 
kekurangan, seperti mata panas dan gatal, tidak tahan 
cahaya, kehilangan ketajaman mata, bibir, mulut serta 
lidah sakit dan panas. Gejala ini berkembang menjadi 
bibir meradang, stomatitis angular (sudut mulut 
pecah), glossitis (lidah licin dan berwarna keunguan) 
dan pembesaran kapiler darah disekeliling kornea 
mata. Disamping itu dapat pula menyebabkan bayi 
lahir sumbing dan gangguan pertumbuhan.  

c. Niasin (asam Nikotinat) 
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 Gejala kekurangan niasin adalah kelemahan otot, 
anoreksia, gangguan pencernaan dan kulit memerah. 
Kekurangan berat menyebabkan palegra (kulit yang 
terkena sinar matahari meradang dengan pola 
simetris pada kedua sisi tubuh, pecah-pecah dan 
menjadi luka) yang mempunyai karakteristik 
dermatitis, demensia dan diare.  

d. Biotin 
 Kekurangan biotin jarang terjadi. Gejala jika 

mengalami kekurangan biotin 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 di bawah enam bulan terlihat gejala 
dermatitis.  

e. Asam Pantotenat 
 Karena Asam Pantotenat terdapat luas di dalam 

bahan makanan, kekurangan Asam Pantotenat jarang 
terjadi. Gejala-gejala kekurangan adalah rasa tidak 
enak pada saluran cerna, kesemutan, dan rasa panas 
pada kakai, muntah-muntah, diare yang timbul 
sekali-sekali, rasa lelah dan susah tidur.  

f. Piridoksin (B6) 
 Kekurangan vitamin B6 jarang terjadi, biasanya jika 

terjadi karena kekurangan yang secara bersamaan 
dengan vitamin B lainnya. Kekurangan vitamin B6 
menimbulkan gejala yang berkaitan dengan 
kekurangan gangguan metabolisme protein seperti 
lemah, mudah tersinggung, dan sukar tidur. 
Kekurangan lebih lanjut gangguan pertumbuhan, 
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gangguan fungsi motorik, dan kejang-kejang, anemia, 
penurunan pembentukan antibodi, peradangan lidah, 
serta luka pada bibir, sudut-sudut mulut dan kulit.  

g. Asam Folat  
 Kekurangan folat menyebabkan gangguan 

metabolisme DNA. Akibatnya terjadi gangguan 
morfologi inti sel terutama sel-sel yang cepat 
membelah seperti sel darah merah, sel darah putih 
serta sel-sel epitel lambung dan usus, vagina dan 
serviks rahim. 

h. Kobalamin (B12) 
 Kekurangan vitamin B12 jarang terjadi karena 

kekurangan dalam makanan, akan tetapi sebagian 
besar sebagai akibat penyakit saluran cerna atau 
gangguan absorbsi dan transportasi. Karena vitamin 
B12 dibutuhkan untuk mengubah folat menjadi 
bentuk aktifnya, salah satu gejala kekurangan vitamin 
B12 adalah anemia karena kekuranga folat. Selain itu 
kekurangan vitamin B12 terganggunya sistesis DNA 
menyebabkan gangguan perkembangan sel-sel, 
terutama sel-sel yang cepat membelah. Akibat 
kekurangan lainnya adalah gangguan syaraf yang 
menunjukkan degenerasi otak, syaraf mata, syaraf 
tulang belakang dan syaraf perifer. 

Efek vitamin C 
 Kelebihan vitamin C berasal dari makanan tidak 
menimbulkan gejala. Tetapi konsumsi vitamin C berupa 
suplemen secara berlebihan setiap hari dapat 
menimbulkan hiperosaluria dan risiko lebih tinggi 
terhadap batu ginjal. Dengan konsumsi 5-10 gram vitamin 
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C baru sedikit asam askorbat dikeluarkan melalui urin. 
Risiko batu oksalat dengan suplemen vitamin C dosisi 
tinggi dengan demikian rendah, akan tetapi hal ini dapat 
menjadi berarti pada seseorang yang mempunyai 
kecenderungan untuk pembentukan batu ginjal.  
 Jika kekurangan vitamin C dapat menyebabkan 
scorbut dengan tanda awal antara lain adalah lelah, 
lemah, napas pendek, kejang otot, tulang, otot dan 
persendian serta kurang napsu 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, anemia, kadang jumlah sel darah 
putih menurun, depresi dan timbul gangguan saraf.  

 
 
LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I.   Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 
 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 92  
 

Soal: 
1. Fungsi vitamin C adalah....  

1. Mencegah skorbut       
2. Sintesis kolagen      
3. Absorbsi Fe2+   
4. Absorbsi Kalsium 

2. Vitamin B yang dapat berfungsi untuk 
menghindarkan dari anemia: 
a. Asam Pantotenat     
b. Folacin 
c. Biotin 
d. Pyridoxin 
e. Niasin   

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorbsi besi, salah 
satunya adalah asam organik. Berikut ini asam 
organik yang sangat membantu penyerapan besi-
nonhem adalah.... 
a. Vitamin B         
b. Vitamin C        
c. Vitamin D 
d. Vitamin A 
e. Vitamin E 

4.  Vitamin C alami dalam bentuk teroksidasi adalah.... 
a.   Asam eritrobat    
b. Asam dehidroaskorbat 
c. Asam askorbat 
d. Asam askotbit palmitat 
e. Asam lemak 

5. Fungsi dari vitamin larut air B12 yaitu: 
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1. Berperan penting pada saat pembelahan sel yang 
berlangsung dengan cepat 

2. Memelihara lapisan yang mengelilingi dan 
melindungi serat saraf dan mendorong 
pertumbuhan normalnya 

3. Berperan dalam aktifitas dan metabolisme sel-sel 
tulang 

4. Melepaskan folat, sehingga dapat membantu 
pembentukan sel-sel darah merah 
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BAB VII 
VITAMIN LARUT DALAM LEMAK 

 
 
KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur, fungsi, 
metabolisme, dan kebutuhan vitamin larut dalam lemak.  
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Struktur, komposisi, & klasifikasi vitamin larut dalam 

lemak 
b. Fungsi vitamin larut dalam lemak 
c. Metabolisme vitamin larut dalam lemak 
d. Sumber vitamin larut dalam lemak 
e. Kebutuhan vitamin larut dalam lemak 
f. Efek vitamin larut dalam lemak terhadap kesehatan 

 
 
MATERI PEMBELAJARAN 
Struktur, komposisi, & klasifikasi vitamin larut dalam 
lemak 

Setiap vitamin larut lemak A, D, E dan K 
mempunyai peranan faali tertentu di dalam tubuh. 
Sebagian besar vitamin larut lemak diabsorbsi bersama 
lipida lain. Absorbsi membutuhkan cairan empedu dan 
pankreas. Vitamin larut lemak diangkut ke hati melalui 
sistem limfe sebagai bagian dari lipoprotein, disimpan 
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diberbagai jaringan tubuh dan biasanya dikeluarkan 
melalui urin (Almatseir, 2009). 
Struktur Vitamin Larut dalam lemak 
Struktur vitamin A 

Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama 
ditemukan. Secara luas, vitamin A merupakan nama 
genetik yang menyatakan semua retinoid dan 
prekursor/vitamin A karotenoid yang mempunyai 
aktivitas biologik sebagai retinol. Terdapat sejumlah 
ikatan organik yang mempunyai aktivitas vitamin A, yang 
semuanya mengandung gelang beta ionon di dalam 
struktur molekulnya. Deretan homolog preformed 
vitamin A ialah vitamin A alkohol, vitamin A aldehida 
dan vitamin A asam. Preformed vitamin sekarang diberi 
nama retinol, dan homolognya retinal dan retinoic acid 
(Almatseir, 2009). 
Struktur vitamin D 

Vitamin D mencegah dan menyembuhkan riketsia, 
yaitu penyakit dimana tulang tidak mampu melakukan 
klasifikasi. Vitamin D dapat dibentuk tubuh dengan 
bantuan sinar matahari. Bila tubuh mendapat cukup sinar 
matahari konsumsi vitamin D melalui makanan yang 
dibutuhkan. Karena dapat disintesis di dalam tubuh, 
vitamin D dapat dikatakan bukan vitamin, tapi suatu 
prohormon. Bila tubuh tidak mendapat cukup sinar 
matahari, vitamin D perlu dipenuhi melalui makanan 
(Almatseir, 2009). 

Vitamin D berbentuk kristal putih yang tidak larut di 
dalam air, tetapi larut di dalam minyak dan zat-zat 
pelarut lemak. Vitamin ini tahan terhadap panas dan 
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oksidasi.Penyinaran ultraviolet mula-mula menimbulkan 
aktivitas vitamin D, tetapi bila terlalu kuat dan terlalu 
lama terjadi pengrusakan dari zat-zat yang aktif tersebut 
(Almatseir, 2009). 
Struktur vitamin E 
 Vitamin E murni tidak berbau dan tidak berwarna, 
vitamin E larut dalam lemak dan dalam sebagian besar 
pelarut organik, tetapi tidak larut dalam air.  Terdapat 
sekelompok ikatan organik yang mempunyai aktivitas 
vitamin E. Secara garis besar terdapat 8 buah ikatan yang 
dapat dikelompokan menjadi dua: kelompok tocopheral 
dan kelompok tocotrienol. Semua bentuk vitamin E 
berupa minyak dan tidak dapat dikristalkan. Minyak ini 
mempunyai viskositas tini, larut dalam minyak dan zat 
pelarut. Vitamin E stabil terhadap suhu, alkali dan asam 
(Sediaoetama, 1985).  
Struktur vitamin K 

Terdapat sejumlah struktur ikatan organik yang 
semuanya termasuk ikatan quinine dan mempunyai 
bioaktivitas vitamin K. Vitamin ini diusulkan oleh 
H.DAM pada tahun 1936 sebagai vitamin untuk 
pembekuan darah (K berasal dari bahasa Jerman 
Koagulation).  Yang mula-mula dimaksud dengan 
vitamin K ialah 2-methyl, 1,4-naphthoquinone. Sekarang 
terdapat sejumlah derivate yang semuanya mempunyai 
bioaktivitas vitamin K. Terdapat ketidak cocokan dalam 
nomenclature yang diusulkan oleh International Union for 
Protein and Applied Chemistry (IUPAC) dengan yang 
diusulkan oleh International Union for Nutrition Science 
(IUNS) (Sediaoetama, 1985). 
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Komposisi dan Klasifikasi Vitamin Larut dalam Lemak 
Komposisi dan klasifikasi vitamin A 

Vitamin A adalah suatu Kristal alkohol berwarna 
kuning dan larut dalam lemak atau pelarut lemak. Dalam 
makanan vitamin A biasanya terdapat dalam bentuk ester 
retinil, yaitu terikat pada asam lemak rantai panjang. Di 
dalam tubuh vitamin A berfungsi dalam beberapa bentuk 
ikatan kimia aktif yaitu retinol (bentuk alkohol), retinal 
(aldehida) dan asam retinoat (bentuk asam). Semua 
prekursor vitamin A mengandung gelang beta ionon, 
bahkan beta karoten mengandung dua gelang beta ionon 
(Almatseir, 2009). 

 
 

      
 CH2OH 

   
                 Vitamin A 

 
 

Vitamin A yang di dalam makanan sebagian besar 
terdapat dalam bentuk ester retinil, bersama karotenoid 
bercampur dengan lipida lain di dalam lambung. Di 
dalam sel-sel mukosa usus halus, ester retinil dihidrolisis 
oleh enzim-enzim pankreas esterase menjadi retinol yang 
lebih efisien diabsorbsi daripada ester retinil. Sebagian 
dari karotenoid, terutama beta-karoten di dalam 
sitoplasma sel mukosa usus halus dipecah menjadi retinol 
(Almatseir,2009). 
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Terdapat dua jenis vitamin A, yaitu vitamin A1 dan 
vitamin A2 yang disebut juga dehydro vitamin A. 
Perbedaan dalam struktur keduanya ialah adanya dua 
ikatan tak jenuh dalam cincin beta ionon pada vitamin A2, 
sedangkan vitamin A1 hanya mengandung satu ikatan 
kembar pada cincin tersebut (Almatseir,2009). 
Komposisi dan klasifikasi vitamin D 

Vitamin D adalah nama genetik dari dua molekul, 
yaitu ergokalsiferol (vitamin D2) dan kolekalsiferol 
(vitamin D3). Prekusor vitamin D hadir dalam fraksi sterol 
dalam jaringan hewan (di bawah kulit) dan tumbuh-
tumbuhan berturut-turut dalam bentuk 7-
dehidrokolesterol dan ergosterol. Keduanya 
membutuhkan radiasi sinar ultraviolet untuk 
mengubahnya ke dalam bentuk provitamin D3 
(kolekalsiferol) dan D2 (ergokalsiferol). Kedua provitamin 
membutuhkan konversi menjadi bentuk aktifnya melalui 
penambahan dua gugus hidroksil. Gugus hidroksil 
pertama ditambahkan di dalam hati pada posisi 25 
sehingga membentuk 25-hidrasi-vitamin D. Gugus 
hidroksil kedua ditambahkan di dalam ginjal sehingga 
membentuk 1,25-dihidroksi-vitamin D. Provitamin D 
berasal dari hewan membentuk 1,25 
dihidroksikolekalsiferol dikenal sebagai kalsitriol, 
sedangkan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 
membentuk 1,25 dihidroksi ergokalsiferol dikenal sebagai 
erkalsitriol (Almatseir, 2009). 
Komposisi dan klasifikasi vitamin E 

Vitamin E (tokoferol) memiliki beberapa jenis 
diantaranya alfa-, beta-, gama-, delta-tokoferol dan 
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tokotreinol. Keempat jenis tokoferol tersebut penting 
dalam makanan.  Karakteristik kimia utamanya adalah 
bertindak sebagai antikoksidan. Tokoferol terdiri atas 
struktur cincin 6-kromanol dengan rantai samping jenuh 
panjang enam belas karbon fitol. Perbedaan antarjenis 
tokoferol terletak pada jumlah dan posisi gugus metal 
pada struktur cincin. 

Tokotreinol mempunyai tiga ikatan rangkap pada 
rantai samping. Perbedaan struktur ini mempengaruhi 
tingkat aktivitas vitamin E secara biologik. Tokotreinol 
tidak hanya terdapat di alam dan kurang aktif secara 
biologic. Alfa-tokoferol adalah bentuk vitamin E paling 
aktif, yang digunakan pula sebagai standar pengukuran 
vitamin E dalam makanan. Jumlah vitamin E dalam 
bentuk lain dinyatakan dalam bentuk tokoferol ekivalen 
(TE). Bentuk sintetik vitamin E mempunyai aktivitas 
biologik 50% daripada alfa-tokoferol yang terdapat di 
alam (Almatseir, 2009). 
Komposisi dan klasifikasi vitamin K 

Vitamin K terdapat di dalam alam dalam dua 
bentuk, keduanya terdiri atas cincin 2-metilnaftakinon 
dengan rantai samping pada posisi tiga. Vitamin K1 
(filokinon) mempunyai rantai samping fitil dan hanya 
terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. 
Vitamin K2 (menakinon) merupakan sekumpulan ikatan 
yang rantai sampingnya terdiri atas beberapa satuan 
isoprenil (berjumlah 1-4 unit). Menadion adalah bentuk 
vitamin K sintetik yang terdiri atas cincin naftakinon 
tanpa rantai samping. Vitamin K cukup tahan terhadap 
panas. Vitamin ini tidak rusak oleh cara memasak biasa, 
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termasuk memasak dengan air. Vitamin K tidak tahan 
terhadap alkali dan cahaya (Almatseir,2009). 

 
Fungsi Vitamin Larut dalam Lemak 
Fungsi vitamin A 

Vitamin A berperan dalam berbagai fungsi faali 
tubuh antara lain (Almatseir, 2009): 
a. Penglihatan 

Vitamin A berfungsi dalam penglihatan normal 
pada cahaya remang. Kebutuhan vitamin A untuk 
penglihatan dapat dirasakan, bila kita dari cahaya 
terang di luar 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 di dalam darah untuk membentuk rodopsin . 

Gejala-gejala mata pada defisiensi Vitamin A 
disebut xerophthalmia, berturut-turut terdiri atas 
xerosis conjunctivae dan xerosis corneae yaitu 
kekeringan epithel biji mata dan kornea, karena 
sekresi glandula lacrimalis menurun.Tampak selaput 
bola mata tersebut keriput dan kusam bila biji mata 
bergerak. Dari sudut fungsi terjadi hemeralopia atau 
nictalopia, yang oleh awam disebut buta senja atau 
buta ayam (kotokan), yaitu ketidaksanggupan melihat 
pada cahaya remang-remang. Disebut buta senja 
karena terjadi bila sore hari (senja) anak masuk dari 
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luar (cahaya terang) ke serambi rumah (cahaya 
remang-remang). Pada hari tidak terjadi buta ayam 
tersebut karena anak dari cahaya remang-remang di 
dalam rumah ke luar (pekarangan) yang cahayanya 
lebih kuat. 

b. Diferensiasi Sel 
Diferensiasi sel terjadi bila sel-sel tubuh 

mengalami perubahan dalam sifat atau fungsi 
semulanya. Perubahan sifat dan fungsi sel ini adalah 
salah satu karakteristik dari kekurangan vitamin A 
yang dapat terjadi pada tiap tahap perkembangan 
tubuh, seperti pada tahap pembentukan sperma dan 
sel telur, pembuahan, pembentukan struktur dan 
organ tubuh, pertumbuhan dan perkembangan janin, 
masa bayi, anak-anak, dewasa dan masa tua. 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 diferensiasi sel terjadi perubahan dalam 
bentuk dan fungsi sel yang dapat dikaitkan dengan 
perubahan perwujudan gen-gen tertentu. 

c.  Fungsi Kekebalan  
Vitamin A berpengaruh terhadap fungsi 

kekebalan tubuh pada manusia dan hewan. Dalam 
kaitan vitamin A dan fungsi kekebalan ditemukan 
bahwa ada hubungan kuat antara status vitamin A 
dan risiko terhadap penyakit infeksi pernapasan, 
hubungan antara kekurangan vitamin A dan diare 
belum begitu jelas dan kekurangan vitamin A pada 
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campak cenderung menimbulkan komplikasi yang 
dapat berakibat kematian.  

d. 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 
pertumbuhan.Vitamin A dalam hal ini berperan 
sebagai asam retinoat. 

e. Reproduksi  
Vitamin A dalam bentuk retinol dan retinal 

berperan dalam reproduksi pada tikus. Pembentukan 
sperma pada hewan jantan serta pertumbuhan sel 
telur dan perkembangan janin dalam kandungan 
membutuhkan vitamin A dalam bentuk retinol. 
Hewan betina dengan status vitamin A rendah 
mampu hamil akan tetapi mengalami keguguran atau 
kesukaran dalam melahirkan. Kebutuhan vitamin A 
selama hamil meningkat untuk kebutuhan janin dan 
persiapan induk untuk menyusui. 

f. 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 
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kantung kemih.Di samping itu beta-karoten yang 
bersama vitamin E dan C berperan sebagai 
antioksidan diduga dapat pula mencegah kanker 
paru-paru. 

g. Permeabilitas membran 
Berbagai percobaan in vitro maupun in vivo 

menunjukan bahwa vitamin A berperan dalam 
mengatur permeabilitas membrane sel maupun 
membrane dari suborganel selular. Melalui 
pengaturan permeabilitas membrane sel, vitamin A 
mengatur konsentrasi zat-zat gizi di dalam sel yang 
diperlukan untuk metabolisme sel. 

h. Pertumbuhan gigi 
Ameloblast yang membentuk email sangat 

dipengaruhi oleh vitamin A. Pada kondisi kekurangan 
vitamin A ketika bekal gigi sedang dibentuk, terjadi 
hambatan pada fungsi ameloblast, sehingga 
terbentuklah email gigi yang defektip dan sangat peka 
terhadap pengaruh faktor-faktor kariogenik. 

Fungsi vitamin D 
Fungsi utama vitamin D adalah membantu 

pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama vitamin 
A dan vitamin C, hormon-hormon paratiroid dan 
kalsitonin, protein kolagen, serta mineral-mineral 
kalsium, fosfor, magnesium dan flour. Fungsi khusus 
vitamin D dalam hal ini adalah membantu pengerasan 
tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan fosfor 
tersedia di dalam darah untuk diendapkan pada proses 
pengerasan tulang. Efek kegiatan vitamin D tampak pada 
hal-hal berikut (Sediaoetama, 1985): 
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a. Meningkatkan absorbsi Ca dan Phosphat di dalam 
usus.  

b. Mendorong pembentukan garam-garam Ca di dalam 
jaringan yang memerlukannya. 

c. Vitamin D juga berpengaruh meningkatkan resorpsi 
phosphat di dalam tubuli ginjal, sehingga 
meningkatkan kondisi konsentrasi Ca dan Phosphat 
di dalam jaringan untuk sintesa garam Ca phosphat. 

Fungsi vitamin E 
Fungsi vitamin E dapat dikelompokkan berdasar 

dua sifatnya yang penting: 
a. Berhubungan dengan sifatnya sebagai antioksidans 

alamiah 
b. Berhubungan dengan metabolisme selenium 

Kedua dasar dan fungsi vitamin E ini berkaitan 
dengan perlindungan sel terhadap daya destruktip 
peroksida di dalam jaringan. Pertahanan terhadap daya 
destruktip peroksida ini terdapat dalam dua tingkat: 
tingkat pertama adalah kesanggupan vitamin E sebagai 
antioksidans alamiah yang kuat untuk meniadakan efek 
ikatan peroksida yang setiap saat terjadi di dalam sel 
jaringan, sebagai hasil metabolisme. Peroksida ini 
mempunyai kesanggupan merusak phospholipid pada 
struktur membrane sel maupun membrane subselular. 
Tingkat kedua pertahanan ini dilakukan oleh enzim 
perokside glutathion.Melalui pertahanan terhadap 
kerusakan selular ini, fungsi vitamin ini bersifat multiple 
untuk kesehatan segala jenis jaringan. Namun demikian, 
tidak ada sesuatu kelainan selular yang secara khusus 
dapt disembuhkan oleh vitamin E ini (Sediaoetama, 1985). 
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Vitamin E berada di dalam lapisan fosfolipida 
membrane sel dan memegang peranan biologik utama 
dalam melindungi asam lemak tidak jenuh ganda dan 
komponen membrane sel lain dari oksidasi radikal bebas. 
Vitamin E mungkin mempunyai fungsi penting lain yang 
tidak berkaitan dengan fungsi sebagaii antioksidan, yaitu 
(Sediaoetama, 1985): 
a. Fungsi struktural dalam memelihara integritas 

membran sel 
b. Sintesis DNA 
c. Merangsang reaksi kekebalan 
d. Mencegah penyakit jantung koroner 
e. Mencegah keguguran dan sterilisasi 
f. Mencegah gangguan menstruasi 

Fungsi vitamin K 
Vitamin K berfungsi di dalam proses sintesa 

prothorombine yang diperlukan dalam pembekuan darah. 
Selain itu, fungsi lain vitamin K ialah sebagai pentranspor 
elektron di dalam proses redoks di dalam jaringan (sel), 
pada defisiensi vitamin K terjadi kekurangan produksi 
ATP, karena sintesa ATP berkaitan dengan proses redoks 
tersebut.  (IG) Vitamin K merupakan kofaktor enzim 
karboksile yang mengubah residu protein berupa 
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 di 
dalam membrane hati dan tulang dan sedikit di lainj 
jaringan. Gra-protein dengan mudah dapat mengikat ion 
kalsium (Almatsier, 2009). 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 106  
 

Metabolisme Vitamin Larut dalam Lemak 
Metabolisme vitamin A 

Vitamin A yang di dalam makanan sebagian besar 
terdapat dalam bentuk ester retinil, bersama karotenoid 
bercampur dengan lipida lain di dalam lambung. Di 
dalam sel-sel mukosa usus halus, ester retinil dihidrolisis 
oleh enzim-enzim pankreas esterase menjadi retinol yang 
lebih efisien diabsorbsi daripada ester retinil. Sebagian 
dari karotenoid, terutama beta-karoten di dalam 
sitoplasma sel mukosa usus halus dipecah menjadi retinol. 

Retinol di dalam mukosa usus halus bereaksi dengan 
asam lemak dan membentuk ester dan dengan bantuan 
cairan empedu menyeberangi sel-sel vili dinding usus 
halus untuk kemudian diangkut oleh kilomikron melalui 
sistem limfe ke dalam aliran darah menuju hati. Dengan 
konsumsi lemak yang cukup, sekitar 80-90% ester retinil 
dan hanya 40-60% karotenoid yang diabsorbsi. Hati 
berperan sebagai tempat menyimpan vitamin A utama di 
dalam tubuh. Bila tubuh memerlukan, vitamin A 
dimobilasi dari hati dalam bentuk retinol yang diangkut 
oleh Retinol Binding-Protein (RBP) yang disentesis di 
dalam hati. Pengambilan retinol oleh berbagai sel tubuh 
bergantung pada reseptor pada permukaan membran 
yang spesifik untuk RBP. Retinol kemudian diangkut 
melalui membrann sel untuk kemudian diikatkan pada 
Cellular Retinol Binding-Protein (CRBP) dan RBP 
kemudian dilepaskan (Almatsier, 2009). 
Metabolisme vitamin D 

Vitamin D3 (kolekalsiferol) dibentuk di dalam kulit 
oleh sinar ultraviolet dari 7-dehidrokolesterol. Sinar 
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matahari juga dapat mengubah provitamin D3 menjadi 
bahan yang tidak aktif. Banyaknya provitamin D dan 
bahan tidak aktif yang dibentuk bergantung pada 
intensitas radiasi ultraviolet. Faktor lain yang 
berpengaruh terhadap pembentukan provitamin D3 
adalah pigmentasi, penggunaan alas penahan matahari 
(sunscreen) dan lama waktu penyingkapan terhadap 
matahari (Sediaoetama, 1985). 
Metabolisme vitamin E 

Ester vitamin E yang terdapat di dalam bahan 
makanan, dihidrolisa oleh enzim lipase dari sekresi 
pankreas dan vitamin E yang dibebaskan diserap bersama 
lipoid dan asam lemak hasil pencernaan. Vitamin E 
menggunakan misel yang dibentuk oleh asam lemak dan 
garam empedu sebagai carrier dalam proses penyerapan, 
bersama dengan vitamin A, D dan K. Vitamin E disimpan 
di dalam hati dan jaringan lemak (Sediaoetama, 1985). 
Metabolisme vitamin K 

Vitamin K tidak dapat disintesa oleh tubuh, tetapi 
suplai Vitamin K bagi tubuh berasal dari bahan makanan 
dan dari sintesa oleh mikroflora usus yang menghasilkan 
Menaquinone. Pada pengobatan dengan antibioti 
terutama bila untuk jangka panjang, mikroflora usus 
dapat terbunuh dalam jumlah besar dengan akibat suplai 
vitamin K untuk tubuh menjadi kurang dan dapat terjadi 
defisiensi vitamin K (Sediaoetama, 1985). 
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Sumber Vitamin Larut dalam Lemak 
Sumber vitamin A 

Vitamin A terdapat di dalam pangan hewani, 
sedangkan karoten terutama di dalam pangan nabati. 
Sumber vitamin A adalah hati, kuning telur, susu (di 
dalam lemaknya) dan mentega. Margarine biasanya 
diperkaya dengan vitamin A. Karena vitamin tidak 
berwarna, warna kuning dalam kuning telur adalah 
karoten yang tidak diubah menjadi vitamin A. Minyak 
hati ikan digunakan sebagai sumber vitamin A yang 
diberikan untuk keperluan penyembuhan (Almatsier, 
2009).  

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, papaya, 
mangga, nangka masak dan jeruk. Minyak kelapa sawit 
yang berwarna merah kaya akan karoten. Kandungan 
vitamin A beberapa bahan makanan yang dinyatakan 
dalam retinol ekivalen dapat dilihat pada Tabel 7.1. 
Tabel 7.1 Nilai Vitamin A Berbagai Bahan Makanan 

(Retinol Ekivalen (RE)/100g 
Bahan Makanan RE Bahan Makanan RE 

Hati sapi 1370 Daun katuk 3111 

Kuning telur bebek 861 Sawi 1940 

Kuning telur ayam 600 Kangkung 1890 

Ayam 243 Bayam 1827 

Ginjal 245 Ubi jalar merah 2310 

Ikan sarden (kaleng) 250 Mentega 1287 

Minyak ikan 24000 Margarine  600 

Minyak kelapa sawit 18000 Susu bubuk “full 
cream” 

471 

Minyak hati ikan hiu 2100 Keju 225 
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Bahan Makanan RE Bahan Makanan RE 

Wortel 3600 Susu kental manis 153 

Daun singkong 3300 Susu segar  39 

Daun papaya  5475 Mangga masak pohon 1900 

Daun lamtoro 5340 Pisang raja 285 

Daun tales 3118 Tomat masak 450 

Daun melinjo 3000 Semangka 177 

 
Sumber vitamin D 

Vitamin D diperoleh melalui sinar matahari dan 
makanan. Makanan hewani merupakan sumber utama 
vitamin D dalam bentuk kolekalsiferol, yaitu kuning telur, 
hati, krim, mentega dan minyak hati-ikan. Untuk 
menjamin terpenuhinya kebutuhan vitamin D dilakukan 
fortifikasi makanan, terutama terhadap susu, mentega dan 
makanan untuk bayi dengan vitamin D2 (ergosterol yang 
diradiasi). Vitamin D relatif stabil dan tidak rusak bila 
makanan dipanaskan atau disimpan untuk jangka waktu 
lama (Almatsier, 2009). 
 
Tabel 7.2 Nilai Vitamin D Berbagai Bahan Makanan 

(µ/100 gram) 
Bahan Makanan µg Bahan Makanan µg 

Susu sapi 0,01-0,03 Minyak hati ikan 210 
ASI 0,04 Margarine dan sejenis 5,8-8,0 
Tepung susu  0,21 Daging sapi, babi, 

biri-biri 
ss 

Krim  0,1-0,28 Unggas ss 
Keju  0,03-0,5 Hati 0,2-1,1 
Yogurt ss-0,04 Ikan air tawar Ss 
Telur utuh 1,75 Ikan berlemak ss-25 
Kuning telur 4,94 Udang dan kerang ss 
Mentega 0,76   
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Keterangan: 
  ss = sedikit sekali 

Sumber  Holland (1991) dalam Garrow, 
J.S. dan W.P.T. James, Human 
Nutrition and Dietetics, 1993, 
hlm. 223 

Sumber vitamin E 
Vitamin E banyak terdapat dalam bahan makanan. 

Sumber utama vitamin E adalah minyak tumbuh-
tumbuhan, terutama minyak kecambah gandum dan biji-
bijian. Minyak kelapa dan zaitun hanya sedikit 
mengandung vitamin E. Sayuran dan buah-buahan juga 
merupakan sumber vitamin E yang baik. Daging, unggas, 
ikan dan kacang-kacangan mengandung vitamin E jumlah 
terbatas.  
 
Tabel 7.3 Nilai Vitamin E Total di dalam Minyak 

Tumbuh-Tumbuhan (mg/100 gram) 
Minyak Mg 

Biji kapas 30-81 
Jagung  53-162 
Kacang kedelai  56-160 
Kacang tanah 20-32 
Kelapa  1-4 
Kelapa sawit 33-73 
Safflower  25-49 
Zaitun  5-15 

Sumber: Chow, 1985 dalam Garrow, J.S dan W.P.T. James 
      Human Nutrition and Dietetics, 1993, hlm. 230. 
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Sumber vitamin K 
Sumber utama vitamin K adalah hati, sayuran daun 

berwarna hijau, kacang buncis, kacang polong, kol dan 
brokoli. Semakin hijau daun-daunan semakin tinggi 
vitamin kandungan vitamin K-nya. Bahan makanan lain 
yang mengandung vitamin K dalam jumlah kecil adalah 
susu, daging, telur, serealia, buah-buahan dan sayuran 
lain. Sumber penting vitamin K lain adalah flora bakteri 
dalam usus halus (jejunum dan ileum). Penggunaan 
menakinon yang disintesis oleh mikroorganisme usus 
halus belum diketahui dengan pasti (Almatseir, 2009). 
 
Kebutuhan Vitamin Larut Lemak 
Kebutuhan vitamin A 
 Kebutuhan vitamin A masih dinyatakan dalam 
Satuan International (SI), untuk memudahkan penilaian 
aktivitas vitamin ini di dalam bahan makanan, agar 
mencakup preformed vitamin A dan provitaminnya. 
Kebutuhan vitamin A menurut daftar RDA untuk 
Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
(Sediaoetama, 1985). 
 
Tabel 7.4  Kebutuhan Vitamin A 

Kelompok umur  Kebutuhan 
vitamin A (SI/hari) 

 

6-12 bulan  1200  
1-3 tahun  1500  
4-6 tahun  1800  
10- PRIA  WANITA 
10-12 tahun 3450  3400 
13-dst 4000  3500 
    
Wanita hamil tambahan  500 
Wanita menyusui   2500 
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Kebutuhan vitamin D 
Kebutuhan vitamin D belum diketahui dengan pasti, 

karena vitamin ini dapat disintesa dari jenis cholesterol 
tertentu yang terdapat di dalam jaringan di bawah kulit. 
Namun demikian diperkirakan bahwa konsumsi 400 SI 
sehari sudah mencukupi untuk semua umur dan jenis 
kelamin. Di Amerika mula-mula dianjurkan konsumsi 
sebanyak 800 SI per orang dalam sehari, tetapi kemudian 
terdapat tanda-tanda bahwa dosis itu terlalu tinggi, 
sehingga kemudian diturunkan menjadi 400 SI 
(Sediaoetama, 1985). 
Kebutuhan vitamin E 

Efek biologik dari vitamin E sangat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor yang terdapat di dalam susunan 
hidangan, sehingga sulit untuk menentukan kebutuhan 
tubuh akan vitamin E tersebut. fungsi vitamin E dan 
selenium (Se) saling berhubungan sangat erat. Kholesterol 
dan PUFA memperkuat gejala-gejala defisiensi vitamin E, 
sedangkan Se meringankannya (Sediaoetama, 1985). 
Kebutuhan vitamin K 

Angka kecukupan vitamin K yang dianjurkan untuk 
berbagai golongan umur dan jenis kelamin dapat dilihat 
pada tabel 7.5 (Almatsier, 2009). 
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Tabel 7.5 Angka Kecukupan Vitamin K yang 
Dianjurkan 

Golongan Umur AKS* (µg) Golongan umur AKS* (µg) 

0-6 bl 5 Wanita:  

7-11 bl 10 10-11 th 35 

1-3 th 15 13-15 th 55 

4-6 th 20 16-18 th 55 

7-9 th 25 19-29 th 55 

  30-49 th 55 

Pria:   5064 -th 55 

10-12 th 35 ≥ 65 th 55 

13-15 th 55   

16-18 th 55 Hamil: +0 

19-29 th 65   

30-49 th 65   

50-64 th 65   

≥ 65 th 65   

  Menyuusi:  

  0-6 bl + 0 

  7-12 bl + 0 

 
Efek Vitamin Larut Lemak 
Efek vitamin A 
Akibat kekurangan vitamin A 
1. Buta senja, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan 

penglihatan dari cahaya terang ke cahaya samar-
samar/senja, seperti bila memasuki kamar gelap dari 
kamar terang.  

2. Perubahan pada mata, kornea mata terpengaruh 
secara dini oleh kekurangan vitamin A. Kelenjar air 
mata tidak mampu mengeluarkan air mata sehingga 
terjadi pengeringan pada selaput yang menutupi 
kornea. 
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3. Infeksi, yang disebabkan oleh menurunnya fungsi 
kekebalan tubuh akibat kekurangan vitamin A. 

4. Perubahan pada kulit 
5. Gangguan pertumbuhan 

 
 Efek vitamin D 
a. Akibat Kekurangan Vitamin D 

Kekurangan vitamin D menyebabkan kelainan 
pada tulang yang dinamakan riketsia pada anak-anak 
dan osteomalasia pada orang dewasa. Kekurangan 
pada orang dewasa juga dapat menyebabkan 
osteoporosis. Riketsia terjadi bila 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 (Almatsier, 
2009) 

Osteomalasia adalah riketsia pada orang dewasa. 
Biasanya terjadi pada wanita yang konsumsi 
kalsiumnya rendah, tidak banyak mendapat sinar 
matahari dan mengalami banyak kehamilan dan 
menyusui. Osteomalasia dapat pula terjadi pada 
mereka yang menderita penyakit saluran cerna, hati, 
kantung empedu atau ginjal. Tulang melembek yang 
menyebabkan gangguan dalam bentuk tulang, 
terutama pada kaki, tulang belakang, toraks dan pelvis. 
Gejala awalnya adalah rasa sakit seperti rematik dan 
lemah dan kadang muka menggamit (twitching), 
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tulang membengkok (bentuk O atau X) dan dapat 
menyebabkan faktur (patah) (Almatsier, 2009). 

b. Akibat Kelebihan Vitamin D 
Kelebihan absorbsi vitamin D menyebabkan 

kalsisfikasi berlebihan pada tulang dan jaringan tubuh 
seperti ginjal, paru-paru dan organ tubuh lain. Tanda-
tanda akibat hiperkalsemia seperti lemah, sakit kepala, 
kurang nafsu makan, diare, muntah-muntah, gangguan 
mental dan pengeluaran urin berlebihan.Bayi yang 
diberi vitamin D berlebihan, menunjukan gangguan 
saluran cerna, rapuh tulang, gangguan pertumbuhan 
dan kelambatan perkembangan mental (Almatsier, 
2009) 

Konsumsi berlebih vitamin D dapat pula 
memberikan gejala-gejala hypervitaminosis D. Kondisi 
ini mungkin terjadi pada anak-anak yang mendapat 
tetes konsentrat minyak ikan yang terlalu banyak 
untuk jangka waktu lama.Hypervitaminosis D 
menyebabkan perkapuran di dalam jaringan yang 
bukan biasanya, seperti di dalam organ-organ vital 
ginjal dan sebagainya (Sediaoetama, 1985). 

Efek vitamin E 
a. Akibat Kekurangan 

Kekurangan vitamin E pada manusia 
menyebabkan hemolisis eritrosit, yang dapat 
diperbaiki dengan pemberian  tambahan vitamin E. 
Akibat lain adalah sindroma neurologic sehingga 
terjadi fungsi tidak normal pada sumsum tulang 
belakang dan retina. Tanda-tandanya adalah 
kehilangan koordinasi dan refleks otot, serta gangguan 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 116  
 

penglihatan dan berbicara. Hal lain yang tampaknya 
dapat diperbaikii dengan terapi vitamin E, walaupun 
hasilnya belum konsisten adalah penyakit tumor pada 
payudara yang tidak malignan (fibrocystic breast disease) 
dan aliran darah kurang sempurna yang menyebabkan 
kesemutan pada kaki (Almatsier, 2009). 

b. Akibat Kelebihan  
Menggunakan vitamin E secara berlebihan dapat 

menimbulkan 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 
pengumpulan darah (Almatsier, 2009). 

 
 
LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I.  Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 
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Soal: 
1. Fungsi vitamin A…. 

1. Penglihatan 
2. Diferensiasi sel 
3. Fungsi kekebalan 
4. Reproduksi  

2. Pada defisiensi vitamin A, pengeringan selaput 
permukaan kelopak mata dan bola mata disebut…. 
a. Bercak bitot 
b. Xerosis kornea 
c. Keratomalisa  
d. Xerosis konjungtiva 
e. Xeroftalmia fundus 

3. Sumber utama vitamin D…. 
a. Hati, kuning telur, krim dan mentega 
b. Daging, sereal, susu 
c. Jagung, telur, kacang kedelai 
d. Keju, yogurt, margarine 
e. Wortel, sawi, bayam 

4.  Angka kecukupan vitamin E yang dianjurkan untuk 
usia 7-11 bulan…. 
a. 4 mg 
b. 5 mg 
c. 6 mg 
d. 7 mg 
e. 11 mg  

5.  Akibat kelebihan vitamin K…. 
a. Gangguan saluran cerna 
b. Keracunan 
c. Kerusakan pada otak 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 118  
 

d. Gangguan pertumbuhan  
e. Kelambatan perkembangan mental 
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BAB VIII 
MIKRO MINERAL 

 
KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur, fungsi, 
metabolisme, dan kebutuhan mikro mineral dalam tubuh.  
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Struktur, komposisi, & klasifikasi mikro mineral dalam 

tubuh 
b. Fungsi mikro mineral dalam tubuh 
c. Metabolisme mikro mineral dalam tubuh 
d. Sumber mikro mineral dalam tubuh 
e. Kebutuhan mikro mineral dalam tubuh 
f. Efek mikro mineral dalam tubuh terhadap kesehatan 

 
 
MATERI PEMBELAJARAN 
Struktur, Komposisi, & Klasifikasi Mikro Mineral 
dalam Tubuh 

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 bergantung pada 
konsentrasi mineral mikro tanah asal bahan makanan 
tersebut (Almatsier, 2009). 
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Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004 
telah menetapkan angka kecukupan rata-rata sehari untuk 
mineral mikro besi (Fe), seng (Zn), iodium (I), selenium 
(Se), mangan (Mn) dan Flour (F).  Di Ameriak Serikat, 
selain itu ditetapkan juga angka antarbatas sementara 
yang dianggap aman dan cukup untuk dikonsumsi bagi 
mineral mikro tembaga (Cu), krom (Cr), dan moliblen 
(Mo). Sedangkan kebutuhan manusia akan mineral mikro 
arsen (As), nikel (Ni) dan boron (Bo) masih dalam 
penelitian (Almatsier, 2009). 
Struktur mikro mineral dalam tubuh 
Struktur Besi (Fe) 

Besi merupakan mineral mikro yang paling banyak 
terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan, yaitu 
sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia. Besi 
mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh 
yaitu sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke 
jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel 
dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di 
dalam jaringan tubuh (Almatsier, 2009). 
Struktur seng (Zn) 

Elemen seng (Zn) merupakan trace element yang 
esensial bagi tubuh. Beberapa jenis enzim memerlukan Zn 
bagi fungsinya dan bahkan ada enzim yang mengandung 
Zn dalam struktur molekulnya, diantaranya Carbonic 
anhydrase dan phospatase alkasi. Enzim-enzim yang telah 
diketahui mengandung Zn structural adalah Carbonic 
anhydrase (mengandung Zn 0,33%), Carboxy peptidase 
(mengandung satu atom Zn setiap molekul enzim) dan 
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Dehydrogenase yang mengandung empat atom Zn setiap 
molekulnya (Almatsier, 2009). 
Struktur iodium 

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 triiodotironin 
(T3). Hormon-hormon ini diperlukan untuk pertumbuhan 
normal, perkembangan fisik dan mental hewan dan 
manusia (Almatsier, 2009). 
Struktur tembaga 

Tembaga dianggap sebagai zat gizi esensial pada 
tahun 1928, ketika ditemukan bahwa anemia hanya dapat 
dicegah bila tembaga dan besi keduanya ada di dalam 
tubuh dalam jumlah cukup. Dalam melakukan fungsinya 
dengan tubuh, tembaga banyak berinteraksi dengan seng, 
molibden, belerang dan vitamin C. 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 jaringan tubuh 
lain (Almatsier, 2009). 

Zat tembaga termasuk trace elemen (Cu) yang 
esensial bagi tubuh dan merupakan komponen dari 
beberapa jenis enzim dalam sistem erythropoetik, 
pembentukan tulang dan reaksi redoks. Cu tersebar luas 
dalam berbagai bahan makanan, sehingga kebutuhan 
tubuh manusia selalu dapat terpenuhi oleh hidangan rata-
rata masyarakat (Sediaoetama, 1985). 
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Struktur Mangan (Mn) 
Kekurangan mangan pada manusia baru dilaporkan 

pada tahun 1972. Tubuh hanya mengandung 10-20 mg 
mangan, yang terutama berada di dalam tulang dan 
kelenjar. Seperti halnya dengan mineral mikro lainnya, 
faktor makanan mempengaruhi absorpsi mangan. Besi 
dan kalsium menghambat absorpsi mangan. Mangan 
diangkut oleh protein transmanganin dalam plasma. 
Setelah diabsorpsi, mangan dalam waktu singkat terlihat 
dalam empedu dan dikeluarkan dengan feses. 
Struktur Krom 

Krom pertama kali dihubungkan dengan 
kekurangan pada manusia pada tahun 1966. Krom 
merupakan mineral esensial yang berperan dalam 
metabolism karbohidrat dan lipida. Seperti halnya besi, 
krom berada dalam berbagai bentuk dengan jumlah 
muatan berbeda. Krom paling mudah di absorpsi dan 
paling efektif bila berada dalam bentuk Cr+++. 

Struktur Selenium 
Selenium merupakan bagian dari enzim peroksidase 

glutathione yang memecah H202 hasil metabolism jaringan 
dan dengan demikian melindungi membrane sel dan 
subselular dari kerusakan oleh peroksida tersebut. Unsur 
Selenium (Se) juga merupakan trace element yang esensial 
bagi tubuh manusia. Terdapat interelasi antara 
metabolism dan fungsi Se dengan Vitamin E 
(Sediaoetama, 1985). 
Struktur molibden 

Molibden bekerja sebagai kofaktor berbagai enzim, 
antara lain xantin oksidase, sulfat oksidase dan aldehid 
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oksidase yang mengkatalisis reaksi-reaksi oksidasi-
reduksi seperti oksidasi aldehid purin dan piramidin serta 
xantin dan sulfit. Molibden terdapat dalam jumlah sedikit 
sekali dalam tubuh, segera diabsorbsi dari saluran cerna, 
dan diekskresi melalui urin.  Kekurangan molibden 
pernah terlihat pada pasien yang mendapat makanan 
parenteral total. Gejalanya adalah mudah tersinggung, 
pikiran kacau, peningkatan laju pernapasan dan denyut 
jantung yang dapat berakhir dengan pingsan (Almatsier, 
2009). 
Struktur fluor  

Fluor terdapat di dalam tanah, air, tumbuh-
tumbuhan dan hewan. Hanya sedikit sekali ada di dalam 
tubuh manusia, namun perannanya penting. Fluor 
berfungsi dalam mineralisasi tulang dan pengerasan email 
gigi. Pada saat gigi dan tulang dibentuk, pertama 
terbentuk Kristal hodroksiapatit yang terdiri atas kalsium 
dan fosfor. Kemudian flour akan meggantikan gugus 
hidroksil (OH) pada Kristal tersebut dan membentuk 
fluoroapatit. Pembentukan fluoroapatit menjadikan gigi 
dan tulang tahan terhadap kerusakan (Sediaoetama, 1985). 
Struktur cobalt  

Zat cobalt (Co) merupakan trace element yang juga 
esensial untuk tubuh, karena merupakan komponen dari 
struktur vitamin B12. Meskipun demikian, metabolisme 
cobalt tidak terjadi di dalam jaringan tubuh kita, karena 
vitamin B12 tidak dapat disintesa olehnya, tetapi dapat 
disintesa oleh mikroflora usus. Sebagian besar kobal 
dalam tubuh terikat dalam vitamin B12. Plasma darah 
mengandung kurang lebih 1 µg kobal/100 ml. Absorbs 
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kobal terjadi pada bagian atas usus halus mengikuti 
mekanisme absorpsi besi. Absorpsi meningkat bila 
konsumsi besi rendah. Sebanyak 85% ekskresi kobal 
dilakukan melalui urin, selebihnya melalui feses dan 
keringat (Sediaoetama, 1985).  
Komposisi dan klasifikasi mikro mineral 
Komposisi dan klasifikasi besi (Fe) 

Di dalam tubuh sebagian besar Fe terdapat 
terkonjugasi dengan protein dan terdapat dalam bentuk 
Ferro atau Ferri. Bentuk aktip zat besi biasanya terdapat 
sebagai ferro, dengkan bentuk inaktip adalah sebagai 
ferri. Bentuk-bentuk konjugasi Fe tersebut adalah 
(Almatsier, 2009): 
a. Hemoglobin: mengandung bentuk ferro. Hemoglobin 

berfungsi untuk mentranspor CO2 dari jaringan ke 
paru-paru untuk diekskresikan ke dalam udara 
pernapasan dan membawa O2 dari paru-paru ke sel-sel 
jaringan. Hemoglobin terdapat di dalam erytrocyt. 

b. Mioglobin: terdapat di dalam sel-sel otot, 
meangandung Fe bentuk Ferro. Fungsi mioglobin ialah 
dalam proses kontraksi otot. 

c. Transferrin, mengandung Fe bentuk Ferro. Transferrin 
merupakan konjugat Fe yang berfungsi mentranspor 
Fe tersebut di dalam plasma darah, dari tempat 
penimbunan Fe ke jaringan-jaringan (sel) yang 
memerlukan (sumsum tulang dimana terdapat 
jaringan hemopoietik).  

d. Ferritin, adalah bentuk storage Fe dan mengandung 
bentuk Ferri. Kalau Fe ferritin diberikan kepada 
transterrin untuk ditranspor, zat besinya diubah 
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menjadi Ferro dan sebaliknya Fe dari transferin yang 
berasal dari penyerapan di dalam usus, diberikan 
kepada ferritin sambil diubah dalam bentuk ferri 
untuk kemudian ditimbun. 

e. Hemosiderin; adalah konjugat protein dengan Ferri 
dan merupakan bentuk strorage zat besi juga. 
Hemosiderin bersifat lebih inert dibandingkan dengan 
ferritin.  

Komposisi dan klasifikasi seng (Zn) 
Tubuh mengandung 2-2,5 gram seng yang tersebar 

di hampir semua sel. Sebagian besar seng berada di dalam 
hati, pankreas, ginjal, otot dan tulang. Jaringan yang 
banyak mengandung seng adalah bagian-bagian mata, 
kelenjar prostat, spermatozoa, kulit, rambut dan kuku. Di 
dalam cairan tubuh, seng terutama merupakan ion 
intraselular. Seng di dalam plasma yang merupakan 0,1% 
dari seluruh seng di dalam tubuh yang mempunyai masa 
pergantian yang cepat (Almatsier, 2009). 

Darah lengkap mengandung Zn sekitar 900 
micG/dl, sedangkan kandungan plasma akan Zn rata-rata 
120 micG/dl. Dari Zn yang terdapat di dalam plasma 
sekitar 34% terikat erat pada alpha globulin dan 66% 
terika lemah pada protein darah secara umum, mungkin 
sebagai bentuk transpor. 
Komposisi dan klasifikasi iodium 

Iodium dengan mudah diabsorpsi dalam bentuk 
iodide. Konsumsi normal sehari adalah sebanyak 100-150 
ug sehari. Ekskresi dilakukan melalui ginjal, jumlahnya 
berkaitan dengan konsumsi. Di dalam darah, iodium 
terdapat dalam bentuk bebas dan terikat protein. Manusia 
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dewasa sehat mengandung 15-20 mg iodium, 70-80% 
diantaranya berada dalam kelenjar tiroid. Di dalam 
kelenjar ini iodium digunakan untuk mensintesis 
hormone-hormon triiodotironin (T3) dan tiroksin atau 
tetraiodoktironin (T4), bila diperlukan. Penangkapan 
iodide oleh kelenjar tiroid dilakukan melalui transport 
aktif yang digunakan pompa iodium. Mekanisme ini 
diatur oleh hormone yang merangsang tiroid (Thyroid-
Stimulating Hormone/TSH) dan Hormon Tirotrofin/TRH 
yang dikeluarkan oleh hipotalamus yang dikeluarkan oleh 
kelenjar pitutari untuk mengatur skresi tiroid (Alamatsier, 
2009). 
Komposisi dan klasifikasi tembaga 

Tubuh manusia mengandung sekitar 100-150 mg Cu, 
tersebar di berbagai jaringan. Hati, otot dan susunan saraf 
pusat (SSP) mengandung Cu kadar tinggi. Darah lengkap 
mengandung 100 mg/dl Cu, terbagi rata di dalam plasma 
dan di dalam erythrocit. Di dalam plasma terdapat dua 
bentuk Cu yaitu sekitar 5% terikat pada protein plasma, 
merupakan bentuk Cu aktif sedangkan 95% terikat dalam 
CERULOPLASMIN (Sediaoetama, 1985). 

Zat tembaga (Cu) di dalam erythrocyte juga terdiri 
atas dua komponen, bentuk labil yang membuat 
keseimbangan dengan bentuk Cu aktif di dalam plasma 
dan bentuk stabil, yang merupakan bagian terbesar, 
adalah 80% Cu yang terdapat di dalam erythrocyte 
tersebut. Zat tembaga (Cu) terutama diekskresikan ke 
dalam rongga usus dan dibuang di dalam tinja. Sebagian 
kecil Cu diekskresikan dalam urine dan cairan keringat. 
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Pada wanita zat tembaga (Cu) juga terbuang ketika 
menstruasi (Sediaoetama, 1985). 
Komposisi dan klasifikasi selenium  

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 baru dianggap zat gizi esensial sejak tahun 1957. 
Selenium terbukti dapat mencegah timbulnya penyakit 
hati pada tikus yang menderita kekurangan vitamin E. 
Unsur selenium (Se) juga merupakan trace element yang 
esensial bagi tubuh manusia. Terdapat interelasi antara 
metabolisem dan fungsi Se dengan vitamin E (Alamatsier, 
2009). 
Fungsi Mikro Mineral dalam Tubuh  
Fungsi besi (Fe) 
a. Metabolisme energi. Di dalam sel, besi bekerja sama 

dengan rantai protein-pengangkut-elektron, yang 
berperan dalam langkah-langkah akhir metabolisme 
energi. Protein ini memindahkan hidrogen dan 
elektron yang berasal dari zat gizi penghasil energi ke 
oksigen, sehingga membentuk air. Dalam proses 
tersebut dihasilkan ATP, sebagian besar besi berada di 
dalam hemoglobin, yaitu molekul protein 
mengandung besi dari sel darah merah dan mioglobin 
di dalam otot. 

b. Kemampuan belajar. Hubungan defisiensi besi dengan 
fungsi otak dijelaskan oleh Lozoff dan Youdim pada 
tahun 1988. Beberapa bagian dari otak mempunyai 
kadar besi tinggi yang diperoleh dari transpor besi 
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yang dipengaruhi oleh reseptor transferin. Defisiensi 
besi berpengaruh negative terhadap fungsi otak, 
terutama terhadap fungsi system neurotransmitter 
(pengantar saraf). Akibatnya, kepekaan reseptor saraf 
dopamine berkurang yang dapat berakhir dengan 
hilangnya reseptor tersebut. 

c. Sistem kekebalan. Besi memegang peranan dalam 
system kekebalan tubuh. Respons 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 reuktase ribonukleotida yang 
membutuhkan besi untuk dapat berfungsi. 

d. Pelarut obat-obatan 
Fungsi seng (Zn) 

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 berkaitan dengan sintesis dan 
degradasi karbohidrat, protein, lipida dan sama nukleat. 
Sebagai bagian dari enzim peptidase karboksil yang 
terdapat di dalam cairan pancreas, seng berperan dalam 
pencernaan protein. Peranan penting lain adalah  sebagai 
bagian integral enzim DNA polymerase dan RNA 
polymerase yang diperlukan dalam sintesis DNA dan 
RNA. Sebagai bagian dari enzim kolgenase, seng berperan 
pula dalanm sintesis dan degradasi kolagen. Dengan 
demikian seng berperan dalam pembentukan kulit, 
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metabolism jaringan ikat dan penyembuhan luka 
(Almatsier,2009). 

Seng juga berperan dalam pengembangan fungsi 
reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma, fungsi 
kekebalan, metabolism tulang, transpor oksigen, 
pemunahan radikal bebas, pembentukan struktur dan 
fungsi membrane serta proses penggumpalan darah.  
Fungsi iodium 

Iodium merupakan bagian integral dari kedua 
macam hormone tiroksin triiodotironin (T3) dan 
tetraiodotironin (T4). Fungsi utama hormone-hormon ini 
adalah mengatur pertumbuhan dan pembangunan. 
Hormon tiroid mengontrol kecepatan tiap sel 
menggunakan oksigen. Dengan demikian, hormone tiroid 
mengontrol kecepatan pelepasan energy dari zat gizi yang 
menghasilkan energy. Tiroksin dapat merangsang 
metabolism sampai 30%. Disamping itu kedua hormone 
ini mengatur suhu tubuh, reproduksi, pembentukan sel 
darah merah serta fungsi otot dan saraf (Almatsier, 2009). 
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. Tembaga merupakan bagian dari enzim 
metaloprotein yang terlibat dalam fungsi rantai sitokrom 
dalam oksidasi di dalam mitokondria, sintesis protein-
protein kompleks jaringan kolagen di dalam kerangka 
tubuh dan dan pembuluh darah serta dalam sintesis 
pembawa rangsangan saraf (neurotransmitter) seperti 
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noradrenalin dan neuropeptida, seperti ensefalin 
(Almatsier, 2009). 

Tembaga memiliki peranan dalam mencegah anemia 
dengan cara membantu absorbs besi, merangsang sintesis 
hemoglobin dan melepas simpanan besi dari feritin dalam 
hati. 
Fungsi mangan 

Mangan tampaknya berperan sebagai kofaktor 
berbagai enzim yang membantu bermacam proses 
metabolism. Beberapa bentuk enzim tersebut adalah 
glutamine sintetase superoksida dismutase di dalam 
mitokondria dan piruvat karboksilase yang berperan 
dalam metabolism karbohidrat dan lipida. Enzim-enzim 
lain yang berkaitan dengan mangan juga berperan dalam 
sintesis urenum, pembentukan jaringan ikat dan tulang 
serta pencegahan peroksidasi lipida oleh radikal bebas 
(Almatsier, 2009).  
Fungsi krom 

Krom dibutuhkan dalam metabolism karbohidrat 
dan lipida. Krom bekerja sama dengan insulin dalam 
memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel, dengan 
demikian dalam pelepasan energi. Krom diduga 
merupakan bagian dari ikatan organik faktor toleransi 
glukosa (glucose tolerance factor) bersama asam nikotinat 
dan glutation. Toleransi terhadap glukosa tampaknya 
dapat diperbaiki dengan supelemntasi krom (Almatsier, 
2009). 
Fungsi selenium 

Selenium bekerjasama dengan vitamin E dalam 
perananannya sebagai antioksidan. Selenium berperan 
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serta dalam system enzim yang mencegah terjadinya 
radikal bebas dengan menurunkan konsentrasi peroksida 
dalam sel, sedangkan vitamin E menghalangi bekerjanya 
radikal bebas setelah terbentuk (Sediaoetama, 1985). 

Selenium dan vitamin E melindungi membran sel 
dari kerusakan oksidatif, membantu reaksi oksigen dan 
hydrogen pada akhir rantai metabolisme, memindahkan 
ion melalui membrane sel sel dan membantu sintesis 
immunoglobulin dan ubikinon. Karena selenium 
mengurangi produksi radikal bebas di dalam tubuh, 
mineral mikro ini mempunyai potensi untuk mencegah 
penyakit kanker dan penyakit degeneratif lain 
(Sediaoetama, 1985).  
Fungsi fluor  

Fluor berfungsi dalam mineralisasi tulang dan 
pengerasan email gigi. Pada saat gigi dan tulang dibentuk, 
pertama terbentuk Kristal hodroksiapatit yang terdiri atas 
kalsium dan fosfor. Kemudian flour akan meggantikan 
gugus hidroksil (OH) pada Kristal tersebut dan 
membentuk fluoroapatit. Pembentukan fluoroapatit 
menjadikan gigi dan tulang tahan terhadap kerusakan. 
Fluor diduga dapat mencegah osteoporosis (tulang 
keropos) pada orang dewasa dan orang tua. 
Metabolisme Mikro Mineral dalam Tubuh 
Metabolisme seng  

Absorbsi dan metabolisme seng menyerupai 
absorbsi dan metabolisme besi. Absorbsi membutuhkan 
alat angkut dan terjadi di bagian atas usus halus 
(duodenum). Seng diangkut oleh albumin dan transferin 
masuk ke aliran darah dan dibawa ke hati. Kelebihan seng 
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disimpan di dalam hati dalam bentuk metalotionein. 
Lainnya dibawa ke pancreas dan jaringan tubuh lain. Di 
dalam pancreas seng digunakan untuk membuat enzim 
pencernaan, yang pada waktu makan akan dikeluarkan ke 
dalam saluran cerna. Dengan demikian saluran cerna 
menerima seng dari dua sumber, yaitu dari makanan dan 
dari cairan pencernaan yang berasal dari pancreas. 
Sirkulasi seng di dalam tubuh dari pancreas ke saluran 
cerna dan kembali ke pankreas dinamakan sirkulasi 
enteropankreatik (Almatsier, 2009). 
Metabolisme tembaga 

Makanan sehari-hari mengandung kurang lebih 1 
mg tembaga. Sebanyak 35-70% diabsorbsi yang sebagian 
besar terjadi di bagian atas usus halus secara aktif dan 
pasif dan sebagian kecilnya terjadi di lambung. Absorbs 
terjadi dengan alat angkut protein pengikat-tembaga 
metalotionein yang juga berfungsi dalam absorbs seng 
dan kadmium. Jumlah tembaga yang diabsorbsi diduga 
dipengaruhi oleh banyaknya metalotionein di dalam sel 
mukosa usus halus. 

Transpor tembaga ke hati terutama menggunakan 
alat angkut albumin dan transkuperin. Penyimpanan 
sementara tembaga adalah dalam bentuk kompleks 
albumin-tembaga. Simpanan dalam hati berupa 
metalotionein atau seruloplasmin. Tembaga diangkut ke 
seluruh tubuh oleh seruloplasmin dan transkuprein. 
Tembaga juga dikeluarkan dari hati sebagai bagian dari 
empedu. Di dalam salurab cerna, tembaga dapat 
diabsorbsi kembali atau dikeluarkan dari tubuh 
bergantung kebutuhan tubuh. Pengeluaran melalui 
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empedu meningkat bila terdapat kelebihan tembaga 
dalam tubuh (Almatsier, 2009).  
Metabolisme mangan  

Mekanisme absorpsi dan metabolismemangan 
hingga sekarang belum diketahui dengan pasti. Seperti 
halnya dengan mineral mikro lainnya, faktor makanan 
mempengaruhi absorbs mangan. Besi dan kalsium 
menghambat absorpsi mangan. Mangan diangkut oleh 
protein transmanganin dalam plasma. Setelah diabsorpsi, 
mangan dalam waktu singkat terlihat dalam empedu dan 
dikeluarkan dengan feses (Almatsier, 2009). 
Metabolisme krom 

Krom dalam bentuk Cr+++ diabsorpsi sebanyak 10% 
hingga 25%. Bentuk lain krom hanya diabsorpsi sebanyak 
1%. Mekanisme absorbs belum diketahui dengan pasti. 
Absorpsi dibantu oleh asam-asam amino yang mencegah 
krom mengendap dalam media alkali usus halus. Jumlah 
yang diabsorpsi tetap hingga konsumsi sebanyak 49µg, 
setelah itu ekskresi melalui urin meningkat. Ekskresi 
melalui urin meningkat oleh konsumsi gula sederhana 
yang tinggi, aktivitas fisik berat atau trauma fisik 
(Almatsier, 2009). 
Metabolisme selenium   

Selenium berada dalam makanan dalam bentuk 
selenometionin dan selenosistein. Absorpsi selenium 
terjadi pada bagian atas usus halus secara aktif. Selenium 
diangkut oleh albumin dan alfa-2 globulin. Absorpsi lebih 
efisien bila tubuh dalam keadaan kekurangan selenium. 
Konsumsi tinggi menyebabkan peningkatan ekskresi 
melalui urin (Sediaoetama, 1985) 
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Sumber Mikro Mineral dalam Tubuh 
Sumber besi (Fe) 

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. Di samping jumlah besi, perlu 
diperhatikan kualitas besi di dalam makanan, dinamakan 
juga ketersediaan biologic (bioavailability). Pada 
umumnya besi di dalam daging, ayam dan ikan 
mempunyai ketersediaan biologic sedang dan besi di 
dalam sebagian besar sayuran, terutama yang 
mengandung asam oksalat tinggi, seperti bayam 
mempunyai ketersediaan biologik rendah (Almatsier, 
2009). 
Sumber seng (Zn) 

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. 
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 
sehingg tanaman yang tumbuh di daerah pantai 
mengandung cukup banyak iodium begitupun 
sebaliknya.  
Sumber tembaga  
 Tembaga terdapat luas di dalam makanan. Sumber 
utama tembaga adalah tiram, kerang, hati, ginjal, kacang-
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kacangan, unggas, biji-bijian, serelia dan cokelat. Air juga 
mengandung tembaga dan jumlahnya bergantung pada 
jenis pipa yang digunakan dalam sumber air. 
Sumber krom 

Sumber krom terbaik adalah makanan nabati. 
Kandungan krom dalam tanaman tergantung pada jenis 
makanan, kandungan krom tanah dan musim. Sayuran 
mengandung 30 hingga 50 ppm, biji-bijian dan serelia 
utuh 30 hingga 70 ppm dan buah 20 ppm. Hasil laut dan 
juga merupakan sumber krom yang baik. 
Sumber selenium  

Sumber utama selenium adalah makanan laut, hati 
dan ginjal. Daging dan unggas juga merupakan sumber 
selenium yang baik. Kandungan selenium dalam serealia, 
biji-bijian dan kacang-kacangan bergantung pada kondisi 
tanah tempat tumbuhnya bahan makanan tersebut. 
kandungan selenium pada sayur dan buah tergolong 
rendah.  
Sumber molibden 

Nilai molibden dalam makanan bergantung pada 
lingkungan dimana makanan tersebut ditanam. Sumber 
utama adalah susu, hati, serealia utuh dan kacang-
kacangan. 
Kebutuhan Mikro Mineral dalam Tubuh 
Kebutuhan besi (Fe) 

Angka kecukupan besi sehari yang dianjurkan 
berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2004) 
dapat dilihat pada tabel 8.1 (Almatsier, 2009). 
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Tabel 8.1. Angka Kecukupan Besi yang Dianjurkan 
Golongan Umur AKB (mg) Golongan Umur AKB (mg) 

0-6 bl 0,5 Wanita:  

7-11 bl 7 10-12 th 20 

1-3 th 8 13-15 th 26 

4-6 th 9 16-18 th 26 

7-9 th 10 19-29 th 26 

  30-49 th 26 

Pria:  50-64 th 12 

10-12 th 13 ≥ 65 th 12 

13-15 th 29   

16-18 th 15 Hamil: +0 

19-29 th 13 Trimester I +9 

30-49 th 13 Trimester II +13 

50-64 th 13 Trimester III  

≥ 65 th 13   

  Menyusui:   

  0-6 bl +6 

  7-12 bl +6 

    
Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2004 

*Angka Kecukupan Besi 

 
Kebutuhan seng (Zn) 

Angka kecukupan seng sehari yang dianjurkan 
berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2004) 
dapat dilihat pada tabel 8.2 (Almatsier, 2009). 
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Tabel 8.2 Angka Kecukupan Seng yang Dianjurkan 
Golongan Umur AKS* (mg) Golongan umur AKS* (mg) 

0-6 bl 1,3 Wanita:  

7-11 bl 7,9 10-11 th 12,9 

1-3 th 8,3 13-15 th 15,8 

4-6 th 10,3 16-18 th 14,0 

7-9 th 11,3 19-29 th 9,3 

  30-49 th 9,8 

Pria:   50-64 th 9,8 

10-12 th 14,0 ≥ 65 th 9,8 

13-15 th 18,2   

16-18 th 16,9 Hamil:  

19-29 th 13,0 Trimester I + 1,2 

30-49 th 13,4 Trimester II + 4,2 

50-64 th 13,4 Trimester III + 10,2 

≥ 65 th 13,4   

  Menyuusi:  

  0-6 bl + 4,5 

  7-12 bl + 4,5 

Sumber: widyakarya nasional pangan dan gizi, 2004 
*Angka kecukupan seng  

 
Kebutuhan iodium 

Angka kecukupan iodium sehari yang dianjurkan 
berdasarkan widyakarya nasional pangan dan gizi (2004) 
dapat dilihat pada Tabel 8.3 (Almatsier, 2009). 

 
Tabel 8.3 Angka Kecukupan Iodium Dianjurkan 

Golongan umur AKI* (mg) Golongan umur AKI* (mg) 

0-6 bl 90 Wanita:  

7-11 bl 120 10-12 th 120  

1-3 th 120 13-15 th 150 

4-6 th 120 16-18 th 150 

7-9 th 120 19-29 th 150 

  30-49 th 150 

Pria:  50-64 th 150 

10-12 th 120 ≥ 65 th 150 

13-15 th 150   

16-18 th 150 Hamil: +50 

19-29 th 150   

30-49 th 150 Menyusui:  

50-64 th 150 0-6 bl +50 

≥ 65 th 150 7-12 bl +50 

Sumber: widyakarya nasional pangan dan gizi, 2004 
*angka kecukupan gizi 
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Kebutuhan tembaga 
Kekurangan tembaga karena makanan jarang terjadi, 

oleh karena itu AKG untuk tembaga di Indonesia belum 
ditentukan. Amerika Serikat menetapkan jumlah tembaga 
yang aman untuk di konsumsi adalah sebanyak 1,5-3,0 mg 
sehari (Sediaoetama, 1985). 
Kebutuhan krom 

Kekurangan krom karena makanan jarang terjadi, 
oleh karena itu AKG untuk krom belum ditentukan. 
Amerika serikat menetapkan jumlah yang aman untuk 
dikonsumsi oleh orang dewasa adalah sebanyak 50-200 µg 
sehari (Sediaoetama, 1985). 
Kebutuhan selenium 

Angka kecukupan selenium sehari yang dianjurkan 
berdasarkan widyakarya nasional pangan dan gizi (2004) 
dapat dilihat pada tabel 8.4 (Almatsier, 2009). 

 
Tabel 8.4 Angka Kecukupan Selenium yang Dianjurkan 

Golongan umur AKS* (mg) Golongan umur AKS* (mg) 

0-6 bl 5 Wanita:  

7-11 bl 10 10-12 th 20 

1-3 th 17 13-15 th 30 

4-6 th 20 16-18 th 30 

7-9 th 20 19-29 th 30 

  30-39 th 30 

Pria:   50-64 th 30 

10-12 th 20 ≥ 65 th 30 

13-15 th 30   

16-18 th 30 Hamil: +5 

19-29 th 30   

30-39 th 30 Menyusui:  

50-64 th 30 0-6 bl +10 

≥ 65 th 30 7-12 bl +10 
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Kebutuhan fluor 
Angka kecukupan fluor sehari yang 

dianjurkanberdasarkan widyakarya nasional pangan dan 
gizi (2004) dapat dilihat pada tabel 8.5 (Almatsier, 2009). 
 
Tabel 8.5 Angka Kecukupan Fluor yang Dianjurkan 

Golongan umur AKF* (mg) Golongan umur AKF* 
(mg) 

0-6 bl 0,01 Wanita:  

7-11 bl 0,4 10-12 th 1,9  

1-3 th 0,6 13-15 th 2,4 

4-6 th 0,9 16-18 th 2,5 

7-9 th 1,2 19-29 th 2,7 

  30-49 th 2,7 

  50-64 th 2,7 

Pria:  ≥ 65 th 2,7 

10-12 th 1,7   

13-15 th 2,4 Hamil: +0 

16-18 th 2,7   

19-29 th 3,0 Menyusui: +0 

30-49 th 3,1 0-b bl +0 

50-64 th 3,1 7-12 bl  

≥ 65 th 3,1   

 
Efek Mikro Mineral dalam Tubuh terhadap Kesehatan 
Efek besi (Fe) terhadap kesehatan 
a. Akibat kekurangan besi  

Kehilangan besi dapat terjadi karena konsumsi 
makanan yang kurang seimbang atau gangguan 
absorbs besi. Di samping itu kekurangan besi dapat 
terjadi karena perdarahan akibat cacingan atau luka 
dan akibat penyaki-penyakit yang mengganggu 
absorbs seperti penyakit gastro intestinal (Almastier, 
2009). 
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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 dalam belajar 
(Almatsier, 2009).  

Anemia merupakan salah satu penyakit yang terjadi 
akibat kekurangan zat besi yang berperan dalam 
pembentukan hemoglobin, baik karena kekurangan 
konsumsi atau karena gangguan absorbs. Zat gizi yang 
bersangkutan adalah besi, protein, piridoksin (vitamin B6) 
yang berperan sebagai katalisator dalam sintesis hem di 
dalam molekul hemoglobin, vitamin C yang 
mempengaruhi absorbs dan pelepasan besi dari 
transferinn ke dalam jaringan tubuh dan vitamin E yang 
mempengaruhi stabilitas membrane sel dalam darah 
(Almatsier, 2009). 
b. Akibat kelebihan besi 

Kelebihan besi jarang terjadi karena makanan, tetapi 
dapat disebabkan oleh suplemen besi. Gejalanya adalah 
rasa nek, muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit 
kepala mengigau dan pingsan. 
Efek seng (Zn) terhadap kesehatan 

Defisiensi seng dapat terjadi pada golongan rentan, 
yaitu anak-anak, ibu hamil dan menyususi serta orang 
tua. Tanda-tanda kekurangan seng adalah gangguan 
pertumbuhan dan kematangan seksual. Fungsi 
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pencernaan terganggu, karena gangguan fungsi pankreas, 
gangguan pembentukan kilomikron dan kerusakan 
permukaan saluran cerna. Di samping itu dapat terjadi 
diare dan gangguan fungsi kekebalan. Kekurangan seng 
kronis mengganggu pusat sitem saraf dan fungsi otak. 
Kekurangan seng juga mengganggu fungsi kelenjar tiroid 
dan laju metabolism, gangguan nafsu makan, penurunan 
ketajaman indra rasa serta memperlambat penyembuhan 
luka (Almatsier, 2009). 

Sedangkan kelebihan seng hingga dua sampai tiga 
kali AKG menurunkan absorbs tembaga. Kelebihan 
sampai sepuluh kali AKG mempengaruhi metabolism 
kolesterol, mengubah nilai lipoprotein dan tampaknya 
dapat mempercepat timbulnya aterosklerosis.  
Efek iodium terhadap kesehatan  

Pada kekurangan iodium, konsentrasi hormone 
tiroid menurun dan hormone perangsang-tiroid/TSH 
meningkat agar kelenjar tirodi mampu menyerap lebih 
banyak iodium. Gejala kekurangan iodium adalah malas 
dan lamban, kelenjar tiroid membesar, pada ibu hamil 
dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan 
janin, dan dalam keadaan berat badan 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 (Sediaoetama, 1985). 

Suplemen iodium dalam dosis terlalu tinggi dapat 
menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, seperti halnya 
kekurangan iodium. Dalam keadaan berat hal ini dapat 
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menutup jalan pernapasan sehingga menimbulkan sesak 
napas (Sediaoetama, 1985). 
Efek tembaga terhadap kesehatan 

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. Kekurangan tembaga juga dapat terjadi 
pada bayi lahir premature atau bayi yang mendapat susu 
sapiyang komposisi gizinya tidak disesuaikan. 
Kekurangan tembaga dapat mengganggu pertumbuhan 
dan metabolism, disamping itu terjadi demineralisasi 
tulang (Almatsier, 2009). 

Kelebihan tembaga secara kronis menyababkan 
penumpukan tembaga di dalam hati yang dapat 
menyababkan nekrosis hati atau serosis hati. Kelebihan 
tembaga dapat terjadi karena memakan suplemen 
tembaga, atau menggunakan alat memasak terbuat dari 
tembaga. Berbagai tahap perdarahan intravascular dapat 
terjadi, begitupun nekrosis sel-sel hati dan gagal ginjal. 
Konsumsi dosis tinggi dapat menyebabkan kematian 
(Almatsier, 2009). 
Efek mangan terhadap kesehatan 

Kekurangan mangan belum pernah terlihat pada 
manusia. Kebutuhan mangan kecil, sengankan mangan 
banyak terdapat dalam makanan nabati. Kekurangan 
mangan menyebabkan steril pada hewan jantan dan 
betina. Keturunan dari induk yang menderita kekurangan 
mangan, menujukan kelainan kerangka dan gangguan 
kerangka otot (Almatsier, 2009). 
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Keracunana karena kelebihan mangan dapat terjadi 
bila lingkungan terkontaminasi oleh mangan. Pekerja 
tambang yang mengisap mangan yang ada pada debu 
tambang untuk jangka waktu lama, menujukkan gejala-
gejala kelainan otak disertai penampilan dan tingkah laku 
abnormal, yang menyerupai penyakit Parkinson 
(Almatsier, 2009). 
Efek krom terhadap kesehatan 

Kelebihan krom karena makanan belum pernah 
ditemukan. Pekerja yang terkena limbah industry 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 (Almatsier, 
2009). 
Efek 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 osteoporotis 
secara umum, yang terutama dirakasan pada siku, lutut 
dan pergelangan kaki (Almatsier, 2009). 

Dosis tinggi selenium (> 1 mg sehari) menyebabkan 
muntah-muntah, diare, rambut dan kuku rontok, serta 
luka pada kulit dan system saraf. Kecenderungan 
menggunakan suplemen untuk mencegah kanker harus 
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dilakukan secara hati-hati, jangan sampai terjadi dosis 
berlebihan (Almatsier, 2009). 
Efek molibden terhadap kesehatan 

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 (Sediaoetama, 1985). 
Efek fluor terhadap kesehatan 

Kekurangan fluor terjadi di daerah dimana air 
minum kurang mengandung fluor yang menyebabkan 
kerusakan gigi dan keropos tulang pada orang tua. 
Sedangkan kelebihan fluor dapat menyababkan 
keracunan. Hal ini terjadi pada dosis sangat tinggi atau 
setelah bertahun-tahun menggunakan suplemen fluor 
(perubahan warna gigi menjadi kekuningan), mulas, 
diare, sakit di daerah dada, gatal dan muntah 
(Sediaoetama, 1985). 
 
LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I.  Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
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D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 
1. Fungsi esensial besi di dalam tubuh.... 

1. Sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke 
jaringan 

2. Sebagai alat angkut elektron di dalam sel 
3. Sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di 

dalam jaringan tubuh 
4. Sebagai metabolisme energi 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi besi: 
1. Bentuk besi 
2. Asam organik 
3. Asam fitat 
4. Tanin  

3. Tanda-tanda kekurangan seng…. 
a. Menurunnya kemampuan bekerja 
b. Gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual 
c. Menurunnya konsentrasi 
d. Malas dan lamban dalam melakukan sesuatu 
e. Gangguan penyembuhan luka 

4.  Jumlah iodium yang ada di dalam tubuh…. 
a. 0,00003% 
b. 0,00004% 
c. 0,00005% 
d. 0,00006% 
e. 0,00007% 

5. Tiram, kerang, hati, ginjal dan kacang-kacangan 
merupakan sumber utama dari…. 
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a. Besi 
b. Seng 
c. Iodium 
d. Tembaga  
e. Mangan 
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BAB IX 
MAKRO MINERAL  

 
KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur, fungsi, 
metabolisme, dan kebutuhan makro mineral dalam tubuh.  
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Struktur, komposisi, & klasifikasi makro mineral 

dalam tubuh 
b. Fungsi makro mineral dalam tubuh 
c. Metabolisme makro mineral dalam tubuh 
d. Sumber makro mineral dalam tubuh 
e. Kebutuhan makro mineral dalam tubuh 
f. Efek makro mineral dalam tubuh terhadap kesehatan 

 
 
MATERI PEMBELAJARAN 
Struktur, Komposisi, & Klasifikasi Makro Mineral 
dalam Tubuh 

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 mikro. Mineral makro adalah 
mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 
100 mg sehari, sedangkan mineral mikro dibutuhkan 
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kurang dari 100 mg sehari. Jumlah mineral mikro dalam 
tubuh kurang dari 15 mg (Almatsier, 2009).  

Sumber paling baik mineral adalah makanan 
hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat di 
dalam makanan nabati. 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 (Almatsier, 2009).  
Struktur makro mineral dalam tubuh 
Struktur natrium (Na) 

Natrium adalah kation utama dalam cairan 
ekstraseluler. 35-40% natrium adalah dalam kerangka 
tubuh. Cairan saluran cerna, sama seperti cairan empedu 
dan pankreas, mengandung banyak natrium. Sumber 
utama natrium adalah garam dapur atau NaCl. Garam 
dapur di dalam makanan sehari-hari  berperan sebagai 
bahan pengawet (Almatsier, 2009).  
Struktur klor 

Klor merupakan anion utama cairan ekstraselular, 
klor merupakan 0,15% berat badan. Konsentrasi klor 
teringgi adalah dalam cairan serebrospinal (otak dan 
sumsum tulang belakang), lambung dan pancreas. Bila 
bereaksi dengan natrium atau hydrogen, klor akan 
membentuk ion klor yang bermuatan negative. Klor 
hampir seluruhnya diabsorbsi di dalam usus halus dan 
diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor 
mengikuti kehilangan natrium. Kebanyakan keringat 
dihalangi oleh aldesteron yang secara langsung 
berpengaruh terhadap kelenjar keringat (Almatsier, 2009). 
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Struktur kalium 
Kalium merupakan ion bermuatan positif, akan 

tetapi berbeda dengan natrium, kalium terutama terdapat 
di dalam sel. Perbandingan natrium dan kalium di dalam 
cairan intraselular adalah 1:10, sedangkan di dalam cairan 
ekstraselular 28:1. Sebanyak 95% kalium tubuh berada di 
dalam cairan intraselular (Almatsier, 2009). 
Struktur kalsium  

Kalsium merupakan mineral yang paling banyak 
terdapat di dalam tubuh, yaitu 1,5-2% dari berat badan 
orang dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 kg. Dari 
jumlah ini, 99% berada di dalam jaringan keras, yaitu 
tulang dan gigi terutama dalam bentuk hodroksiapatit 
kalsium tulang berada dalam keadaan seimbang dengan 
kalsium plasma pada konsentrasi kurang lebih 2,25-2,60 
mmol/l (9-10,4 mg/100 ml). Selebihnya kalsium tersebar 
luas di dalam tubuh (Almatsier, 2009). 
Struktur fosfor 

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 
memberi kekuatan dan kekakuan pada tulang. Fosfor di 
dalam tulang berada dalam perbandingan 1:2 dengan 
kalsium. Fosfor selebihnya terdapat di dalam semua sel 
tubuh. Separuhnya di dalam otot dan di dalam cairan 
ekstraseluler (Sediaoetama, 1985). 
Struktur magnesium 

Magnesium adalah kation nomor dua paling banyak 
setelah natrium di dalam cairan intarseluler. Magnesium 
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di dalam alam merupakan bagian dari klorofil daun. 
Peranan magnesium dalam tumbuh-tumbuhan sam 
dengan peranan zat besi dalam ikatan hemoglobin di 
dalam darah pada manusia yaitu untuk pernapasan 
(Almatsier, 2009). 
Struktur sulfur  

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 banyak 
mengandung jaringan ikat yang bersifat kaku 
(Sediaoetama, 1985). 
Fungsi Makro Mineral dalam Tubuh 
Fungsi natrium 

Sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler, 
natrium menjaga keseimbangan cairan dalam 
kompartemen tersebut. Natriumlah yang sebagian besar 
mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak 
keluar dari darah dan masuk ke dalam sel-sel. Bila 
seseorang memakan terlalu banyak garam, kadar natrium 
darah akan meningkat. Natrium menjaga keseimbangan 
asam basa di dalam 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 membrane (Almatsier, 2009). 
Fungsi klor 

Sebagai anion utama dalam cairan ekstraselular, klor 
berperan dalam memelihara keseimbangan  cairan dan 
elektrolit. Klor akan bergerak secara bebas melintasi 
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membrane sel dan berasosiasi dengan natrium atau 
kalium. Di dalam lambung klor merupakan bagian dari 
asam klorida (HCl) yang diperlukan untuk memelihara 
suasana asam di dalam lambung. Bersama unsur-unsur 
pembentukak asam lainnya seperti fosfor dan sulfur, 
sebagai anion klor membantu pemeliharaan 
keseimbangan asam basa (Almatsier, 2009). 
Fungsi kalium 

Bersama natrium, kalium memegang peranan dalam 
memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta 
keseimbangan asam basa. Bersama kalsium, kalium 
berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot. Di 
dalam sel kalium berfungsi sebagai katalisator dalam 
banyak reaksi biologic, terutama dalam metabolism 
energy dan sintesis glikogen dan protein. Kalium 
berperan dalam pertumbuhan sel (Almatsier, 2009). 
Fungsi kalsium 

Kalsium mempunyai berbagai fungsi dalam tubuh, 
seperti pembentukan tulang dan gigi. Kalsium dan 
mineral lain memberi kekuatan dan bentuk pada tulang 
dan gigi. Kalsium di dalam tulang memiliki dua fungsi 
yaitu sebagai bagian integral dari struktur tulang dan 
sebagai tempat menyimpan kalsium. Fungsi lain kalsium 
adalah mengatur pembekuan darah, katalisator reaksi-
reaksi biologik, kontraksi otot dan meningkatkan fungsi 
transport membrane sel (Almatsier, 2009). 
Fungsi fosfor 
a. Kalsifikasi tulang dan gigi 
b. Mengatur pengalihan energi 
c. Absorpsi dan transportasi zat gizi 
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d. Bagian dari ikatan tubuh esensial 
e. Pengaturan keseimbangan asam-basa 
Fungsi magnesium 

Magnesium memegang peranan penting dalam lebih 
dari tiga ratus jenis system enzim di dalam tubuh. 
Magnesium bertindak di dalam semua sel jaringan lunak 
sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi bilogik termasuk 
reaksi-reaksi yang berkaitan dengan metabolism energy, 
karbohidrat, lipida, protein dan asam nukleat serta dalam 
sintesis, degradasi dan stabilitas bahan gen DNA 
(Almatsier, 2009). Di dalam cairan sel ekstraseluler 
magnesium berperan dalam transmisi saraf, kontraksi otot 
dan pembekuan darah. Magnesium mencegah kerusakan 
gigi dengan cara menahan kalsium di dalam email gigi. 
Metabolisme Makro Mineral dalam Tubuh 
Metabolisme natrium  

Natrium diabsorpsi secara aktif (membutuhkan 
energi). Natrium yang diabsorpsi dibawa oleh aliran 
darah ke ginjal. Disini natrium disaring dan dikembalikan 
ke aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk 
mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan 
natrium yang jumlahnya mencapai 90-99% dari yang 
dikonsumsi, dikeluarkan melalui urine (Almatsier, 2009).  
Metabolisme kalium 

Kalium diabsorbsi dengan mudah dalam usus halus. 
Sebanyak 80-90% kalium yang dimakan diekskresi 
melalui urin, selebihnya dikeluarkan melalui feses dan 
sedikit melalui keringat dan cairan lambung. Taraf kalium 
normal darah dipelihara oleh ginjal melalui 
kemampuannya menyaring, mengabsorbsi kembali dan 
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mengeluarkan kalium di bawah pengaruh aldosteron. 
Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan 
menggantikan ion natrium melalui mekanisme 
pertukaran di dalam tubula ginjal (Almatsier, 2009). 
Metabolisme kalsium 

Kemampuan absorpsi lebih tinggi pada masa 
pertumbuhan dan menurun pada proses menua. 
Kemampuan absorbs lebih pada laki-laki lebih tinggi 
daripada perempuan pada semua golongan usia 
(Sediaoetama, 1985). 

Absorpsi kalsium terutama terjadi di bagian atas 
usus halus yaitu duodenum. Absorpsi kalsium terutama 
dilakukan secara aktif dengan menggunakan alat angkut 
protein-pengikat kalsium. Kalsium yang tidak diabsorpsi 
dikeluarkan melalui feses. Jumlah kalsium yang 
diekskresi melalui urin mencerminkan jumlah kalsium 
yang diabsorpsi (Sediaoetama, 1985).  
Metabolisme fosfor 

Fosfor dapat diabsorbsi secara efisien sebagai fosfor 
bebas di dalam usus setelah di dihidrolisis dan dilepas 
dari makanan. Bayi dapat menyerap 85-90% fosfor berasal 
dari Air Susu Ibu/ASI . Sebanyak 65-70% fosfor berasal 
dari susu sapid an 50-70% berasal dari susunan makanan 
normal dapat diabsorbsi oleh anak-anak dan orang 
dewasa. Fosfor dibebaskan dari makanan oleh enzim 
alkalin fostase di dalam mukosa usus halus dan 
diabsorbsi secara aktif dan difusi pasif. Absorbs aktif 
dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan sebagian besar 
fosfor di dalam tubuh diatur oleh hormone paratiroid 
(PTH) atau sebagai fospolipida (Almatsier, 2009). 
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Metabolisme magnesium 
Magnesium terutama diabsorbsi di dalam usus 

halus, kemungkinan dengan bantuan alat angkut aktif 
dan secara difusi pasif. Pada konsumsi magnesium yang 
tinggi hanya sebnayak 30% magnesium diabsiorbsi, 
sedangkan pada konsumsi rendah sebanyak 60%. Absorbs 
magnesium dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama 
yang mempengaruhi absorbs kalsium kecuali vitamin D 
tidak berpengaruh. Bila kalsium di dalam makanan turun, 
absorbs magnesium meningkat (Almatsier, 2009). 
Metabolisme sulfur  

Sulfur diabsorbsi sebagai bagian dari asam amino 
atau sebagai sulfat anorganik. Selain sebagai bagian dari 
asam amino metionin dan sistein, sulfat juga merupakan 
bagian dari enzim glutation serta berbagai koenzim dan 
vitamin, termasuk koenzim A. Dalam bentuk teroksidasi 
sulfur dihubungkan dengan mukopolisakarida yang 
berperan dalam melarutkan sisa metabolism sehingga bisa 
dikeluarkan melalui urin (terutama sisa metabolisme 
hormone steroid dan obat-obatan tertentu) (Almatsier, 
2009). 
Sumber Makro Mineral dalam Tubuh 
Sumber natrium  

Sumber natrium adalah garam dapur, mono sodium 
glutamate (MSg), kecap dan makanan yang diawetkan 
dengan garam dapur. Kandungan natrium beberapa 
bahan makanan (mg/100gram) (Almatsier, 2009). 
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Tabel 9.1 Sumber Natrium 

Bahan Makanan Mg Bahan Makanan Mg 

Daging sapi 93 Margarin 950 

Hati sapi 110 Susu kacang 
kedelai 

15 

Ginjal sapi 200 Roti coklat 500 

Telur bebek 191 Roti putih 530 

Telur ayam 158 Kacang merah 19 

Ikan ekor kuning 59 Kacang mende 26 

Sarden 131 Jambu monyet, biji 26 

Udang segar 185 Selada 14 

Teri kering 885 Pisang 18 

Susu sapi 36 The 50 

Yougurt 40 Coklat manis 33 

Mentega 780 Ragi 610 

 
Sumber klor 

Klor terdapat bersamaan dengan natrium di dalam 
garam dapur. Sebagian besar klor diperoleh dari makanan 
olahan yang diberi garam dapur. Beberapa sayuran dan 
buah-buahan merupakan sumber klor (Almatsier, 2009).  
Sumber kalium 

Kalium terdapat di dalam semua makanan berasal 
dari tumbuh-tumbuhan dan hewa. Sumber utama adalah 
makanan mentah/segar, terutama buah, sayuran dan 
kacang-kacangan (Almatsier, 2009). 
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Tabel 9.2  Kandungan Kalium Beberapa Bahan Makanan 
(mg/100 gram) 

Bahan makanan Mg Bahan 
makanan 

Mg 

Beras giling 241 Papaya  221 

Singkong 394 Mangga  214 

Kentang 396 Durian 601 

Kacang tanah 421 Anggur 111 

Kacang merah 1151 Jeruk nipis 162 

Kacang hijau 1132 Nanas 125 

Kacang kedelai 1504 Semangka 102 

Jambu monyet, biji 420 Selada 254 

Kelapa 555 Bayam 461 

Alpukat 278 Tomat 235 

Pisang  435 Wortel 245 

 
Sumber kalsium 

Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil susu, 
seperti keju. Ikan dimakan dengan tulang, termasuk ikan 
kering merupakan sumber kalsium yang baik. Serealia, 
kacang-kacangan dan hasil kacang-kacangan, tahu dan 
temped an sayuran hijau merupakan sumber kalsium 
yang baik juga, tetapi bahan makanan ini mengandung 
banyak zat yang menghambat penyerapan kalsium seperti 
serat, fitat dan oksalat. Susu nonfat merupakan sumber 
terbaik kalsium karena ketersediaan biologiknya yang 
tinggi (Almatsier, 2009). 
Sumber fosfor 
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Fosfor terdapat di dalam semua makanan, terutama 
makanan kaya protein, seperti daging, ayam, ikan, telur, 
susu dan hasil olahannya, kacang-kacangan dan hasil 
olahannya serta serelia (Almatsier, 2009). 
 
Tabel 9.3  Sumber Fosfor 

Bahan makanan mg Bahan makanan mg 

Ayam 200 Kacang hijau 320 

Daging sapi 170 Kelapa tua, daging 98 

Telur ayam 180 Tahu 63 

Telur bebek 175 Jagung kuning, pipil 256 

Tepung susu 694 Beras setengah giling 221 

Susu kental manis 209 Tepung terigu 106 

Susu sapi 60 Roti putih 95 

Keju 338 Biskuit  87 

Teri kering 1500 Kentang  56 

Sardine(kaleng) 434 Mie kering  47 

Udang segar 170 Ketela pohon (singkong) 40 

Ikan segar 150 Gula kelapa 37 

Kacang kedelai kering 585 Bayam 67 

Kacang merah 400 Daun singkong 54 

Kacang tanah 
terkelupas 

335 Wortel 37 

Tempe kacang kedelai 
murni 

154 Pisang ambon 28 

 
Sumber magnesium 

Sumber utama magnesium adalah sayuran hijau, 
serealia tumbuk, biji-bijian dan kacang-kacangan. Daging, 
susu dan hasilnya serta cokelat juga merupakan sumber 
magnesium yang baik (Sediaoetama, 1985). 
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Kebutuhan Makro Mineral dalam Tubuh  
Kebutuhan natrium 

Makanan sehari-hari biasanya cukup mengandung 
natrium yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, tidak 
ada penetapan kebutuhan natrium sehari. Taksiran 
natrium sehari untuk orang dewasa adalah sebanyak 
500mg (Almatsier, 2009). 
Kebutuhan klor 

Di dalam makanan klor terdapat di dalan bentuk 
garam dapur (Na-Cl) dan garam lain. Klor tidak pernah 
kurang dalam makanan sehari-hari. Anjuran kecukupan 
sehari untuk klor tidak ditetapkan secara khusus. 
Kebutuhan minimum klor sehari ditaksir sebanyak 750 
mg (Almatsier, 2009). 
Kebutuhan kalium 

Karena merupakan bagian esensial semua sel hidup, 
kalium banyak terdapat dalam bahan makanan, baik 
tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Kekurangan kalium 
jarang terjadi. Kebutuhan minimum akan kalium ditaksir 
sebanyak 200 mg perhari (Almatsier, 2009). 

 
Kebutuhan kalsium 
Tabel 9.4 Angka Kecukupan Kalsium yang Dianjurkan 

Golongan umur AKK* (mg) Golongan umur AKK* (mg) 

0-6 bl 200 Wanita:  

7-11 bl 400 10-12 th 1000 

1-3 th 500 13-15 th 1000 

4-6 th 500 16-18 th 1000 

7-9 th 600 19-29 th 800 

  30-49 th 800 

Pria:  50-64 th 1000 

10-12 th 1000 ≥ 65 th 1000 

13-15 th 1000   

16-18 th 1000 Hamil: +150 

19-29 th 800   

30-49 th 800 Menyusui:  

50-64 th 1000 0-6 bl +150 

≥ 65 th 1000 7-12 bl +150 
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Kebutuhan fosfor 
Angka kecukupan fosfor yang dianjurkan 
Tabel 9.5 angka kecukupan fosfor yang dianjurkan 

Golongan umur AKF* (mg) Golongan Umur AKF* (mg) 

0-6 bl 100 Wanita:  

7-11 bl 225 10-12 th 1000 

1-3 th 400 13-15 th 1000 

4-6 th 400 16-18 th 1000 

7-8 th 400 19-29 th 600 

  30-49 th 600 

Pria:  50-64 th 600 

10-12 th 1000 ≥ 65 th 600 

13-15 th 1000   

16-18 th 1000 Hamil: +0 

19-29 th 600   

30-49 th 600 Menyusui:  

50-64 th 600 0-6 bl +0 

≥ 65 th 600 7-12 bl +0 

 
Kebutuhan magnesium 
Tabel 9.6 Angka Kecukupan Magnesium 

Golongan umur AKM* (mg) Golongan 
Umur 

AKM* (mg) 

0-6 bl 25 Wanita:  

7-11 bl 55 10-12 th 180 

1-3 th 60 13-15 th 230 

4-6 th 90 16-18 th 240 

7-8 th 120 19-29 th 250 

  30-49 th 270 

Pria:  50-64 th 270 

10-12 th 170 ≥ 65 th 270 

13-15 th 220   

16-18 th 270 Hamil: +40 

19-29 th 290   

30-49 th 300 Menyusui:  

50-64 th 300 0-6 bl +0 

≥ 65 th 300 7-12 bl +0 
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Efek Makro Mineral dalam Tubuh Bagi Kesehatan 
Efek natrium 

Kekurangan natrium menyebabkan kejang, apatis 
dan kehilangan nafsu makan. Kekurangan natrium dapat 
terjadi sesudah muntah, diare, keringat berlebihan dan 
bila menjalankan diet yang sangat terbatas dalam 
natrium. Bila kadar natrium darah turun, perlu diberikan 
natrium dan air untuk mengembalikan keseimbangan 
(Almatsier, 2009). 

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 (Almatsier, 2009). 
Efek 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. Kekurangan klor dapat 
pula terjadi pada muntah-muntah, diare kronis dan 
keringat berlebihan (Almatsier, 2009). 
Efek kalium 
a. Akibat kekurangan kalium 

Kekurangan kalium dapat terjadi karena muntah-
muntah, diare kronis atau kebanyakan menggunakan 
laksan (obat pencuci perut). Kebanyakan kehilangan 
melalui ginjal adalah karena penggunaan obat-obat 
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diuretic terutama untuk pengobatan hipertensi. 
Kekurangan kalium menyebabkan lemah, lesum 
kehilangann nafsu makan, kelumpuhan, mengigau dan 
konstipasi.  

b. Akibat kelebihan kalium 
Kelebihan kalium akut dapat terjadi bila konsumsi 
melalui saluran cerna (enteral) atau tidak melalui 
saluran cerna (parenteral) melebihi 12,0% m2 

permukaan tubuh sehari (18g untuk orang dewasa) 
tanpa diimbangi oleh kenaikan ekskresi. Hiperkalemia 
akut dapat menyebabkan gagal jantung yang berakibat 
kematian.  

Efek kalsium 
a. Akibat kekurangan kalsium 

Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan dapat 
menyebabkan gangguan pertumbuhan. Semua orang 
dewasa terutama sesudah usia 50 tahun, kehilangan 
kalsium dari tulangnya. Tulang menjadi rapuh dan 
mudah patah yang dinamakan osteoporosis. 
Osteoporosis lebih banyak terjadi pada wanita 
daripada laki-laki dan lebih banyak pada orang kulit 
putih daripada kulit berwarna. Kekurangan kalsium 
dapat pula menyebakan osteomalasia, yang dinamakan 
juga riketsia pada orang dewasa dan biasanya terjadi 
karena kekurangan vitamin D dan ketidakseimbangan 
konsumsi kalsium terhadap fosfor. Kadar kalsium 
darah yang sangat rendah dapat menyebabkan tetani 
atau kejang (Almatsier, 2009). 
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b. Akibat kelebihan kalsium 
Konsumsi 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 bial menggunakan 
suplemen kalsium berupa tablet atau bentuk lain 
(Almatsier, 2009). 

Efek fosfor 
a. Akibat kekurangan fosfor 

Kekurangan fosfor bisa terjadi bila menggunakan obat 
antacid untuk menetralkan asam lambung, seperti 
aluminium hidroksidauntuk jangka lama. Kekurangan 
fosfor juga bisa terjadi pada penderita yang 
kehilangan banyak cairan melalui urin. Kekurangan 
fosfor menyebabkan kerusakan tulang (Almatsier, 
2009). 

b. Akibat kelebihan fosfor 
Kelebihan fosfor karena makanan jarang terjadi. Bila 

kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan 
mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan 
kejang (Almatsier, 2009). 

Efek magnesium 
Kekurangan magnesium bisa terjadi pada 

kekurangan protein dan energi serta sebagai komplikasi 
penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan absorbs 
dan atau penurunan fungsi ginjal, endokrin, terlalu lama 
mendapat makanan tidak melalui mulut (intraven). 
Kekurangan magnesium berat menyebabkan kurang 
nafsu makan, gangguan dalam pertumbuhan, mudah 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 163  
 

tersinggung, gugup, kejang/tetanus, gangguan sistem 
saraf pusat, halusinasi, koma dan gagal ginjal (Almatsier, 
2009). 
 
 
LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I.  Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II.  Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 
1. Sel-sel yang aktif secara metabolik adalah.... 

a. Sel jaringan tulang 
b. Sel gigi 
c. Sel darah  
d. Sel otot 
e. Sel mata  

2. Fungsi air yang berperan sebagai reaksi biologik 
dalam sel adalah.... 
a. Pelumas 
b. Peredam benturan 
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c. Katalis 
d. Pelarut 
e. Alat angkut 

3. Berikut pengaturan keseimbangan air oleh ginjal dan 
otak: 
a. Darah>angiotensin>ginjal>aldosteron, kelenjar 

pitiotari>otak 
b. Ginjal>darah>angiotensin>aldosteron, 

otak>kelenjar pitiotari 
c. Otak>kelenjar pitiotari>, 

ginjal>darah>angiotensin>aldosteron 
d. Darah>otak>, 

ginjal>angiotensin>kelenjar>aldosteron 
e. Darah>kelenjal pitiotari>otak, 

angiotensin>aldosteron 
4. Ph normal untuk berbagai cairan tubuh: 

1. Darah=7,35-7,45 
2. Pankreas=8 
3. Lambung= <2 
4. Urin=5 

5. Unsur yang membentuk asam terdapat dalam bahan 
makanan seperti: 

a. Nasi, roti, jagung, kentang 
b. Jeruk, mangga, nanas, melon 
c. Daging, ayam, telur, ikan 
d. Sayuran hijau 
e. Kacang-kacangan 
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BAB X 
PENTINGNYA AIR DALAM MENJAGA 

KESEIMBANGAN TUBUH 
 
 
KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang pentingnya air 
dalam menjaga keseimbangan tubuh  
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Fungsi dan kebutuhan air 
b. Distribusi dan keseimbangan cairan tubuh 

 
 
MATERI PEMBELAJARAN 
Fungsi dan Kebutuhan Air  

Air merupakan sebagian besar zat pembentuk tubuh 
manusia. Jumlah air sekitar 73% dari bagian tubuh 
seseorang tanpa jaringan lemak (lean body mass). Proporsi 
air ini berbeda antar orang tergantung pada jumlah lemak 
yang terdapat di dalam tubuh. Pada orang gemuk 
perbandingan antara air dan lemak sekitar 50% 
berbanding 50%. Pada pria normal perbandingannya 
antara 60% berbanding 16%. Pada orang kurus 
perbandingan tersebut adalah 67% dengan 7%. Pada bayi, 
perbandingan sangat mencolok yaitu 78% dengan 0%. 
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Dengan perkataan lain jumlah air yang terdapat dalam 
tubuh manusia adalah (Yuniastuti, 2008): 
a. Sekitar 80% dari berat badan (untuk bayi dengan low 

birth weight) 
b. Sekitar 70-75% dari berat badan (untuk nayi neonatus) 
c. Sekitar 65% dari berat badan (untuk anak) 
d. Sekitar 55-60% dari berat badan (untuk orang dewasa) 

Bagi orang dewasa, air berfungsi sebagai bahan 
pembangun di setiap sel tubuh. Cairan manusia memiliki 
fungsi yang sangat vital, yaitu untuk mengontrol suhu 
tubuh dan menyediakan lingkungan yang baik bagi 
metabolisme. Cairan tubuh bersifat elektrolit 
(mengandung atom bermuatan listrik) dan alkalin (basa). 
Dengan demikian air digunakan dalam tubuh sebagai 
pelarut, bagian dari pelumas, pereaksi kimia, mengatur 
suhu tubuh, sebagai sumber mineral, serta membantu 
memelihara bentuk dan susunan tubuh. Air yang 
dibutuhkan manusia berasal dari makanan dan minuman 
serta pertukaran zat dalam tubuh (Yuniastuti, 2008).  

Air mempunyai berbagai fungsi dalam proses vital 
tubuh, yaitu (Yuniastuti, 2008): 
1. Pelarut dan alat angkut. Air dalam tubuh berfungsi 

sebagai pelarut zat-zat gizi berupa monosakarisa, 
asam amino, lemak, vitamin, mineral, dan bahan-
bahan lain yang diperlukan tubuh seperti oksigen dan 
hormon-hormon. 

2. Katalisator. Air berperan sebagai katalisator dalam 
berbagai reaksi biologik dalam sel termasuk dalam 
saluran cerna. Air diperlukan untuk memecah atau 
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menghidrolisis zat gizi kompleks menjadi bentuk-
bentuk yang lebih sederhana.  

3. Pelumas. Air berperan sebagai pelumas dalam cairan 
sendi-sendi tubuh.  

4. Fasilitator pertumbuhan. Air sebagai bagian jaringan 
tubuh diperlukan untuk pertumbuhan (sebagai zat 
pembangun) 

5. Pengatur suhu. Air memiliki kemampuan untuk 
menyalurkan panas sehingga air berfungsi untuk 
mendistribusikan panas dalam tubuh. Sebagian panas 
yang dihasilkan dari metabolism energi diperlukan 
untuk mempertahankan suhu tubuh 37oC yang 
merupakan suhu ideal untuk kerja enzim-enzim di 
dalam tubuh. 

6. Keseimbangan pH (asam-basa). Air merupakan 
komponen penting untuk menjaga keseimbangan pH 
(asam-basa), salah satu yang penting adalah sistem 
buffer yang melibatkan asam karbonat dan 
bikarbonat. Asam karbonat terbentuk ketika 
karbondioksida terlarut bereaksi dengan air (CO2 + 

H2O  H2CO3). Asam karbonat akan terdisosiasi 
membentuk ion H+ dan HCO3- (bikarbonat). Ion H+ 
akan membantu meningkatkan keasaman dan 
menurunkan pH. 

7. Cairan tubuh. Air merupakan komponen utama dari 
cairan tubuh. Cairan ini mempunyai fungsi yang 
mekanis yang penting seperti absorpsi, pelumas, 
pembersih dan perlindungan. Sebagai contoh, cairan 
amniotic (air ketuban) sebagai pelindung janin, air 
mata sebagai pelumas dan pembersih mata, dan 
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kelenjar ludah melembabkan dan memudahkan 
makanan untuk ditelan. 

8. Peredam benturan. Air dalam mata, jaringan saraf 
tulang belakang, dan kantung ketuban melindungi 
organ-organ tubuh dari benturan. 

Setiap individu mempunyai kebutuhan air yang 
berbeda-beda tergantung pada ukuran dan komposisi 
tubuh, tingkat aktivitas, suhu dan kelembaban 
lingkungan. Orang dewasa yang mengeluarkan 2.400 
kalori per hari kehilangan kurang lebih 2.4 liter air per 
hari. Karena tubuh tidak dapat menyimpan air, seorang 
dewasa paling sedikit membutuhkan 2.4 liter air per hari. 
Sampai saat ini belum ada rekomendasi asupan air per 
hari (RDA – Recommended Daily Intake), namun Food 
and Nutrition Board merekomendasikan asupan air 
untuk orang dewasa sebanyak 1.0-1.5 ml per kilokalori 
yang dikeluarkan tubuh. Atlet atau orang yang 
mempunyai tingkat aktivitas yang tinggi, membutuhkan 
jumlah air yang lebih banyak dari itu, demikian juga bagi 
mereka yang bekerja di tempat yang hangat dan memiliki 
tingkat kelembaban yang tinggi (Almatsier, 2010).  

Institute of Medicine (IOM) telah membuat 
kebutuhan air berdasarkan kebutuhan energi per hari 
(kcal/hari) seperti yang disajikan dalam tabel di bawah 
ini. 
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Tabel 10.1  Kebutuhan Air Berdasarkan Kebutuhan 
Energi Perhari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Konsumsi air diatur oleh rasa haus dan kenyang, 
melal perubahan yang dirasakan oleh mulut, hipotalamus 
(pusat otak yang mengontrol pemeliharaan keseimbangan 
air dan suhu tubuh) dan perut. Bila konsentrasi bahan-
bahan dalam darah terlalu tinggi, maka bahan-bahan ini 
akan menarik air dari kelenjar ludah. Mulut menjadi 
kering dan timbul keinginan untuk minum guna 
membasahi mulut. Bila hipotalamus mengetahui 
konsentrasi darah terlalu tinggi, maka timbul rangsangan 
untuk minum. Pengaturan minum dilakukan pula oleh 
saraf lambung. Konsumsi air berasal dari air yang 
diminum dan diperoleh dari makanan, serta air yang 
diperoleh dari hasil metabolisme (Almatsier, 2010) 
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Tubuh akan mengeluarkan air secara terus menerus 
melalui berbagai cara, antara lain melalui paru-paru, air 
keluar lewat udara yang dihembuskan; melalui kulit, air 
keluar dalam bentuk keringat dan pada saluran 
pencernaan, air keluar dari tubuh bersama-sama dengan 
feces sedangkan lewat ginjal, air keluar dalam bentuk 
urine. Pengeluaran air dari tubuh diatur oleh ginjal dan 
otak. Hipotalamus mengatur konsentrasi garam dalam 
darah, merangsang kelenjar pituitary mengeluarkan 
hormone antidiuretika (ADH). ADH dikeluarkan 
bilamana konsentrasi garam tubuh terlalu tinggi atau bila 
volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH 
merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap 
kembali air dan mengedarkannya kembali dalam tubuh. 
Semakin banyak air dibutuhkan tubuh, semakin sedikit 
yang dikeluarkan (Almatsier, 2010). 

Air memegang peranan penting dalam 
mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Urea, hasil 
pemecahan metabolisme protein merupakan komponen 
utama yang terdapat dalam urine. Jika kita mengonsumsi 
protein dan garam dalam jumlah berlebih, ginjal akan 
bekerja lebih keras untuk menghilangkan kelebihan urea 
dan garam dari tubuh. Pekerjaan ini membutuhkan air, 
kecuali jika ginjal tidak berfungsi dengan baik. Semakin 
banyak jumlah protein dan garam yang dikonsumsi, 
semakin banyak cairan yang dibutuhkan tubuh dan 
semakin banyak urine yang dihasilkan (Almatsier, 2010).  
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Distribusi dan Keseimbangan Cairan Tubuh  
Cairan tubuh merupakan media semua reaksi kimia 

di dalam sel. Semua cairan tubuh setiap waktu kehilangan 
dan mengalami penggnatianpenggantian bagiannya, 
namun komposisi cairan baik intraselular ataupun 
ekstraselular dipertahankan agar sellau berada dalam 
keadaan tetap/seimbang. Pembagian air di dalam tubuh 
dapat dilihat pada Tabel 10.2 
 
Tabel 10.2 Cairan Tubuh 

Cairan Tubuh Total (45 Liter) 

Ekstraseluler (15 Liter) 
Intraseluler (30 

Liter) 

Darah/intervaskuler 
3 Liter 
Na:K = 28:1 

Interseluler/intersitis
ial 
12 liter  
Na: K = 28:1 

Na: K = 1:10 

 
Keseimbangan cairan tubuh sangat penting. Tubuh 

berusaha agar cairan dalam tubuh setiap waktu berada 
dalam jumlah yang tetap/konstan. Ketidakseimbangan 
terjadi pada saat dehidrasi (kehilangan air secara 
berlebihan) dan intoksikasi air (kelebihan air). 
Keseimbangan air rata-rata berupa masukan dan 
pengeluaran (ekskresi) dapat dilihat Tabel 10.3. 
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Tabel 10.3 Keseimbangan Air 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ginjal memiliki peran yang penting dalam mengatur 
keseimbangan cairan dan tekanan darah demikian juga 
dalam mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dari 
tubuh. Mengkonsumsi banyak cairan membantu ginjal 
untuk membersihkan natrium, urea dan racun dari tubuh 
yang secara signifikan menurunkan resiko 
berkembangnya penyakit ginjal kronis. Temuan penelitian 
memberikan bukti bahwa meningkatkan asupan air, 
sekitar dua liter sehari, dapat mengurangi risiko 
penurunan fungsi ginjal. Sangat penting untuk diingat 
bahwa tingkat asupan cairan yang benar untuk setiap 
individu tergantung pada banyak faktor termasuk jenis 
kelamin, olahraga, iklim, kondisi kesehatan, kehamilan 
dan menyusui. Selain itu, orang-orang yang sudah 
memiliki batu ginjal disarankan untuk minum 2-3 liter air 
setiap hari untuk mengurangi risiko pembentukan batu 
yang baru. 

Volume darah, tekanan darah dan detak jantung 
berhubungan satu sama lain. Volume darah diatur oleh 
asupan dan pengeluaran air yang diatur oleh ginjal. 
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Asupan air dapat menurunkan detak jantung dan 
meningkatkan tekanan darah pada individu dengan 
tekanan darah normal dan tinggi. Efek ini terjadi 15-20 
menit setelah minum air dan dapat bertahan sampai 60 
menit. Konsumsi air juga bermanfaat dalam mencegah 
reaksi vasovagal syncope pada pendonor darah berisiko 
tinggi yaitu untuk mencegah terjadinya pingsan pasca 
donor. Dehidrasi juga dapat menyebabkan terjadinya 
sakit kepala dan memicu migraine. Hal ini disebabkan 
karena dehidrasi pada intracranial dan total volume 
plasma. Kulit mengandung kurang lebih 30% air yang 
berkontribusi terhadap kelenturan, kelembaban, elastisitas 
dan kecerahan kulit. Namun demikian, hidrasi pada kulit 
tidak dapat mencegah terjadinya kerut pada kulit yan 
disebabkan oleh faktor usia, hal yang berhubungan 
dengan dengan genetik, sinar matahari dan pengaruh 
lingkungan (Almatsier, 2010). 
 
 
LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I.   Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
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D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 
1. Jumlah air yang terdapat dalam tubuh manusia antara 

lain adalah sebagai berikut, yaitu: 
1. Sekitar 80% dari berat badan (untuk bayi dengan 

low birth weight) 
2. Sekitar 70-75% dari berat badan (untuk nayi 

neonatus) 
3. Sekitar 65% dari berat badan (untuk anak) 
4. Sekitar 55-60% dari berat badan (untuk orang 

dewasa) 
2. Air mempunyai berbagai fungsi dalam proses vital 

tubuh, yaitu untuk: 
1. Pelarut dan alat angkut 
2. Katalisator 
3. Pengatur suhu 
4. Keseimbangan pH 

3. Institute of Medicine telah membuat kebutuhan air 
berdasarkan kebutuhan energi per hari (kcal/hari) 
dimana asupan rata-rata cairan untuk anak 
perempuan usia 14-18 tahun adalah sebesar.... 
a. 1.300 ml/hari 
b. 1.700 ml/hari 
c. 2.000 ml/hari 
d. 2.300 ml/hari 
e. 2.400 ml/hari 

4. Institute of Medicine telah membuat kebutuhan air 
berdasarkan kebutuhan energi per hari (kcal/hari) 
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dimana asupan rata-rata cairan untuk anak laki-laki 
usia 14-18 tahun adalah sebesar.... 
a. 1.300 ml/hari 
b. 1.700 ml/hari 
c. 3.000 ml/hari 
d. 3.100 ml/hari 
e. 3.300 ml/hari 

5. Tubuh selalu berusaha agar cairan berada pada 
jumlah yang konstan agar tidak terjadi dehidrasi 
(kehilangan air secara berlebihan) dan intoksikasi air 
(kelebihan air). Sehingga untuk menjaga 
keseimbangan tersebut rata-rata masukan air akan 
diseimbangkan oleh tubuh pada saat terjadi 
pengeluaran (ekskresi) air. Pengeluaran air melalui 
kulit adalah sebesar.... 
a. 150 ml 
b. 300 ml 
c. 350 ml 
d. 400-440 ml 
e. 450-900 ml 
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BAB XI 
DASAR PENYUSUNAN MENU SEIMBANG 

 
 

KOMPETENSI 
Kompetensi umum 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar 
penyusunan menu seimbang. 
Kompetensi khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa 
dapat menjelaskan: 
a. Definisi menu dan menu seimbang 
b. Langkah-langkah menyusun menu 
c. Standar porsi 
d. Menghitung kebutuhan energi 
e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi 
f. Mekanisme proses recall 24 jam dan frekuensi 

makanan 
 

 
MATERI PEMBELAJARAN 
Definisi Menu dan Menu Seimbang  

Menu adalah susunan makanan yang dimakan oleh 
seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari. 
Kata”menu” bisa diartikan hidangan. 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 
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pertumbuhan dan perkembangan. Kehadiran atau 
ketidakhadiran suatu zat gizi esensial dapat 
mempengaruhi ketersediaan, aborbsi, metabolism atau 
kebutuhan suatu zat gizi lain (Almatsier, 2009). 

 
Langkah-Langkah Menyusun Menu  

Dalam menyusun menu menurut 4 sehat 5 
sempurna diperlukan pengetahuan bahan makanan, 
karena nilai gizi bahan makanan dalam tiap golongan 
tidak sama (Almatsier, 2009). 

a. Golongan makanan pokok 
 Jenis padi-padian seperti beras, jagung dan 
gandum mempunyai kadar protein tinggi (7-11%) 
darpada umbi-umbian dan sagu (1-2%). Bila 
menggunakan umbi-umbian sebagai makanan pokok, 
harus disertai makanan lauk dalam jumlah lebih besar 
daripada bila menggunakan padi-padian. 

b. Golongan lauk 
Lauk sebaiknya terdiri atas campuran lauk hewani 

dan nabati. Lauk hewani seperti daging, ayam, ikan, 
udang dan telur mengandung protein dengan nilai 
bilologi lebih tinggi daripada lauk nabati. Secara 
keseluruhan lauk hewani merupakan sumber protein, 
fosfor, tiamin, niasin, vitamin B6, vitamin B12, zat besi, 
seng, magnesium dan selenium.  

Kacang-kacangan dalam bentuk kering atau 
olahannya, walaupun mengandung protein dengan 
nilai bilogi sedikit lebih rendah daripada lauk hewani 
karena mengandung lebih sedikit asam amino esensial 
metionin, merupakan sumber protein yang baik. Porsi 
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lauk hewani yang dianjurkan sehari untuk orang 
dewasa adalah sebanyak 100 gram atau dua potong 
ikan/daging/ayam sehari, sedangkan porsi laut nabati 
sebanyak 100-150 gram atau 4-6 potong tempe sehari. 
Tempe dapat diganti dengan tahu atau kacang-
kacangan kering. 

c. 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 jingg/oranye seperti wortel dan 
tomat mengandung lebih banyak provitamin A berupa 
beta-karoten daripada sayuran yang tidak berwarna. 
Selain itu, sayuran berwarna hijau kaya akan kalsium, 
zat besi, asam folat dan vitamin C. Contoh sayuran 
berwarna hijau adalah bayam, kangkung, daun 
singkong, daun kacang, daun katuk dan daun papaya. 
Porsi sayuran dalam bentuk tercampur yang 
dianjurkan sehari untuk orang dewasa adalah sebanyak 
150-200 gram atau 11/2-2 mangkok sehari. 

d. Golongan buah 
Buah berwarna kuning seperti mangga, papaya 

dan pisang raja kaya akan provitamin A, sedangkan 
buah yang kecut seperti jeruk, gandaria, jambu biji dan 
rambutan kaya akan vitamin C. Buah tidak 
mengandung natrium, lemak (kecuali alpukat) dan 
kolesterol. Porsi buah yang dianjurkan sehari untuk 
orang dewasa adalah sebanyak 200-300 gram atau 2-3 
potong sehari berupa papaya atau buah lain. 
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e. Susu dan hasil olahan susu 
 Susu merupakan makanan alami yang hampir 
sempurna. Sebagian besar zat gizi esensial ada dalam 
susu, yaitu protein bernilai tinggi, kalsium, fosfor, vitamin 
A dan tiamin (vitamin B1). Susu merupakan sumber 
kalsium paling baik, karena di samping kadar kalsium 
tinggi, laktosa di dalam susu membantu absorbs susu di 
dalam saluran cerna. Balita, ibu hamil dan ibu menyusui 
dianjurkan paling kurang minum satu gelas susu sehari, 
atau hasil olahannya berupa yugort, yakult dan keju 
dalam jumlah yang ekivalen. 

 
Pedoman Umum Gizi Seimbang 

Sebagai alat memberikan penyuluhan pangan dan 
gizi kepada masyarakat luas dalam rangka 
memasyarakatkan gizi seimbang, pada tahun 1995 
Direktorat Gizi Depkes telah mengeluarkan Pedoman 
Umum Gizi Seimbang (PUGS). PUGS merupakan 
penjabarn 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 
menampakan diri di Indonesia (Almatsier, 2009). 

 
Konsep Dasar Gizi Seimbang 

Susunan makanan yang dianjurkan dalam PUGS 
adalah menjamin keseimbangan zat-zat gizi. Hal ini dapat 
dicapai dengan mengkonsumsi beraneka ragam makanan 
tiap hari. Pengelompokan bahan makanan 
disederhanakan, yaitu didasarkan pada tiga fungsi utama 
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zat-zat gizi, yaitu sumber energi/tenaga, sumber zat 
pembangunan dan sumber zat pengatur. Ketiga golongan 
bahan makanan tersebut digambarkan dalam bentuk 
kerucut dengan urut-urutan menurut banyaknya yang 
digunakan dalam hidangan sehari-hari. Dasar kerucut 
menggambarkan sumber energi/tenaga, yaitu golongan 
bahan makanan yang paling banyak dimakan, bagian 
tengah menggambarkan sumber zat pengatur, dengkan 
bagian atas menggambarkan sumber zat pembangunan 
yang secara relatif paling sedikit dimakan setiap hari. 
Bahan makanan yang terdapat di dalam tuap kelompok 
bahan makanan adalah sebagai berikut (Almatsier, 2009): 
a. Sumber zat energi/tenaga: padi-padian, tepung-

tepungan, umbi-umbian, sagu, dan pisang yang 
dibeberapa bagian di Indonesia juga dinamakan 
sebagai makanan pokok. 

b. Sumber zat pengatur: sayuran dan buah-buahan 
c. Sumber zat pembangun: ikan, ayam, telur, daging, 

susu, kacng-kacangan dan hasil olahannya seperti 
tempe, tahu dan oncom. 

PUGS memuat tiga belas 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 tersebut adalah (Almatsier, 2009): 
a. Makanlah aneka ragam makanan 
b. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan 

energi 
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c. Makanlah makanan sumber karbohidrat, setengah 
dari kebutuhan energi 

d. Batasi kosnumsi lemak dan minyak sampai 
seperempat dari kebutuhan energi 

e. Gunakan garam beriuodium 
f. Makanlah makanan sumber zat besi 
g. Berikan ASI saja kepada bayi sampai umur empat 

bulan 
h. Biasakan makan pagi 
i. Minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya. 
j. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur 
k. Hindari minum minuman beralkohol 
l. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan 
m. Bacalah label pada makanan yang dikemas 

 
Daftar Bahan Makanan Penukar 

Daftar bahan makanan penukar pertama di 
Indonesia disusun pada tahun 1972 oleh persatuan Ahli 
Gizi Indonesia dan Bagian Gizi Rumah Sakit Dr. Cipto 
Mangunkusumo yang terutama ditujukan untuk 
menyusun diet pada penyakit diabetes mellitus. Daftar 
bahan makanan penukar di dalam buku ini dapat 
digunakan secara umum dalam keadaan sehat dan sakit. 
Bahan makanan dibagi dalam delapan golongan sebagai 
berikut (Almatsier, 2009): 
 I   Bahan makanan sumber karbohidrat 
 II   Bahan makanan sumber protein hewan 
 III    Bahan makanan sumber protein nabati 
 IV   Sayuran 
 V   Buah-buahan 
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 VI  Susu 
 VIIMinyak 
 VIII Gula 
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Tabel 11.1 Daftar Penukar Delapan Golongan Bahan Makanan 

Golongan  Ukuran  Energi 
kkal 

Karbohidrat 
gram 

Lemak 
gram 

Protein 
gram Urt1) Gram  

I Sumber karbohidrat 
    Nasi 

3/4 gls 100 175 40 - 4 

II Sumber protein 
hewani 
    Daging sapi 

1 ptg 50 95 - 6 10 

III Sumber protein nabati 
    Tempe  

2 ptg 50 80 8 3 6 

IV Sayuran 
    Sayuran campur 

1 gls 100 50 10 - 3 

V Buah-buahan 
    Pepaya 

1 ptg 100 40 10 - - 

VI Susu 
     Susu sapi segar 

1 gls 200 130 9 7 7 

VII Minyak 
    Minyak goring 

1/2 
sdm 

5 45 - 5 - 

VIII Gula 
    Gula pasir 

1 sdm 10 40 10 - - 
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1)= ukuran rumah tangga 
Keterangan: 
1 gelas (gls) nasi = 140 gram=70 gram beras 
1 potong (ptg) daging= ukuran 6x5x2 cm 
1 potong (ptg) tempe= ukuran 4x6x1 cm 
1 gelas (gls) sayuran setelah direbus dan ditiriskan= 10 gram sayuran mentah 
1 potong (ptg) papaya= ukuran 5x5 cm 
1 sendok makan (sdm) minyak goreng= 10 gram 
1 sendok makan (sdm) gula pasir= 10 gram 
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Menghitung Kebutuhan Energi 
Pola Menu Sehari Menurut Kandungan Energi dan Daftar 
Penukar Bahan Makanan 

Seseorang dapat menyusun menu sehari yang 
seimbang dengan menggunakan daftar pola menu sehari 
menurut kandungan energi yang diucapkan dalam 
jumlah penukar. Pola ini menunjukkan jumlah penukar 
dari setiap golongan bahan makanan yang perlu dimakan 
sehari sesuai dengan kebutuhan energi rata-ratanya 
sehari. Dengan menggunakan berbagai jenis bahan 
makanan dalam tiap golongan bahan makanan sesuai 
jumlah penukar yang tercantum dalam tabel, dapat 
dijamin bahwa menu yang disusun seimbang dalam 
semua zat gizi dan bervariasi (Almatsier, 2009). 
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Tabel 11.2 Pola Menu Sehari Berdasarkan Kandungan Energi (dalam 
Satuan Penukar) 

No  Golongan 
bahan 
makanan 

Kandungan Energi  (kkal) 

1500 1700 2000 2200 2500 2800 3000 

1 Nasi 3 4 5 6 7 8 9 

2 Daging  3 3 3 3 3 4 4 

3 Tempe 3 3 3 3 3 3 3 

4 Sayur  2 2 2 21/2 21/2 21/2 21/2 

5 Buah  3 3 3 2 2 2 2 

6 Minyak  4 4 6 6 8 8 8 

7 Gula  1 1 21/2 3 4 5 6 

 
Mekanisme Proses recall 24 Jam dan Frekuensi Makanan 
Menyusun menu sehari berdasarkan pola makan sehari 
 
 
 



BUKU AJAR DASAR-DASAR GIZI 

 
 

Page | 187  
 

Tabel 11.3 Contoh Menu Sehari dengan Kandungan 2500 kkal 
Waktu Menu Bahan makanan Jumlah 

Penukar Urt* 

Pagi: Roti bakar isi:  
Telur mata 
sapid an 
pindaks 
 
Sari tomat 
Teh manis 

Roti 
Margarine 
Telur ayam 
Pindaks 
Tomat  
Gula pasir 

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

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

Siang: 
 

Nasi 
Ayam goreng 
Tahu ketoprak 
Sayur bening 
Apel  
Sirop  

Nasi  
Ayam  
Tahu 
Tauge 
Bayam 
Minyak goreng 
Apel 
Sirop 
 
 

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

21/4 gls 
1 ptg 
1/2 bj 
 
1 mangkok 
11/2 sdm 
1/2 bh 
2 sdm 

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

Nasi 
Ikan 
Tempe 
Campuran sayur 
asem 
Minyak goreng 
Pepaya 
Gula pasir  

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

21/4 gls 
1 ptg 
2 ptg 
 
1 mangkok 
11/2 sdm 
1 ptg 
1 sdm 
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LATIHAN SOAL 
PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 
I.   Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 
1. Diantara makanan pokok , bahan makanan yang 

memiliki kadar protein tinggi adalah…. 
a. Umbi-umbian 
b. Padi-padian 
c. Kacang-kacangan 
d. Sayuran 
e. Buah-buahan 

2. Porsi lauk hewani yang dianjurkan untuk orang 
dewasa dalam sehari….. 
a. 50 gram 
b. 75 gram 
c. 100 gram 
d. 110 gram 
e. 150 gram 
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6. Pengelompokan bahan makanan telah 
disederhanakan dan didasarkan pada tiga fungsi 
utama zat-zat gizi, yaitu: 
1. Sumber energi/tenaga 
2. Sumber zat pembangun 
3. Sumber zat pengatur 
4. Sumber penyeimbang 

7. Sayuran dan buah-buahan merupakan kelompok 
bahan makan berupa…. 
a. Sumber energi/tenaga 
b. Sumber zat pembangun  
c. Sumber zat pengatur 
d. Sumber zat penyeimbang 
e. Sumber vitamin 

8. Golongan II pada bahan makanan adalah… 
a. Sumber karbohidrat 
b. Sumber protein nabati 
c. Sumber protein hewani 
d. Sayuran 
e. Buah-buahan 
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