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1.Pendahuluan 

Gizi berasal dari bahasa Arab “Al Gizzai” yang artinya makanan dan manfaatnya untuk 

kesehatan, sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Kata ‟gizi‟ dikenal di Indonesia 

sejak tahun 1950-an, sebagai terjemahan kata nutrition, istilah bahasa Inggris yang berarti 

„hubungan antara makanan dan kesehatan‟.  

Oleh Lembaga Bahasa Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia, pada tahun 1950-an 

ditawarkan terjemahan nutrition dengan menggunakan akar kata bahasa Sansekerta ‟Harena‟ 

atau akar kata bahasa Arab ‟Al Ghizai‟. Oleh Prof. Poorwo Soedarmo bapak Gizi Indonesia, 

dan pimpinan Lembaga Makanan Rakyat (LMR) menetapkan penggunaan kata gizi yang 

berasal dari bahasa Arab. Kata ‟ilmu gizi‟ resmi menjadi istilah ilmiah tahun 1958 pada saat 

masuk dalam kurikulum ilmu kedokteran di Universitas Indonesia.  

Sejak tahun 1990-an di masyarakat awam dan periklanan beredar kata ‟nutrisi‟ di samping 

gizi. Secara profesional kata ‟nutrisi‟ digunakan sejak tahun 1950-an di kalangan ilmu 

peternakan dan kedokteran hewan.  

Sebagai orang yang berkecimpulng dalam Kesehatan, maka istilah Gizi mungkin lebih pas 

dibanding istilah Nutrisi. 

2.Tujuan mempelajari Ilmu Gizi 

Adapun tujuan mempelajari Ilmu Gizi adalah agar: 

2.1.Mengetahui dan menetapkan kebutuhan unsur gizi yg lengkap dalam makanan 

2.2.Dapat  menetapkan jumlah optimal setiap unsur gizi 

2.5.Mengetahui kombinasi makanan terbaik   dalam kebutuhan hidup manusia 

2.6.Mengetahui perbedaan kebutuhan dlm. Siklus hidup N 

2.7.Mengerti bagamana faktor gizi  dapat mempengaruhi & dipengaruhi 

3.Tujuan Objektif Biokimia Gizi: 

3.1.Menganalisa peran Biokimia dalam diet untuk mempertahankan homeostasis 

3.2.Menginterpertasi pengaruh beban kerja, umur dan perubahan fisiologis terhadap diet yang 

dibutuhkan. 

4.Kebutuhan makanan (nutrisi) 

Kebutuhan nutrisi tiap orang berbeda-beda. Tabel yang dikeluarkan tentang kebutuhan kalori 

untuk seorang dengan berat badan 70 kg tidaklah cocok untuk semua induvidu. Umur, jenis 

pekerjaan, keadaan  kesehatannya, keadaan ususnya termasuk floranya, suplemen vitamin 

mineral yang diterima dan  kecepatan eliminasi bahan buangan (waste product) mempengaruhi 



kebutuhan kalori seseorang. Akan tetapi mekanisme kontrol secara Fisiologi dan Biokimia 

yang terjadi dalam tubuh kita menghasilkan suatu keadaan keseimbangan. 

Seperti halnya makhluk hidup yang lain, manusia bertahan hidup karena adanya perpindahan 

energi  yang berkelanjutan  keluar masuk tubuhnya. Makanan menyediakan energi yang 

dibutuhkan  termasuk juga nutrisi esensial yang tidak bisa dibuat dalam tubuh makhluk hidup. 

Nutiri yang cukup adalah mencakup 6 kompnen utama dari diet yaitu, karohidrat, protein, lipid, 

vitamin, mineral dan air. Makanan juga mengandung komponen yang tidak diperlukan 

(nonnutritive components) yang bersama-sama dengan bakteri flora usus serta sel-sel debris 

dan material buangan lainnya dieksresi keluar tubuh berupa keringat, urine dan feses. 

5.Homeostasis. 

Komposisi intraselluler harus dipertahankan konstant,  dapat berubah namun dalam batas-batas 

perubahan yang kecil. Mekanisme  untuk mempertahankan keadaan yang relatif konstant 

tersebut disebut homeostasis. 

6.Air dalam tubuh manusia. 

Orang normal terdiri dari  55% air, 19% protein, 19% lipid dan kurang dari 1% karbohidrat, 

dan 7% inorganik. Air dalam tubuh manusia terdapat dalam dua kompartmen, intraselluler 

dan eksraselluler. Air ekstraselluler ada dua bagian yaitu air interstisial yang seolah-olah 

menjadi tempat  mengapungnya sel dan air yang terdapat dalam plasma darah. Distribusi air 

yang merata ini tidaklah memperlambat pergerakan atau aliran air dalam tubuh kita. 

Percobaan dengan infuse radioaktif karbon atau glukosa akan digabungkan dengan 

karbohidrat atau lipid dalam tubuh kita dalam waktu 30 detik. Hal ini menunjukkan adanya 

koordinasi dan  regulasi  reaksi-reaksi Biokimia dalam tubuh kita dengan kecepatan yang 

sangat tinggi.  

7.Komponen utama makanan. 

7.1.Protein. 

Protein tersusun dari asam amina yang terikat dengan ikatan peptida. Lihat kuliah enzim ! 

Proein yang masih dalm bentuk “native state” tidak bisa dicerna oleh enzim dalam 

pencernaan kita. Untuk itulah maka harus dimasak dulu. Pemanasan akan meusak bentuk 

“native state” menjadi bentuk  “denatured”. Bentuk  “denatured” ini dapat dicerna oleh 

enzim-enzim yang ada dalam pencernaan kita.. Lihat kuliah pencernaan ! 

7.2.Lipida. 

Dalam makanan banyak sekali macam-macam lipida yang bisa kita peroleh, namun yang 

paling banyak  dan mempunyai nilai nutrisi tinggi adalah trigliserida atau triasilgliserol atau 

disebut TG. TG terdiri dari gliserol dan tiga asam lemak yang terikat dengan ikatan eser. 

Asam lemak yang paling sering kita dapatkan adalah asam palmitat adam oleat dan asam 

stearat. Asam lemak bisa jenuh atau tidak jenuh. Apabila kandungan asam lemak tidak jenuh 



makin  tinggi  atau makin tidak jenuh asam lemaknya ( ikatan rangkapnya banyak dan 

jumlahnya banyak) maka titik  rendah titik cairnya (melting point). Lihat kuliah lipida !. 

7.3.Karbohidrat. 

Dalam makanan karbohidrat terbanyak adalah dalam bentuk amilum, laktosa, sukrosa dan 

glukosa (dextrose). Alfa-D-glukosa adalah merupakan “building block” dari karbohidrat 

yang terdapat dalam makanan kita.  Lihat kuliah karohidat ( KLP ) ! dan pencernaan. 

Metabolisme karohidrat, lipid dan protein akan diberikan tersendiri. 

Secara garis besar lihat diagram dibawah ini menggambarkan metabolisme ketiga 

makromolekul. 
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Diagram diatas menunjukkan bahwa protein, karbohidrat dan lipida di dalam tubuh dapat 

diubah menjadi energi fosfat bertenaga tinggi ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak, 



bernafas, proses anabolik, katabolik dan peristiwa lainnya yang merupakan ciri khas 

makhluk hidup. 

Demikian pula makromolekul di atas di dalam tubuh dapat juga dibuat senyawa yang 

dibutuhkan untuk menyusun sel, jaringan atau organ. 

8.Kelompok makanan dasar. 

Makanan bisa dikelompokkan menjadi  4 kelompok dasar : 

 1.Kelompok susu. Susu mengandung protein, Ca
++

, P, riboflavin, vit. D 

 2.Kelompok daging. Daging mengandung protein bernilai biologik tinggi, niacin, iamin, 

vit. B12. Besi –heme, mineral. 

  3.Kelompok sayur-buah. Kandungan yang penting diantaranya adalah : Vit. C, karotin 

(provitamin A), vitamin-vitamin larut dalam air, mineral dan serat. Satu jenis sayur saja tidak 

bernilai biologik tinggi, akan tetapi kombinasi sayur-sayuran yang benar akan dapat saling 

melengkapi dan  dapat meningkatkan nilai gizi. 

 4.Kelompok roti-sereal. Banyak mengandung carbohydrate, vitamin, serat dan zat besi. 

Nilai proteinnya lebih rendah dari protein hewani. 

9.Kebutuhan dalam kalori 

9.1.RDA adalah singkatan dari Recommended Daily Allowance yaitu kebutuhan gizi cukup 

yang dianjurkan. USRDA : anjuran yang berlaku di USA. Dianggap memenuhi gizi 

optimum pada orang sehat. Dirancang untuk diet rata-rata orang  Amerika, yang terdiri dari : 

15% protein, 40% lipida dan 45% karbohidrat. 

Kebutuhan makanan seseorang dipengaruhi oleh : usia, ukuran tubuh, jenis kelain, beban 

pekerjaan dan kondisi fisiologik misalnya hamil atau menyusui (laktasi). 

Kebutuhan energi didapat dari makanan. Energi dari makanan diubah menjadi ATP atau 

senyawa fosfat tenaga tinggi lainnya (GTP). Effisiensi mencapai  40%. 

 Untuk 1 mol Glukosa = C6H12O6   BM 180  180 gr/L 

 Kalau diukur dengan kalorimeter akan didapatkan panas dan CO2 + H2O. Panasnya 

bisa diukur. Besarnya adalah 686 kcal               1 gr    =   4,… kcal. 

 Dalam jaringan oksidasi 1 mol glukosa  menghasilkan 38 ATP. Satu mol ATP  = 7,6 

kcal. Jadi 38 ATP = 288,8 kcal. Kalau dikembaikan keperhitungan dengan kalorimeter akan 

dihasilkan 42% (dari 686).  Untuk 1 kcal  =  4,185 J (Joule) yaitu dalam perhitungan panas.  

Ada nilai yang lain yaitu 16,7 kJ = 4 kcal dan 37.7 kJ = 9 kcal. 

 Misalnya kebutuhan orang dewasa agar berat badan konstan dan tetap sehat 

memerlukan kurang lebih 31 – 44 kcal/kg BB. Atau diperlukan 129 – 184 kJ/kg BB untuk 

memenuhi BMR, SDA dan kebutuhan energi dan aktivitas lainnya. 

 



BMR adalah singkatan dari Basal Meabolic Rate, atau laju metabolik basal. Adalah energi 

yang diperlukan oleh orang/induvidu dalam keadaan bangun (awake) selama istirahat fisik, 

digestif dan emosional. Apabila seseorang dalam keadaan tidur enegi yang dibutuhkan 

kurang dari BMR. Sebaliknya olahraga kebutuhan energi > BMR. Pada orang yang teratur 

berolah raga BMRnya bisa naik. Pada kelaparan  BMR  turun. Usia dapat mempengauhi 

BMR. BMR tinggi pada anak umur 5 th. Pada hipertiroid BMR naik. 

 Rumus : BMR = BB x 100 kJ/hari ( BB x 24kcal/hari ) 

 

SDA (Specific Dynamic Action) adalah kenaikan laju metabolik di atas laju basal. Jadi 

dalam keadaan biasa dimana metabolisme selalu berjalan, pada waktu kita makan dan terjadi 

pencernaan dan metabolisme makanan akan timbul panas. Pengaruh makanan yang 

merangsang timbulnya panas ini dinamakan SDA. Karena dalam metabolisme (respirasi) 

melibatkan penggunaan O2 maka hal ini juga dimasukkan dalam definisi SDA.  

 SDA protein > lipida > carbohydrate. 

Nilai kalori makanan. Kandungan energi makanan seperti yang diukur dengan kalorimeter 

tak seluruhnya dapat dipakai untuk metabolik tubuh. Jadi ada kehilangan energi dari 

makanan. Ini karena beberapa sebab. Pertama sebagian makanan tidak diserap. Sebagian 

dipakai untuk SDA, dan sebagian terbuang sebagai urea, kreatinin dan bahan organik lain 

dalam urine. 

 Sesudah dikoreksi, maka : 

Karbohdrat, 4 kcal/g     atau    17 kJ/g 

  Lipida,         9 kcal/g     atau    37 kJ/g 

                        Protein         4 kcal/g     atau    17 kJ/g 

  Etanol          7 kcal/g 

  

Kebutuhan kalori dipengaruhi aleh aktivitas. Kurang gerak kebutuhannya  BMR + 30% 

BMR.  

Aktivitas sedang kebutuhan kalori = BMR + 40%BMR. Pekerja berat kebutuhannya = BMR 

+ 50% BMR. 

 Contoh : Untuk seorang dengan berat badan 60 kg pekerja berat kebutuhan kalorinya =  60 x 

100 kJ/hari = 6000 kJ. Karena pekerja berat kebutuhannya ditambah 50% = 0.5 x 6000 kJ = 

3000 kJ. Total kebutuhan 9000 kJ ( Kalau dalam kcal   BMR = 60 x 24 kcal ). 

Contoh lain : Seorang supir pria dengan berat badan 70 kg. Dia nyupir 8jam/h, makan 2 

jam/h, nulis 6 jam/h dan tidur 8 jam/h. BMR = 70 x 24 kcal/h = 1680 kcal/h. 

           Aktivitas  per hari = 8 x  63 + 2 x 26 + 6 x 28 = 728 kcal/h. 

           Kebutuhan kalori (metabolic energy requirement) = 1680 + 728 = 2408 

kcal/h. 



 Aktivitas tersebut termasuk sedang. Berdasarkan ini kebutuhan energi bisa dihitung yaitu = 

1680 + 40% dari 1680 = 2352 kcal/h. Metode perhitungan yang kedua ini mendekati nilai 

2408 ( cara pertama yang lebih populer). Cara pertama ini menghitung secara induvidual, 

lebih tepat tapi lebih rumit. Dari berbagai percobaan maka ditetapkan kebutuhan energi 

seseorang antara 31 hingga 44 kcal/h/kg BB. 

10.Sumber energi. 

Energi yang bisa diperoleh dari makanan berasal dari : karbohidrat, lipida dan protein. 

 1.Karbohidrat.  

A.Karbohidrat kompleks/pati (starch). Misalnya : gandum, beras, kentang. Bahan 

makanan ini banyak mengandung vitamin dan mineral. Pengolahan dapat menurunkan 

kandungan vitamin dan mineral. Dianjurkan sebagai sumber energi. 

B.Gula-gula. Senyawa ini terasa manis, misalnya glukosa, fruktosa (dalam buah dan 

madu), laktosa (dalam susu) dan sukrosa (gula dapur). 

                C.Serat makanan. Relaif tidak dapat dicerna. Selulosa (cellulose), 

pektin, hemiselulosa, gum dan lainnya. Serat dapat mempercepat gerak usus terutama usus 

besar. Meningkatkan kehilangan lipid dan nitrogen dan mengurangi absorpsi mineral tertentu 

(misanya Ca
++

 dan Fe
++

).  

 Penyediaan karbohidrat yang cukup untuk kebutuhan energi akan menghemat penggunaan 

protein sebagai sumber energi (protein sparing action), sehingga protein dapat digunakan 

sebagai sumber asam amino untuk merumat/memelihara keutuhan jaringan. 

Jumlah karbohidrat juga harus mencukupi untuk mencegah ketosis (dalam kelaparan). Lihat 

kuliah lipid !. Diperkirakan kebutuhan karbohidrat minimal adalah 20% dari total kebutuhan 

enegi, yaitu perlu 12 g karbohidrat/1000kJ atau 5 gram/100 kcal. 

  2.Lipida.Lipida dapat meningkatkan cita rasa makanan, mengenyangkan (lambat dicerna) dan 

nilai kalorinya lebih besar dari karbohidrat dan protein. Lipid dalam makanan dapat 

meningkatkan penyerapan vitamin A, D, E dan K. Asam lemak esensial diperlukan untuk 

membentuk membran sel. Asam lemak eicosanoid merupakan zat bakal antara lain 

prostaglandin, tromboksan dan leukotrin. 

Lipid yang berasal dari hewan : asam lemaknya lebih dominan yang jenuh, mengandung 

tinggi kholesterol. Lipid yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (lipid nabati) banyak 

mengandung asam lemak tidak jenuh (polyunsaturated fatty acids), nonkholesterol. 

Minyak kelapa banyak mengandung asam lemak jenuh ( asam lemak tidak jenuhnya < 3% ). 

Asam lemak esensial (asam linoleat, alfa-linolenat dan arakhidonat) seharusnya  1% dari 

intake. 

Contoh : diet 2400 kcal/h. Energi minimal 24 kcal atau 24/9 = 2,7 g sebagai asam linoleat. 



 3.Protein. Asam amino berfungsi sebagai sumber nitrogen (N) untuk biosintesis 

senyawa porfirin,  purin (untuk asam nukleat) dan jaringan ikat (heksosamin). Dapat dipakai 

untuk sintesis protein jaringan. Ada 20 macam asam amino. Sepuluh diantaranya termasuk 

esensial asam amino. Esensial untuk orang dewasa dan bayi : Ileu (Isoleusin), Leu (Leusin), 

Lys (Lisin), Met (Metionin), Phe (Fenilalanin), Thr (Treonin), Try (Triptofan) dan Val 

(Valin). Esensial untuk bayi dan anak : Arg (Arginin) dan His (Hisidin). 

Pada bayi prematur kemungkinan enzim untuk sintesis Try dan Cys (Sistein) belum 

sempurna. Try esensial bila Phe kurang. Pada penderita PKU (phenilketonuria) Phe makanan 

dihilangkan. 

11.Nilai biologis protein.  

Dalam memilih protein dalam diet penting untuk diperhatikan, pertama kualitas dan yang 

kedua kuantitas. 

Protein yang paling baik dari segi kandungan asam aminonya adalah diet yang ada 

keseimbangan yang baik dari semua asam amino, yang esensial dan non esensial. Protein 

mempunyai nilai biologis untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, ini berarti harus 

mengandung senyawa asam amino esensial. 

Nilai biologis protein hewani lebih besar dari pada protein nabati, kecuali gelatin (dari hewan) 

yang mana kekurangn asam amino Try (triptofan=tryptophane). Protein nabati kebanyakan 

nilai biologisnya rendah oleh karena masing-masing kekurangan macam asam amino yang 

dikandungnya atau kandungannya rendah. Kombinasi yang baik dari berbagai bahan makanan 

nabati dapat menghasilkan perbandingan asam amino yang seimbang dan saling melengkapi 

dalam jumlah cukup. 

Protein telur “score” 100, beef (daging sapi) 70. Beberapa makanan mengandung protein yang 

bersifat toksis pada keadaan tertentu atau dapat menimbukan alergi. 

12.Keseimbangan nitrogen.  

Pada orang dewasa yang mengalami keseimbangan nitrogen jumlah N yang masuk sama 

dengan jumlah N yang keluar (melalui urine, keringat dan feses). 

Keseimbangan N positif artinya N masuk lebih besar dari N yang keluar. Ini dapat terjadi 

pada : masa pertumbuhan, kehamilan dan masa penyembuhan. 

Keseimbangn N negatif apabila N keluar lebih besar dari N yang masuk, bisa terjadi pada : 

kelaparan, malnutrisi, penyakit, trauma, operasi dan luka bakar. 

13.Contoh komposisi diet: 

USA Diet. 

  Saat ini   Anjuran AHA (American Heart Association) 

Lipida :   42%   30% 

  16% jenuh   10% jenuh 



  19% MUFA   10% 

   7% PUFA   10% 

Protein:  12% 

 

Karbohidrat:  46%   55% 

  22% KBH komplek  KBH komplek dan berserat. 

  6% gula alami 

  18% gula olahan 

14.Gangguan gizi 

Dikatakan telah terjadi gangguan gizi  apabila: 

14.1.Cadangan tubuh menurun 

14.2.Defisiensi pada  jaringan & serum 

14.3.Timbul gejala klinis thd khas, daya  tahan tubuh menurun 

14.4.Kelainan biologis & fisiologis dan klinis semakin jelas 

14.5.Perubahan anatomis 

14.6.Gejala defisiensi semakin nyata dan fatal 

Kecepatan perubahan tergantung : 

1. Tingkat kekurangan intake 

2. Tingkat kebutuhan 

3. Cadangan yg tersedia 

Penyebab kelainan gizi 

A. Primer  

- Pola konsumsi 

- Distribusi makanan ditingkat family ( RT ) 

- Pola makan 

- Ketersediaan pangan di RT & pasar 

B. Sekunder 

- Digestion 

- Absorpsion 

- Transportation 

- Utilization 

- Storage excretion 

- Peningkatan kebutuhan 

15.Contoh kelainan gizi: 

15.1.Kurang Kalori Protein: 

• Kurang Kalori Protein 

• Gizi Kurang/Gizi Buruk 



• Malnutrisi :  

 Marasmus – Kwashiorkor 

Dampak:   

• fisik  

• Intelektual 

• Kekebalan tubuh 

Selanjutnya dapat mengalami: 

– Kesakitan 

– Kematian  

Keterangan lebih lanjut: 

Kwasiorkor adalah defisiensi protein. Marasmus adalah defisiensi protein dan kalori. Pada 

anak dengan Kwasiorkor mungkin bisa didapatkan perut buncit, karena waktu itu terjadi 

“fatty liver”. Intake kalori yang rendah akan menyebabkan pemecahan lipid dari perifer, 

asam lemak darah meningkat seterusnya akan terjadi kelebihan sintesis TG di hepar 

melebihi kemampuan daya angkut VLDL.  

Pada anak dengan marasmus, karena kekurangan intake kalori yang berkepanjangan TG 

yang di hepar akan terpakai lagi, bukan hanya itu begitu pula dagingnya akan dipecah 

menjadi asam amino sebagai substrat glukoneogenesis yaitu pembentukan glukosa di hepar 

dari asam amino. Glukosa ini terutama untuk keperluan otak. Akibatnya penderitanya akan 

kelihatan terlihat tinggal kulit dan tulang saja.  

15.2.Anemi gizi. Terbanyak defisiensi zat besi. 

Akibat dari kekurangan zat besi dapat menimbulkan:  

– Penurunan kemampuan intelektual 

– Penurunan produktifitas kerja 

– Meningkatnya morbiditas anak 

– Meningkatnya mortality ibu 

– Menurunnya berat badan lahir dan keguguran 

Penyebab anemi zat besi: 

• Jumlah Fe tidak cukup dalam makanan 

• Absorbsi Fe rendah 

• Kebutuhan naik 

• Kehilangan darah 

Prevalensi anemia gizi: 

 Wanita dewasa: 30 – 40% 

 Wanita hamil: 50 – 70% 

 Anak balita: 30 – 40% 



 Anak sekolah: 25 – 35% 

 Pria dewasa: 20 – 30% 

15.3.Kekurangan vitamin A. 

Prevalensi : 0.7% 

Akibat kekurangan vitamin A : 

• Tingkat mortalitas tinggi 

• Anak rentan infeksi 

• Biaya kesehatan tinggi 

• Perkembangan mental terganggu 

• Penyakit degeneratif menyerang usia dini 

Epidemiologi: 

- 250 juta anak pra sekolah menderita kekurangan vit A subklinik 

- 3 juta menunjukkan gejala klinik kekurangan vit A 

- 300.000 anak buta karena kekurangan vit A (10% dari seluruh kebutaan pada anak) 

Indonesia:  ~ 50% anak pra sekolah                

- kekurangan vit A subklinik  

   ~ 34% wanita hamil kekurangan vit  A subklinik 

Penyebab kekurangan vitamin A: 

• Keadaan sosial ekonomi 

• Ketidaktahuan 

• Akibat infeksi 

• Kekurangan ASI 

15.4.Kekurangan Yodium (Iodine) 

Apabila terjadi kekurangan Yodium (I) maka dapat terjadi gangguan yang bisa berupa: 

• Pembesaran kelenjar gondok 

• Gangguan pertumbuhan (cebol, bisu, tuli) 

• Gangguan mental 

• Gangguan neuro motor 
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