
BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Status Gizi dan Cara Pengukurannya 

1. Definisi Status Gizi 

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya 

manusia dan kualitas hidup. Untuk itu program perbaikan gizi bertujuan untuk 

meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan, agar terjadi perbaikan status gizi 

masyarakat (Muchtadi, 2009). Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat 

konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat (Almatsier, 2009). Sedangkan menurut 

Suhardjo, dkk (2013) mengatakan status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat 

dari pemakaian, penyerapan, dan penggunaan makanan.  

Status gizi dapat dinilai dengan dua metode, yaitu metode penilaian status 

gizi terdiri dari dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. 

Penilaian status gizi secara langsung meliputi metode biokimia, antraopometri, 

klinik dan biofisik. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode konsumsi 

makanan, statistik vital dan faktor – faktor ekologi. Metode penilaian status gizi 

yang banyak digunakan yaitu antropometri (Supariasa et al, 2016).  

2. Cara Pengukuran Status Gizi Anak Sekolah 

a. Antropometri  

Secara umum antopometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari 

sudut pandang gizi maka antopometri gizi berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi. Antopometri secara umum digunakan untuk melihat 

ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada 



pola pertmbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah 

air dalam tubuh (Supariasa et al, 2016). 

Penentuan status gizi dengan menggunakan metode antropometri memiliki 

beberapa keuntungan sebagai berikut:  

a. Prosedur pengukurannya sederhana, aman, tidak invasif sehingga dapat 

dilakukan di lapangan dan cocok dengan jumlah sampel yang besar.  

b. Alat yang dibutuhkan tidak mahal, mudah di bawa, serta tahan dan dapat dibuat 

atau dibeli di setiap wilayah.  

c. Tidak membutuhkan tenaga khusus dalam pelaksanaannya.  

d. Metode yang digunakan tepat dan akurat, sehingga standarisasi pengukuran 

terjamin.  

e. Hasil yang diperoleh menggambarkan keadaan gizi dalam jangka waktu yang 

lama dimana tidak dapat diperoleh dengan tingkat kepercayaan yang sama 

dengan teknik lain.  

f. Prosedur ini dapat membantu mengidentifikasi tingkat malnutrisi ringan sampai 

berat.  

g. Metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi terjadinya perubahan yang 

terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya, suatu fenomena yang dikenal 

sebagai secular trend.  

h. Dapat digunakan sebagai skrining test untuk mengidentifikasi individu yang 

memeliki resiko tinggi terjadinya malnutrisi.  



Indikator status gizi yang didasarkan pada ukuran Berat Badan (BB) dan 

Tinggi Badan (TB) disajikan dalam bentuk indeks yang terkait dengan Umur (U) 

atau kombinasi antara keduanya. Indeks antropometri yang sering digunakan antara 

lain, berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan 

berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Berikut adalah kategori dan ambang 

batas status gizi anak umur 5-18 tahun. 

Tabel 1.  

Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak Umur 5-18 Tahun 

Indeks 
Kategori Status 

Gizi 

Ambang Batas 

(Z-Score) 

Indeks Masa Tubuh menurut 

Umur (IMT/U) Anak Umur 

5-18 tahun  

Sangat Kurus 

Kurus 

Normal 

Gemuk 

Obesitas 

<-3 SD 

-3 SD sampai dengan <-2 SD 

-2 SD sampai dengan 1 SD 

>1 SD sampai dengan 2 SD 

>2 SD 

Sumber : Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, 2010 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi  

a. Faktor Langsung  

Faktor secara langsung yang mempengaruhi status gizi pada balita gizi 

kurang atau gizi buruk antara lain:  

1) Konsumsi Makanan 

Status gizi tergantung dari tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi ditentukan 

oleh kualitas dan kuantitas makanan. Jika susunan makanan memenuhi kebutuhan 

tubuh, baik dari kualitas maupun kuantitasnya, maka tubuh akan memiliki status 

gizi yang baik (Sediaoetama, 2001). 

 



2) Penyakit Infeksi  

Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi adalah penyakit infeksi 

yang dapoat mengganggu metabolisme tubuh an fungsi imunitas. Penyakit infeksi 

dapat menyebabkan perubahan status gizi kurang, yang selanjutnya bermanifestasi 

ke status gizi buruk (Sitiatava Rizema, 2013).  

b. Faktor Tidak langsung  

Faktor secara tidak langsung yang mempengaruhi status gizi pada balita gizi 

kurang atau gizi buruk antara lain, ketahanan pangan, pola asuh serta pelayanan 

kesehatan dan sanitasi lingkungan (Soekirman, 2000). 

 

B. Konsumsi Sayur dan Buah dan Cara Pengukurannya 

1. Pengertian Konsumsi Sayur dan Buah 

Mengonsumsi sayur dan buah sangat penting untuk tubuh. Kandungan gizi 

utama dalam sayur dan buah adalah vitamin dan mineral. Vitamin yang terdapat 

dalam sayur dan buah adalah pro vitamin A, vitamin C, K, E dan berbagai kelompok 

vitamin B kompleks. Mineral yang terkandung dalam sayur dan buah, antara lain 

kalium (K), kalsium (Ca), natrium (Na), zat besi (Fe), magnesium (Mg), mangan 

(Mn), seng (Zn), selenium (Se) dan Boron (Bo) (Yuliarti, 2008). 

2. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Anak Sekolah 

Menurut Worthington (2000), banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

kebiasaan makan, diantaranya meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial 

dan aktivitas anak sekolah merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan 

anak yang terus meningkat. Hal ini akan berdampak pada pola konsumsi makan 



anak tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi makan menurut 

Worthington (2000) membaginya menjadi dua, yaitu faktor internal yang terdiri 

dari IMT, umur, jenis kelamin, pengetahuan gizi, keyakinan, pemilihan dan arti 

makanan, kebutuhan fisiologis tubuh, citra diri, konsep diri, perkembangan 

psikososial serta kesehatan dan faktor eksternal yang terdiri dari tingkat ekonomi 

keluarga, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, soasial dan budaya, peran 

orang tua dan teman sebaya, pengalaman individu dan pengaruh media.  

3. Manfaat Mengonsumsi Sayur dan Buah 

Adapun maanfaat dari konsumsi sayur dan buah secara rutin setiap hari bagi 

tubuh kita, antara lain : 

a. Akan terhindar dari berbagai macam penyakait yaitu gangguan pencernaan, 

kanker, diabetes serta penyakit kardiovascular.  

b. Obesitas (kelebihan berat badan) akan menghilang secara perlahan karena buah 

dan sayur mempunyai kalori yang rendah dan bebas dari lemak jahat yang dapat 

membahayakan tubuh. 

c. Dapat mengontrol berat badan karena serat yang tinggi menyebabkan rasa 

kenyang sehingga kita tidak perlu makan snack berkalori tinggi. 

d. Memperlancar buang air besar (setiap hari). Kandungan serat yang tinggi akan 

membuat metabolisme dalam tubuh bekerja dengan lancar sehingga proses 

buang air besar lebih lancar sehingga akan terhindar dari penyakit pencernaan 

atau masalah pencernaan seperti wasir.   

e.  Membuat tubuh lebih energik dan segar. Buah dan sayur banyak mengandung 

vitamin dan mineral sehingga membuat tubuh lebih energik dan segar. Vitamin 

serta mineral akan membantu kita terhindar dari serangan penyakit.   



4. Akibat Kurang Mengonsumsi Sayur dan Buah 

Buah dan sayur mengandung antioksidan tinggi. Antioksidan melindungi 

selsel tubuh untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas yang tidak terkontrol 

menyebabkan kerusakan selsel yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. 

Kurang mengonsumsi sayur dan buah dapat menyebabkan beberapa masalah pada 

tubuh antara lain daya tahan fisik lemah, gangguan pencernaan, gusi berdarah, 

gangguan mata, kulit kusam, sembelit, kanker dan sariawan. 

5. Cara Menilai Konsumsi 

a. Survei Konsumsi 

Survei konsumsi merupakan metode pengukuran konsumsi yang dapat 

digunakan untuk menentukan status gizi perorangan atau kelompok. Tujuan dari 

survei konsumsi yaitu untuk mengetahui kebiasaan makan, gambaran tingkat 

kecukupan bahan makanan, dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga serta 

perorangan.  

Berdasarkan jenis data yang didapat, metode survei konsumsi terdiri dari 

metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif antara lain, metode frekuensi 

makanan, dietary history, metode telepon, metode food list. Metode kuantitatif 

antara lain, metode recall 24 jam, penimbangan makanan, metode food account, 

estimate food record, intentory method, dan metode pencatatan. (Suyanto, 2012).  

b. Metode Recall 24 jam 

Prinsip dari metode recall 24 jam, dilakukan dengan mencatat jenis dan 

jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam 

metode ini, responden diminta menceritakan semua yang dimakan dan diminum 



selama 24 jam, dimulai dari bangun pagi kemarin sampai tidur malam harinya 

(Supariasa et al, 2016). 

 Data yang diperoleh dari metode recall 24 jam cenderung bersifat 

kualitatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data kuantitatif, maka jumlah 

konsumsi makanan individu ditanyakan secara teliti dengan menggunakan alat 

URT atau ukuran lainnya yang biasa dipergunakan seharihari (Supariasa et al, 

2016). 

Apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali (1x24 jam), maka data yang 

diperoleh kurang representative untuk menggambarkan kebiasaan makan individu. 

Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulangulang dan harinya 

tidak berturutturut (Supariasa et al, 2016). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minimal 2 kali recall 24 jam tanpa 

berturutturut, dapat menghasilkan gambaran asupan zat gizi lebih optimal dan 

memberikan variasi yang lebih besar tentang intake harian individu (Sanjur, 1997). 

 

6. Vitamin 

Vitamin adalah zat–zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah 

sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk di dalam tubuh. Oleh karena 

itu, harus didatangkan dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur 

pertumbuhan dan pemelihara kehidupan. Setiap vitamin mempunyai tugas spesifik 

di dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik, maka vitamin dapat rusak 

karena penyimpanan dan pengolahan (Almatsier, 2009). 

 

 



a. Fungsi Vitamin 

Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, 

pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, pada umumnya sebagai koenzim atau 

sebagai bagian dari enzim. Sebagai besar koenzim terdapat dalam bentuk apoenzim, 

yaitu vitamin yang terikat dengan protein (Almatsier, 2009). 

b. Vitamin A 

Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Secara luas, 

vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan 

prekursor/provitamin A karatenoid yang mempunyai aktivitas biologik sebagai 

retinol (Almatsier, 2009). 

1) Fungsi Vitamin A 

Vitamin A berperan dalam berbagai fungsi faali tubuh. Berikut adalah fungsi dari 

vitamin A. 

a) Pengelihatan 

Vitamin A berfungsi dalam pengelihatan normal pada cahaya remang. Di 

dalam mata, retinol (bentuk vitamin A) yang didapat dari darah dioksidasi menjadi 

retinal. Retinal kemudian mengikat protein opsin dan membentuk pigmen visual 

merahungu atau rodopsin. Rodopsi ada di dalam sel khusus pada retina mata yang 

dinamakan rod. Bila cahaya mengenai retina, pigmen visual merahungu ini 

berubah menjadi kuning dan retinal dipisahkan dari opsin. Pada saat itu, terjadi 

rangsangan elektrokimia yang merambat sepanjang saraf mata ke otak 

menyebabkan terjadinya suatu bayangan visual (Almatsier, 2009). 

 

 



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 setiap tahap 

perkembangan tubuh. Vitamin A, dalam bentuk asam retinoat memegang peranan 

aktif dalam kegiatan inti sel 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. Sel–sel yang paling nyata mengalami diferensiasi adalah sel–sel epitel 

khusus, terutama sel–sel goblet, yaitu sel kelenjar yang mensintesis dan 

mengeluarkan mukus atau lendir (Almatsier, 2009). 

c) Fungsi Kekebalan 

Vitamin A berpengaruh terhadap fungsi kekebalan tubuh. Retinol 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B (leukosit yang 

berperan dalam proses kekebalan humoral). Disamping itu, kekurangan vitamin A 

menurunkan respon antibodi yang bergantung pada selT, yaitu limfosit yang 

berperan dalam proses kekebalan selular (Almatsier, 2009). 

d) Pertumbuhan dan Perkembangan 

Vitamin A berpengaruh terhadap sintesis protein, dengan demikian terhadap 

pertumbuhan sel. Vitamin A dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan sel epitel 

serta membentuk email dalam pertumbuhan gigi. Jika 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 (Almatsier, 2009). 



e) Reproduksi 

Vitamin A dalam bentuk retinol dan retinal berperan dalam reproduksi. 

Pembentukan sel sperma serta pembentukan sel telur dan perkembangan janin 

dalam kandungan membutuhkan vitaminA dalam bentuk retinol. Seseorang 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 ibu untuk menyusui (Almatsier, 2009). 

f) Pencegahan Kanker dan Penyakit Jantung 

Kemampuan retinoid mempengaruhi perkembangan sel epitel dan 

kemampuan meningkatkan akitivitas sistem kekebalan diduga berpengaruh dalam 

pencegahan kanker, terutama kanker kulit, tenggorokan, paru–paru, payudara dan 

kantung kemih. Disamping itu, betakaroten bersama vitamin E dan C berperan 

sebagai antioksidan diduga dapat pula mencegah kanker paru–paru. Penelitian–

penelitian menunjukan bahwa vitamin A berperan dalam pencegahan dan 

penyembuhan penyakit jantung (Almatsier, 2009).   

g) Fungsi Lainnya 

Defisiensi vitamin A juga menyebabkan berkurangnya nafsu makan. Hal ini 

terjadi karena adanya perubahan pada jonjot perasa di lidah. Vitamin A juga 

berperan dalam pembentukan sel darah merah, kemungkinan melalui interaksi 

dengan zat besi (Almatsier, 2009). 

2) Angka Kecukupan Vitamin A yang Dianjurkan 

Angka kecukupan vitamin A yang dianjurkan untuk berbagai golongan umur dan 

jenis kelamin di Indonesian dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 



Tabel 2.  

Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk vitamin A 

Golongan 

umur 

AKA* 

(RE) 

Golongan 

umur 

AKA* 

(RE) 

0 – 6 bln 375 Wanita :  

7 – 11 bln 400 10 – 12 thn 600 

1 – 3 thn 400 13 – 15 thn 600 

4 – 6 thn 450 16 – 18 thn 600 

7 – 9 thn 500 19 – 29 thn 500 

  30 – 49 thn 500 

  50 – 64 thn 500 

  ≥ 65 thn 500 

Pria :    

10 – 12 thn 600 Hamil :  

13 – 15 thn 600 Trimester 1 + 300 

16 – 18 thn 600 Trimester 2 + 300 

19 – 29 thn 600 Trimester 3 + 350 

30 – 49 thn 600 Menyusui :   

50 – 64 thn 600 6 bln pertama + 350 

≥ 65 thn 600 6 bln kedua + 350 

Sumber : AKG 2013 

*Angka Kecukupan Vitamin A 

 

3) Sumber Vitamin A 

Vitamin A terdapat di dalam pangan hewani, sedangkan karoten terdapat 

dalam pangan nabati. Sumber vitamin A adalah hati, kuning telur, susu (terdapat 

dalam lemaknya) dan mentega. Sumber karoten adalah sayuran berwarna hijau tua 

dan buah–buahan yang berwarna kuning–jingga, seperti daun singkong, daun 

kacang, kangkung, bayam, kacang panjang, buncis wortel, tomat, jagung kuning, 

papaya, mangga, nangka masak dan jeruk (Almatsier, 2009). Kandungan vitamin 

A beberapa bahan makanan yang dinyatakan dalam retinol ekivalen dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 



Tabel 3.  

Nilai vitamin A berbagai bahan makanan (Retinol Ekivalen (RE)/100 gr) 

Bahan Makanan RE Bahan Makanan RE 

Hati sapi 13170 Daun katuk 3111 

Kuning telur bebek 861 Sawi 1940 

Kuning telur ayam 600 Kangkung 1890 

Ayam 243 Bayam 1827 

Ginjal 345 Ubi jalar merah 2310 

Ikan sardin (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 

Wortel 3600 Susu kental manis 153 

Daun singkong 3300 Susu segar 39 

Daun pepaya 5475 Mangga masak pohon 1900 

Daun lamtoro 5340 Pisang raja 285 

Daun tales 3118 Tomat masak 450 

Daun melinjo 3000 Semangka 177 

Sumber : Daftar Analisis Bahan Makanan, FKUI, 1992 

 

c. Vitamin C 

Vitamin C (asam askorbat) banyak memberikan manfaat bagi kesehatan 

tubuh kita. Di dalam tubuh, vitamin C juga berperan sebagai senyawa pembentuk 

kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan 

jaringan penyokong lainnya. Vitamin C merupakan senyawa antioksidan alami 

yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dari polusi di sekitar lingkungan kita. 

Terkait dengan sifatnya yang mampu menangkal radikal bebas, vitamin C dapat 

membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga risiko timbulnya 

berbagai penyakit degenaratif, seperti kanker, dapat diturunkan. Selain itu, vitamin 

C berperan dalam menjaga bentuk dan struktur dari berbagai jaringan di dalam 

tubuh, seperti otot. Vitamin ini juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi 

pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme 



patogen. Melalui mekanisme inilah vitamin C berperan dalam menjaga kebugaran 

tubuh dan membantu mencegah berbagai jenis penyakit (Almatsier, 2009). 

1) Fungsi Vitamin C 

Berikut adalah fungsi dari vitamin C : 

a) Sintesis kolagen 

Fungsi vitamin C banyak berkaitan dengan pembentukan kolagen. Vitamin 

C diperlukan hidroksilasi prolin dan lisin menjadi hidroksiprolin, bahan penting 

dalam pembentukan kolagen. Kolagen merupakan senyawa protein yang 

mempengaruhi integritas struktur sel di semua jaringan ikat, seperti pada tulang 

rawan, matriks tulang, dentin gigi, membran kapiler, kulit dan tendon (urat otot). 

Dengan demikian, vitamin C berperan dalam penyembuhan luka, patah tulang, 

pendarahan di bawah kulit dan pendarahan gusi (Almatsier, 2009). 

b) Sintesis Karnitin, Noradrenalin, Serotonin dan Lain – Lain  

Karnitin memegang peranan penting dalam menyangkut asam lemak rantai 

panjang ke dalam mitokondria untuk dioksidasi. Karnitin menurun pada defisiensi 

vitamin C yang disertai dengan rasa lemah dan lelah. Perubahan dopamine menjadi 

noradrenalin membutuhkan vitamin C. Vitamin C berperan dalam perubahan 

triptofan menjadi 5hidroksitriptofan dan pembawa saraf serotonin. Vitamin C juga 

berperan dalam hidroksilasi berbagai steroid di dalam jaringan adrenal. Konsentrasi 

vitamin C di dalam kelenjar adrenal menurun bila aktivitas hormon adrenal 

meningkat. Dalam keadaan stress emosional, psikologis atau fisik, ekskresi vitamin 

C melalui urine meningkat. Vitamin C diperlukan untuk oksidasi fenilalanin dan 

tirosin serta perubahan folasin menjadi asam tetrahidrofolat (Almatsier, 2009).  

 



c) Absorpsi dan Metabolisme zat Besi 

Vitamin C mereduksi besi feri menjadi fero dalam usus halus sehingga 

mudah diabsorpsi. Vitamin C menghambat pembentukan hemosiderin yang sukar 

dimobilisasi untuk membebaskan besi bila diperlukan. Absorpsi besi dalam bentuk 

nonhem meningkat empat kali lipat bila ada vitamin C. Vitamin C berperan dalam 

memindahkan besi dari transferin di dalam plasma ke feritin hati (Almatsier, 2009). 

d) Absorpsi Kalsium 

Vitamin C juga membantu absorpsi kalsium dengan menjaga agar kalsium 

berada dalam bentuk larutan (Almatsier, 2009). 

e) Mencegah Infeksi 

Vitamin C meningkatkan daya tahan terhadap infeksi karena pemeliharaan 

terhadap membran mukosa dan pengaruhnya terhadap fungsi kekebalan (Almatsier, 

2009).  

f) Mencegah Kanker dan Penyakit Jantung 

Vitamin C dapat mencegah dan menyembuhkan kanker karena vitamin C 

dapat mencegah pembentukan nitrosamine yang besifat karsinogenik dan peranan 

vitamin C sebagai antioksidan dapat mempengaruhi pembentukan sel–sel tumor 

(Almatsier, 2009). 

 

2) Angka Kecukupan Vitamin C yang Dianjurkan 

Angka kecukupan vitamin C yang dianjurkan untuk berbagai golongan umur dan 

jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

 

 



Tabel 4.  

Angka kecukupan vitamin C yang dianjurkan 

Golongan 

umur 

AKC* 

(mg) 

Golongan 

umur 

AKC* 

(mg) 

0 – 6 bln 40 Wanita :  

7 – 11 bln 50 10 – 12 thn 50 

1 – 3 thn 40 13 – 15 thn 65 

4 – 6 thn 45 16 – 18 thn 75 

7 – 9 thn 45 19 – 29 thn 75 

  30 – 49 thn 75 

  50 – 64 thn 75 

  ≥ 65 thn 75 

Pria :    

10 – 12 thn 50 Hamil :  

13 – 15 thn 75 Trimester 1 + 10 

16 – 18 thn 90 Trimester 2 + 10 

19 – 29 thn 90 Trimester 3 + 10 

30 – 49 thn 90 Menyusui :   

50 – 64 thn 90 6 bln pertama + 25 

≥ 65 thn 90 6 bln kedua + 25 

Sumber : AKG, 2013 

*Angka Kecukupan Vitamin C 

 

3) Sumber Vitamin C 

Vitamin C pada umumnya hanya terdapat di dalam pangan nabati, yaitu sayur dan 

buah Kandungan vitamin C beberapa bahan makanan dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.  

Nilai vitamin C berbagai bahan makanan (mg/100 gr) 

Bahan Makanan mg Bahan Makanan mg 

Daun singkong 275 Jambu monyet buah 197 

Daun katuk 200 Jambu biji 95 

Daun melinjo 150 Pepaya 78 

Sawi 102 Mangga muda 65 

Kol 50 Mangga masak pohon 41 

Kembang kol 65 Durian 53 

Bayam 60 Kedondong (masak) 50 

Kemangi 50 Jeruk manis 49 

Tomat masak 40 Jeruk nipis 27 

Kangkung 30 Nanas 24 

Ketela pohon kuning 30 Rambutan 58 

 Sumber : Daftar Analisis Bahan Makanan, FKUI, 1992 

 

7. Mineral 

Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting 

dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ maupun 

fungsi tubuh secara keseluruhan. Beberapa mineral merupakan bagian penting dari 

tubuh, seperti kalsium, fosfor dan magnesium adalah bagian dari tulang. Kemudian 

besi adalah bagian dari hemoglobin dalam sel darah merah dan iodium dari hormon 

tiroksin. Selain itu, mineral juga berperan dalam berbagai tahap metabolisme, 

terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim–enzim. Keseimbangan ion–ion 

mineral di dalam tubuh diperlukan untuk pengaturan pekerjaan enzim–enzim, 

pemeliharaan keseimbangan asam basa, membantu transfer ikatan–ikatan penting 

melalui membran sel dan pemeliharaan kepekaan otot dan saraf terhadap 

rangsangan (Almatsier, 2009). 

Mineral digolongkan ke dalam mineral makro dan mineral mikro. Mineral 

makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg 



per hari, sedangkan mineral mikro dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Jumlah 

mineral mikro yang dibutuhkan oleh tubuh kurang dari 15 mg per hari. Mineral 

yang termasuk ke dalam golongan mineral makro adalah natrium, klorida, kalium, 

kalsium, fosfor, magnesium dan sulfur. Mineral yang termasuk ke dalam golongan 

mineral mikro adalah besi, seng, iodium, selenium, mangan, flour, tembaga, krom 

dan molibden (Almatsier, 2009). 

 

a. Kalsium (Ca)   

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 dalam bentuk 

hidroksiapatit. 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). Di 

dalam cairan ekstraselular dan intraselular, kalsium memegang peranan penting 

dalam mengatur fungsi sel, seperti untuk transmisi saraf, kontraksi otot, 

penggumpalan darah dan menjaga permeabilitas membran sel. Selain itu, kalsium 

juga mengatur pekerjaan hormon–hormon dan faktor pertumbuhan (Almatsier, 

2009).     

1) Fungsi Kalsium 

Kalsium mempunyai berbagai fungsi di dalam tubuh. Berikut adalah fungsi 

kalsium :  

a) Pembentukan Tulang 

Kalsium di dalam tulang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai integral dari 

struktur tulang dan sebagai tempat penyimpanan kalsium. Selama pertumbuhan, 



terjadi proses kalsifikasi pada tulang secara cepat. Pada ujung tulang panjang ada 

bagian berpori yang dinamakan trabekula, yang menyediakan suplai kalsium siap 

pakai, guna mempertahankan konsentrasi kalsium normal dalam darah (Almatsier, 

2009).  

b) Pembentukan Gigi 

Kalsium adalah mineral yang membentuk dentin dan email yang merupakan 

bagian tengah dan luar dari gigi (Almatsier, 2009).  

c) Mengatur Pembekuan Darah 

Ion kalsium di dalam darah merangsang pembebasan fosfolipida 

tromboplastin dari platelet darah yang terluka. Tromboplastin ini mengkatalisis 

protrombin menjadi thrombin. Trombin kemudian membantu perubahan fibrinogen 

menjadi fibrin yang merupakan gumpalan darah (Almatsier, 2009). 

d) Katalisator Reaksi Biologik 

Kalsium berfungsi sebagai katalisator reaksi biologik, seperti absorpsi 

vitamin B12, tindakan enzim pemecah lemak (lipase pankreas), ekskresi insulin oleh 

pankreas, pembentukan dan pemecahan asetilkolin, yaitu bahan yang diperlukan 

dalam memindahkan (transmisi) suatu rangsangan dari suatu serabut saraf ke 

serabut saraf lainnya (Almatsier, 2009). 

e) Kontraksi Otot 

Pada waktu otot berkontraksi, kalsium berperan dalam interaksi protein di 

dalam otot, yaitu aktin dan myosin (Almatsier, 2009). 

 

 

 



f) Fungsi Lainnya 

Fungsi lainnya dari kalsium adalah meningkatkan fungsi transport membran 

sel, bertindak sebagai stabilisator membran dan transmisi ion melalui membran 

organel sel (Almatsier, 2009). 

2) Angka Kecukupan Kalsium yang Dianjurkan 

Angka kecukupan kalsium yang dianjurkan berdasarkan AKG (2013) dapat dilihat 

pada Tabel 6.  

Tabel 6.  

Angka kecukupan kalsium yang dianjurkan 

Golongan 

Umur 

AKK* 

(mg) 

Golongan 

umur 

AKK* 

(mg) 

0 – 6 bln 200 Wanita :  

7 – 11 bln 250 10 – 12 thn 1200 

1 – 3 thn 650 13 – 15 thn 1200 

4 – 6 thn 1000 16 – 18 thn 1200 

7 – 9 thn 1000 19 – 29 thn 1100 

  30 – 49 thn 1000 

  50 – 64 thn 1000 

  ≥ 65 thn 1000 

Pria :    

10 – 12 thn 1200 Hamil :  

13 – 15 thn 1200 Trimester 1 + 200 

16 – 18 thn 1200 Trimester 2 + 200 

19 – 29 thn 1100 Trimester 3 + 200 

30 – 49 thn 1000 Menyusui :   

50 – 64 thn 1000 6 bln pertama + 200 

≥ 65 thn 1000 6 bln kedua + 200 

Sumber : AKG 2013 

*Angka Kecukupan Kalsium 

 

 

 

 

 



3) Sumber Kalsium 

Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil olahan susu. Selain itu, serealia, 

kacang–kacangan dan hasil olahannya serta sayuran hijau juga merupakan sumber 

kalsium. Kandungan kalsium beberapa bahan makanan dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7.  

Nilai kalsium beberapa bahan makanan (mg/100 gr) 

Bahan Makanan mg Bahan Makanan mg 

Susu bubuk 904 Tahu 124 

Keju 777 Kacang merah 80 

Susu sapi segar 143 Kacang tanah 58 

Yoghurt 120 Tepung kedelai 195 

Udang kering 1209 Bayam  265 

Teri kering 1200 Sawi 220 

Sardine (kaleng) 354 Daun melinjo 219 

Susu kental manis 275 Daun katuk 204 

Kacang kedelai, kering 227 Selada air 182 

Tempe kedelai murni 129 Daun singkong 165 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan, Depkes, 1979. 

 

b. Besi (Fe) 

Besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh 

manusia, yaitu sebanyak 3–5 gram. Besi mempunyai beberapa fungsi esensial di 

dalam tubuh, seperti sebagai alat angkut oksigen dari paru–paru kejaringan tubuh, 

sebagai alat angkut elektron di dalam sel dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi 

enzim di dalam jaringan tubuh. Kekurangan besi berpengaruh terhadap 

produktifitas, penampilan kognitif dan sistem kekebalan (Almatsier, 2009). 

 

 

 



1) Fungsi Besi  

a) Proses Respirasi 

Dalam keadaan tereduksi besi kehilangan dua elektron, oleh karena itu 

mempunyai dua sisa muatan positif, yaitu bentuk fero (Fe++). Dalam keadaan 

teroksidasi besi kehilangan tiga elektron, sehingga mempunyai sisa tiga muatan 

positif yang dinamakan bentuk feri (Fe+++). Karena dapat berada dalam dua bentuk 

ion ini, besi berperan dalam proses respirasi sel, yaitu sebagai kofaktor bagi enzim–

enzim yang terlibat di dalam reaksi oksidasi-reduksi (Almatsier, 2009). 

b) Metabolisme Energi 

Di dalam setiap sel, besi bekerja sama dengan rantai protein-pengangkut-

elektron yang berperan dalam langkah–langkah akhir metabolisme energi. Dalam 

proses tersebut dihasilkan ATP (Almatsier, 2009).  

c) Kemampuan Belajar 

Beberapa bagian dari otak mempunyai kadar besi tinggi yang diperoleh dari 

transport besi yang dipengaruhi reseptor transferin. Defisiensi besi berpengaruh 

negatif terhadap fungsi otak, terutama terhadap fungsi neurotransmitter. Akibatnya, 

kepekaan reseptor saraf dopamine berkurang yang dapat berakhir dengan hilangnya 

reseptor tersebut sehingga daya konsentrasi, daya ingat dan kemampuan belajar 

terganggu (Almatsier, 2009). 

d) Sistem Kekebalan 

Respon kekebalan sel limfositT terganggu karena berkurangnya 

pembentukan sel tersebut yang disebabkan oleh berkurangnya sintesis DNA akibat 

gangguan enzim reduktase ribonukleotida yang membutuhkan besi untuk dapat 

berfungsi. Sel darah putih yang menghancurkan bakteri tidak dapat bekerja secara 



efektif dalam keadaan tubuh kekurangan besi. Enzim lain yang berperan dalam 

sistem kekebalan tubuh adalah mieloperoksidase yang juga terganggu fungsinya 

pada defisiensi besi (Almatsier, 2009).  

e) Pelarut Obat–Obatan 

Obat–obatan tidak larut air oleh enzim yang mengandung besi dapat 

dilarutkan sehingga dapat dikeluarkan dari dalam tubuh (Almatsier, 2009). 

2) Angka Kecukupan Besi yang Dianjurkan 

Angka kecukupan besi yang dianjurkan berdasarkan dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8.  

Angka kecukupan besi yang dianjurkan 

Golongan 

Umur 

AKB* 

(mg) 

Golongan 

umur 

AKB* 

(mg) 

0 – 6 bln - Wanita :  

7 – 11 bln 7 10 – 12 thn 20 

1 – 3 thn 8 13 – 15 thn 26 

4 – 6 thn 9 16 – 18 thn 26 

7 – 9 thn 10 19 – 29 thn 26 

  30 – 49 thn 26 

  50 – 64 thn 12 

  ≥ 65 thn 12 

Pria :    

10 – 12 thn 13 Hamil :  

13 – 15 thn 19 Trimester 1 + 0 

16 – 18 thn 15 Trimester 2 + 9 

19 – 29 thn 13 Trimester 3 + 13 

30 – 49 thn 13 Menyusui :   

50 – 64 thn 13 6 bln pertama + 6 

≥ 65 thn 13 6 bln kedua + 8 

Sumber : AKG 2013 

*Angka Kecukupan Besi 

 

 



3) Sumber Besi 

Sumber besi adalah daging, ayam, ikan, telur, serealia tumbuk, kacang–kacangan, 

sayuran hijau dan beberapa jenis buah. Kandungan besi beberapa bahan makanan 

dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9.  

Nilai besi beberapa bahan makanan (mg/100 gr) 

Bahan Makanan mg Bahan Makanan mg 

Tempe kedelai murni 10,0 Biskuit 2,7 

Kacang kedelai, kering 8,0 Jagung kuning, pipil lama 2,4 

Kacang hijau 6,7 Roti putih 1,5 

Kacang merah 5,0 Beras setengah giling 1,2 

Kelapa tua, daging 2,0 Kentang 0,7 

Udang segar 8,0 Daun kacang panjang 6,2 

Hati sapi 6,6 Bayam  3,9 

Daging sapi 2,8 Sawi 2,9 

Telur bebek 2,8 Daun katuk 2,7 

Telur ayam 2,7 Kangkung 2,5 

Ikan segar 2,0 Daun singkong 2,0 

Ayam  1,5 Pisang ambon  0,5 

Gula kelapa 2,8 Keju 1,5 

 Sumber : Daftar Koposisi Bahan Makanan, Depkes, 1979 

 

 

 

 


