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BAB I 

KONSEP AKTIFITAS FISIK (PHYSICAL ACTIVITY) DAN 
KEBUGARAN (PHYSICAL FITNESS) 

 

a.  Pengertian Aktifitas Fisik 

Aktifitas fisik merupakan fungsi dasar hidup manusia.  Sejak 

zaman dahulu aktifitas fisik diperlukan untuk mengumpulkan 

makanan dengan cara berjalan sekeliling hutan dan sungai, berlari 

dari kejaran musuh atau hewan liar yang hendak menerkam.  Pada 

perkembangan selanjutnya setelah manusia mengenal sistem 

budidaya maka manusia banyak menggunakan aktifitas fisik untuk 

bertani menanam padi dan berkebun menanam sayuran untuk 

memenuhi kebutuhan makanan.  Agar dapat bertahan hidup 

manusia zaman purba memerlukan tempat yang menyediakan 

bahan makanan, sehingga mereka banyak membutuhkan energi 

untuk berkelana mencari makanan, berpindah dari satu tempat ke 

tempat lain yang masih banyak sumber-sumber bahan makanan.  

Seiring perkembangan peradaban manusia mulai mnengenal alat 

angkut/transportasi berupa hewan seperti kuda yang digunakan 

sebagai alat transportasi.  Pada masa sudah dikenal alat 

transportasi, aktifitas fisik manusia untuk berjalan ke suatu tempat 

sudah mulai berkurang.   

Menurut WHO aktifitas fisik (physical activity) merupakan gerakan 

tubuh yang dihasilkan otot rangka yang memerlukan pengeluaran 

energi.  Aktifitas fisik melibatkan proses biokimia dan biomekanik.  

Aktifitas fisik dapat dikelompokkan berdasarkan tipe dan 

intensitasnya.  Seringkali orang menukarkan istilah aktifitas fisik 

dengan latihan olahraga atau exercise.  Secara definisi latihan 
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olahraga (exercise) merupakan bagian dari aktifitas fisik atau dapat 

dikatakan latihan olahraga (exercise) adalah aktifitas fisik yang 

terencana, terstruktur, berulang, dan  bertujuan untuk memelihara 

kebugaran fisik (Haskell & Kiernan 2000). Jumlah energi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktifitas dapat diukur 

dengan kilojoule (KJ) atau kilokalori (kkal).  Satu kalori (kal) setara 

dengan 4,186 joule atau 1 kilokalori (Kkal) setara dengan 1.000 

kalori atau setara dengan 4.186 kalori. 

 

Tabel 1.  Perbedaan Elemen Aktifitas Fisik dan Latihan Olahraga 
(Exercise) 

No Aktifitas Fisik Latihan (Exercise) 

1 Gerakan tubuh yang 

dihasilkan oleh otot rangka 

Gerakan tubuh yang 

dihasilkan oleh otot rangka 

2 Mengakibatkan pengeluaran 

energi 

Mengakibatkan pengeluaran 

energi 

3 Pengeluaran energi 

bervariasi dari rendah 

hingga tinggi (KKal) 

Pengeluaran energi 

bervariasi dari rendah 

hingga tinggi (Kkal) 

4 Berhubungan positif dengan 

kebugaran fisik 

Sangan berhubungan positif 

dengan kebugaran fisik 

5  Gerakan otot terencana, 

terstruktur dan berulang 

6 Meningkatkan atau 
memelihara komponen 

kebugaran fisik 

 

b.  Kebugaran Fisik (Physical Fitness) 

Istilah kebugaran jasmani (physical fitness) sering 

dibicarakan bila mendiskusikan tentang aktifitas fisik.  Kebugaran 

fisik (physical fitness) atau lazim disebut kesegaran jasmani 
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mengandung makna  kesanggupan dan kemampuan tubuh 

melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan.  Ada beberapa 

komponen kesegaran jasmani (physical fitness) baik yang terkait 

dengan kesehatan maupun yang terkait dengan keterampilan.  

Komponen kesegaran  jasmani yang terkait dengan kesehatan 

meliputi daya tahan kardiorespirasi, daya tahan otot, kekuatan otot 

dan komposisi tubuh.  Sedangkan komponen kesegaran jasmani 

yang berkaitan dengan keterampilan meliputi kecepatan, 

kelincahan/ketangkasan, keseimbangan, kecepatan reaksi, 

kelenturan dan koordinasi. 

Daya Tahan Kardiorespirasi (Cardiorespiratory endurance)   

 Daya tahan cardiorespiratory adalah kemampuan sistem 

pernapasan dan sirkulasinya di dalam tubuh untuk mensuplai 

bahan bakar (fuel) selama melakukan aktivitas fisik (USDHHS, 

1996 seperti yang diadaptasi dari Corbin & Lindsey, 1994). Untuk 

meningkatkan daya tahan cardiorespiratory, maka diperlukan 

aktivitas (usaha) untuk memelihara laju denyut jantung (heart rate 

elevated)  pada satu tingkatan aman pada suatu periode yang 

panjang seperti berjalan (walking) berenang (swimming), atau 

bersepeda (bicycling). Aktivitas yang dipilih untuk meningkatkan 

daya tahan cardiorespiratory tidaklah harus sangat intensif 

(strenuous), tetapi dimulai secara perlahan-lahan hingga secara 

berangsur-angsur meningkat ke aktivitas yang lebih intens. 

 Pada referensi yang lain daya tahan kardiorespirasi 

disebutkan sebagai daya tahan kardiovaskular. Daya tahan 

kardiovaskular adalah kemampuan system paru-paru, jantung, dan 

pembuluh darah untuk menunjang system energi kerja otot 

http://origin.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/components/index.htm#Cardiorespiratory#Cardiorespiratory
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(metabolisme energi) agar berfungsi secara optimal pada keadaan 

istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkannya 

ke jaringan yang aktif sehingga dapat digunakan pada proses 

metabolisme tubuh. Kapasitas paru-paru merupakan faktor penting 

dalam kebugaran dan kapasitas kerja fisik terutama dalam 

penyediaan oksigen.  Transportasi oksigen pada sel-sel dan 

peningkatan kapasitas kardiorespirasi akan meningkatkan 

kemampuan berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Kemampuan kardiorespirasi dapat ditentukan dengan beberapa 

cara misalnya: berjalan, jogging ataupun berlari pada jentera 

(tredmill), naik-turun bangku, dan mengendarai ergometer sepeda. 

Pengukuran daya tahan kardiovaskular dapat juga dilakukan 

dengan pengukuran di lapangan, misalnya lari, dengan menghitung 

jarak lari yang dapat ditempuh selama 12 menit (Cooper 12 

minute) (Marley, 1984: Cooper, 1970). 

 Daya tahan kardiorespirasi atau daya tahan jantung paru 

dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, genetic dan aktifitas 

fisik.  Faktor genetic akan membedakan kapasitas jantung, paru, 

jumlah sel darah merah dan hemoglobin seseorang serta jenis otot.  

Perbedaan kondisi fisiologis karena perbedaan genetic akan 

mempengaruhi daya tahan jantung paru seseorang. 

 Umur anak-anak sampai umur 20 tahun daya tahan 

kardiorespirasi akan meningkat, hingga mencapai maksimal pada 

umur 20-30 tahun.  Pada saat umu 70 tahun kemampuan daya 

tahan kardiorespirasi menurun hingga 50 persen.  Hal ini 

disebabkan oleh penurunan faal organ transport dan penggunaan 

oksigen yang terjadi akibat pertambahan umur.  Perbedaan daya 

tahan kardiorespirasi juga berbeda setelah seseorang pubertas.  
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Setelah pubertas daya tahan jantung wanita 15 hingga 25 persen 

lebih rendah dibandingkan laki-laki.  Perbedaan ini disebabkan oleh 

adanya maximal muscular power yang berhubungan dengan luas 

permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah 

hemoglobin, kapasitas paru dan lain-lainnya.   

 Aktifitas fisik yang dilakukan lebih rendah seperti istirahat 

yang lama (3 minggu) akan menurunkan daya tahan jantung.  Efek 

latihan aerobic selama 8 minggu setelah istirahat memperlihatkan 

peningkatan daya tahan jantung.  Macam aktiftas fisik juga 

mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi.  Orang yang melakukan 

lari jarak jauh mempunyai daya tahan kardivaskuler yang lebih baik 

dibandingkan melakukan senam atau main anggar. 

Kekuatan Otot (Muscular strength)  

 Kekuatan otot  menggambarkan kontraksi otot maksimal 

yang dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot. Kekuatan otot 

adalah kapasitas untuk mengatasi suatu beban/hambatan. Latihan 

kekuatan akan menghasilkan pembesaran pada otot dan 

peningkatan kekuatan otot. Kekuatan ini dapat diukur dengan 

melihat jumlah beban maksimum yang dapat diangkat dengan 

gerakan khusus. Seseorang mungkin memiliki kekuatan otot yang 

besar pada sekelompok otot tertentu, tetapi belum tentu sama 

pada kelompok lain (Departemen Kesehatan, 1994).  

 Kekuatan otot juga diartikan sebagai kemampuan otot untuk 

menggunakan kekuatan pada suatu aktivitas (USDHHS, 1996 

seperti yang diadaptasikan dari Wilmore & Costill, 1994). Untuk 

membuat otot kita menjadi lebih kuat  diperlukan kerja yang dapat 

melawan kekuatan otot itu, dapat menggunakan gaya berat atau 

timbangan. Jika kita ingin memperoleh kekuatan otot, maka latihan 

http://origin.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/components/index.htm#Strength#Strength
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yang dapat dilakukan adalah  mengangkat sesuatu yang berat atau 

naik-turun tangga dengan cepat (rapidly taking the stairs). 

 

Daya Tahan Otot (Muscular Endurance) 

 Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan 

kontraksi yang beruntun atau berulang-ulang, mengatasi beban 

pada suatu waktu tertentu atau dengan kata lain daya tahan otot 

adalah kemampuan untuk melaksanakan kekuatan dan 

mempertahankannya selama mungkin. Latihan seperti tarik bada, 

angkat badan dan baring duduk adalah cara mengembangkan 

ketahanan otot latihan-latihan itu juga merupakan cara untuk 

menentukan ketahanan otot (Marley, 1988). Sementara itu 

USDHHS, 1996 yang diadaptasi dari  Wilmore & Costill, 1994), 

menyatakan bahwa daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk 

melanjutkan suatu aktivitas  tanpa kelelahan Untuk meningkatkan 

daya tahan otot maka  upaya aktivitas kardiorespirasi 

(cardiorespiratory) adalah berjalan (walking), jogging,  latihan 

sepeda (bicycling), atau menari (dancing). 

 Daya tahan otot dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin 

dan suhu otot.  Kekuatan otot laki-laki dan perempuan sama 

hingga umur 12 tahun, sampai umur pubertas kekuatan otot 

perempuan masih dapat meningkat walaupun peningkatannya lebih 

kecil dibandingkan laki-laki.  Kekuatan otot maksimal tercapai pada 

umur 25 tahun baik pada perempuan maupun pada laki-laki.  

Kontraksi otot akan lebih kuat bila suhu otot sedikit lebih tinggi.  

Peranan pemanasan sebelum aktifitas fisik berpengaruh terhadap 

reaksi kimia dalam otot.  Pemanasan yang optimal akan 

mempercepat proses kontraksi dan relaksasi otot.    

http://origin.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/components/index.htm#Endurance#Endurance
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Komposisi Tubuh (Body Composition) 

 Komposisi tubuh menggambarkan  jumlah relatif dari otot, 

lemak, tulang, dan bagian penting lain dari tubuh (USDHHS, 1996 

seperti yang diadaptasikan dari Corbin dan Lindsey, 1994). Massa 

tubuh total seseorang (seperti pada skala kamar mandi (bathroom 

scale) tidak dapat berubah dari waktu ke waktu (over time). Tetapi 

skala kamar mandi tidak dapat menilai berapa banyak massa lemak 

tubuh dan bagaimana sandaran massa (lean mass) (otot, tulang, 

urat daging, dan ikatan sendi). Komposisi badan adalah merupakan 

pertimbangan penting bagi manajemen kesehatan 

mempertimbangkan untuk kesehatan dan pengaturan berat badan. 

 Sedangkan Depkes (1994), menyatakan bahwa komposisi 

tubuh digambarkan sebagai berat badan, tanpa lemak dan berat 

lemak. Berat badan tanpa lemak terdiri atas massa otot (40-50%), 

tulang (16-18%) dan organ tubuh (29-39%). Ketidak mampuan 

tubuh dalam melakukan aktivitas sering dikaitkan dengan 

penimbunan lemak (Marley, 1988).  Komposisi tubuh akan berbeda 

berdasarkan jenis kelamin.  Komposisi lemak tubuh perempuan 

lebih tinggi bila dibandingkan laki-laki. 

 

Kecepatan Gerak (Speed) 

Kecepatan gerak adalah kemampuan atau laju gerak yang 

dapat berlaku untuk tubuh secara keseluruhan  atau bagian tubuh 

untuk melaksanakan gerak-gerak yang sama atau tidak sama 

secepat mungkin (Depkes, 1994).  Kecepatan dipengaruhi oleh 

faktor kelentukan karena mempengaruhi tahanan yang dibuat oleh 

otot yang berlawanan. Selain itu kecepatan juga dipengaruhi oleh 

http://origin.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/components/index.htm#Composition#Composition
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tipe tubuh, umur dan jenis kelamin.  Orang yang obesitas akan 

memiliki gerakan yang lamban karena beban berat badan yang 

tinggi.  

 

Kelincahan (Agility) 

 Kelincahan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah 

tubuh/bagian tubuh tanpa gangguan keseimbangan. Definisi lain 

dinyatakan bahwa kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah 

arah tubuh secara efisien, dan hal ini memerlukan suatu kobinasi 

dari keseimbangan (balance), koordinasi (coordination), kecepatan 

(speed), refleksi (reflexes), dan kekuatan (strength). Agilitas 

biasanya dicapai ketika atlit  menggunakan ATP-PC nya atau 

system Lactic Acid (anaerobic) nya. 

 Kelincahan tidak hanya diperlukan dalam olah raga, tetapi 

juga dalam situasi kerja dan kegiatan rekreasi. Kelincahan 

tergantung pada faktor kekuatan, kecepatan, tenaga ledak otot 

(muscle explosive power), waktu reaksi, keseimbangan dan 

koordinasi faktor-faktor tersebut. Agilitas (kelincahan), dapat 

memperbaiki performa olah raga.  

 

Keseimbangan (Balance) 

 Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap 

tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan. Hal ini bergantung 

pada kemampuan integrasi antara kerja indera penglihatan, kanalis 

semisirkularis pada telinga dan reseptor pada otot. Diperlukan tidak 

hanya pada olah raga, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari 

(Moeloek, 1984). 
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Kecepatan Reaksi (Time reaction) 

 Kecepatan reaksi adalah waktu tersingkat yang dibutuhkan 

untuk memberikan jawaban kinetis setelah menerima ransangan. 

Hal ini berhubungan erat dengan waktu refleks, waktu gerakan, dan 

waktu respon.  Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh faktor umur.  

Pada usia muda kecepatan reaksi lambat, mencapai umur maksimal 

pada masa pubertas dan menurun lagi sesuai pertambahan umur.  

Pada laki-laki waktu reaksi lebih cepat bila dibandingkan dengan 

perempuan.  Intensitas rangsangan juga akan emmpengaruhi 

kecepatan reaksi.  Besarnya intensitas rangsangan pada alat 

pendengaran, penglihatan akan memberikan waktu yang cepat.  

Namun latihan yang rutin ternyata akan menyebabkan kecepatan 

reaksi lebih cepat, tapi bila dalam kondisi kelelahan dan kondisi 

lapar maka kecepatan reaksi akan lambat. 

 

Koordinasi (Coordination) 

 Koodinasi menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor 

yang terjadi pada suatu gerakan (Depkes, 1994). Misalnya pada 

saat melakukan serve tennis, pada saat momentum tubuh 

mencapai puncak dilakukan ekstensi lengan dan akhirnya dicapai 

kecepatan maksimal pada gerak raket. Pada gerak yang  tidak 

mempunyai koordinasi yang baik, akan mengakibatkan “kerugian”, 

pengeluaran tenaga berlebihan, mengganggu keseimbangan, cepat 

lelah, kurang tepat sasaran yang diinginkan, bahkan mungkin 

terjadi cedera. Pada kehidupan sehari-hari terdapat cukup banyak 

orang yang “miskin” koordinasi sehingga menyebabkan kerugian 

seperti tersebut di atas. Orang tersebut dalam banyak hal, sukar 

memplejari suatu gerakan dan tidak memberikan suatu 
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pemandangan yang baik (seperti orang yang berbaris dengan gerak 

kaki dan ayun lengan pada sisi yang sama pada bergerak ke muka 

atau ke belakang) (Moeloek, 1984). 

Kelenturan (Flexibility) 

  Kelenturan adalah cakupan dari gerakan di sekitar 

sambungan (around)  (USDHHS, 1996 seperti yang diadaptasikan 

dari Wilmore & Costill, 1994). Kelenturan yang baik di dalam suatu 

sambungan dapat membantu mencegah luka pada semua langkah 

kehidupan. Jika kita ingin meningkatkan fleksibilitas, maka aktivitas 

yang dapat memperpanjang otot-otot adalah berenang atau 

dengan suatu program peregangan dasar. 

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesegaran 

jasmani seseorang.  Faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, 

makanan atau diit, genetik dan kebiasaan merokok merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi kesegaran/kebugaran jasmani 

seseorang.  Kebugaran jasmani seseorang meningkat sampai 

mencapai maksimal pada usia 25-30 tahun, kemudian akan terjadi 

penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira 

sebesar 0,8-1% per tahun, tetapi bila rajin berolahraga penurunan 

ini dapat dikurangi sampai separuhnya. 

Faktor perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap 

kesegaran jasmani, namun sampai usia pubertas biasanya 

kebugaran jasmani anak laki-laki hampir sama dengan anak 

perempuan, tapi setelah pubertas anak-anak laki-laki biasanya 

mempunayi nilai yang jauh lebih besar.  Perbedaan ini 

kemungkinan terkait dengan perbedaan kondisi fisiologis  setelah 

mengalami purbertas seperti perubahan hormonal dan komposisi 
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tubuh (persen lemak tubuh).  Faktor genetik akan berpengaruh 

terhadap kapasitas jantung paru, postur tubuh, kondisi obesitas, 

haemoglobin/sel darah dan serat otot.  Faktor diit berpengaruh 

terhadap kesegaran seseorang terkait dengan komposisi zat gizi 

yang dikonsumsi. Seseorang memiliki daya tahan yang tinggi bila 

mengkonsumsi tinggi karbohidrat (60-70 %). Apalagi jenis 

karbohidrat dengan kompisisi indeks glikemik rendah akan 

memberikan penyediaan energi lepas lambat, sehingga 

memungkinkan daya tahan seseorang lebih lama.  Diet tinggi 

protein terutama untuk memperbesar otot dan untuk olah raga 

yang memerlukan kekuatan otot yang besar.  Hal ini terkait dengan 

fungsi protein sebagai zat pembangun dan pengganti jaringan serta 

sel yang rusak. 

Kebiasaan merokok akan menurunkan kesegaran jasmani 

seseorang.  Kadar CO yang terhisap akan mengurangi nilai VO2maks, 

yang berpengaruh terhadap daya tahan.  Gas CO yang terhisap 

akan berikatan dengan hemoglobin darah sehingga mengurangi 

kemampuan sel darah merah untuk mengikat oksigen yang 

diperlukan untuk oksidasi zat gizi sumber energi.  Selain itu 

menurut penelitian Perkins dan Sexton, nicotine yang ada dalam 

rokok dapat memperbesar pengeluaran energi dan mengurangi 

nafsu makan. 

 

c.  Manfaat Aktifitas Fisik  

Kemajuan teknologi saat ini sudah mempengaruhi pola 

aktifitas manusia.  Perubahan gaya hidup kearah sedentary yaitu 

gaya hidup yang semakin sedikit melakukan aktifitas fisik 
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berpengaruh terhadap kesehatan.  Gaya hidup modern telah 

meminimalkan aktifitas fisik seseorang, seperti fungsi tangga sudah 

digantikan oleh elevator, penggunaan alat rumahtangga yang serba 

digital, serta penggunaan kendaraan bermotor telah mengurangi 

aktifitas berjalan kaki ke tempat kerja maupun ke sekolah.   

Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa aktifitas 

fisik dengan intensitas tertentu memberikan banyak manfaat untuk 

kesehatan.  Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi telah 

menciptakan berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan-

kemudahan kepada manusia, sehingga meminimalkan pengeluaran 

energi.  Seiring dengan perkembangan tekhnologi tersebut, dewasa 

ini prevalensi penyakit-penyakit yang terkait dengan rendahnya 

aktifitas fisik semakin meningkat.  Secara umum hasil studi 

diberbagai negara menyebutkan bahawa aktfitas fisik yang 

memadai bermanfaat untuk kesehatan terutama mengurangi resiko 

penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes 

mellitus tipe 2, obesitas dan gizi lebih, penyakit kanker payudara, 

kanker kolon serta depresi.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas fisik 

memberikan keuntungan yang besar untuk menurunkan resiko 

penyakit jantung.  Orang yang kurang melakukan aktifitas fisik 

beresiko dua kali lebih besar terkena penyakit jantung bila 

dibandingkan orang yang tidak aktif.  Aktifitas fisik juga membantu 

mencegah penyakit stroke dan memperbaiki faktor resiko 

cardiovascular disease (CVD) seperti tekanan darah tinggi dan 

tinggi kolesterol.  Rendahnya level aktifitas fisik dapat 

meningkatkan pula prevalensi obesitas secara signifikan.  Obesitas 
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terjadi bila asupan energi melebihi pengeluaran energi total 

termasuk energi untuk melakukan aktifitas fisik. 

Mekanisme biologis yang terkait hubungan aktifitas fisik 

dengan penurunan resiko penyakit kronis dan kematian dini dapat 

dijelaskan dari berbaagai hasil penelitian yang dirangkum oleh 

Warburton dkk.  Aktifitas fisik yang dilakukan secara rutin akan 

memperbaiki komposisi tubuh melalui penurun lemak abdominal 

adiposit dan perbaikan terhadap control berat badan.  Selain itu 

dapat meningkatkan profil lipoprotein melalui penurunan level 

trigliserida, peningkatan kolesterol HDL (kolesterol baik), 

menurnkan LDL serta menurunkan rasio LDL terhadap HDL.  

Aktifitas fisik juga memperbaiki homeostasis glukosa dan 

sensitifitas insulin, menurunkan tekanan darah dan inflamasi 

sistemik, menurunkan pembekuan darah, memperbaiki aliran darah 

jantung, memperbaiki fungsi jantung serta endhotelial.   

Aktifitas fisik yang dilakukan secara rutin juga memperbaiki 

psikologis seseorang melalui penurunan stress, kecemasan dan 

depresi.  Faktor psikologis penting dipertimbangkan untuk 

pencegahan dan manajemen penyakit jantung serta berimplikasi 

juga terhadap penyakit kronis lainnya seperti diabetes, 

osteoporosis, hipertensi, kegemukan kanker dan depresi.  

Terjadinya perbaikan massa tubuh karena aktifitas fisik 

menyebabkan peningkatan sintesis glikogen dan aktifitas 

hexokinase, peningkatan GLUT-4 dan ekpresi mRNA, memperbaiki 

densitas kapiler otot sehingga mengakibatkan perbaikan 

pengangkutan glukosa ke otot.  Pada mekanisme penurunan laju 

penyakit kanker, dengan melakukan aktifitas fisik secara regular 

menurunkan laju kanker sebesar 46%, menurunkan simpanan 
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lemak dan meningkatkan pengeluaran energi, serta berkaitan pula 

dengan perubahan level hormone, fungsi imun, insulin dan 

pembentukan radikal bebas yang berpengaruh langsung terhadap 

tumor.   

Secara umum manfaat aktifitas fisk dapat disimpulkan yaitu 

(1) manfaat fisik/biologis meliputi : menjaga tekanan darah tetap 

stabil dalam batas normal, meningkatkan daya tahan tubuh 

terhadap penyakit, menjaga berat badan ideal, menguatkan tulang 

dan otot, meningkatkan kelenturan tubuh, dan meningkatkan 

kebugaran tubuh.; (2) manfaat aktifitas fisik secara psikis/mental 

dapat : mengurangi stress, meningkatkan rasa percaya diri, 

membangun rasa sportifitas, memupuk tanggung jawab, dan 

membangun kesetiakawanan sosial. 

 

d.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktifitas Fisik 

Aktifitas fisik seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor.  

Baik faktor lingkungan makro, lingkungan mikro maupun faktor 

individual.  Secara lingkungan makro, faktor social ekonomi akan 

berpengaruh terhadap aktifitas fisik.  Pada kelompok masyarakat 

dengan latar belakang social ekonomi relatif rendah, memiliki 

waktu luang yang relatif sedikit bila dibandingkan masyarakat 

dengan latar belakang social ekonomi yang relatif lebih baik.  

Sehinggakesempatan keelompok social  ekonomi rendah untuk 

melakukan aktifitas fisik yang terprogram serta terukur tentu akan 

lebih rendah bila dibandingkan kelompok social ekonomi tinggi.  

Lingkungan social ekonomi secara makro ini juga berpengaruh 

terhadap kondisi fasilitas umum dalam suatu negara.  Pada negara 

dengan kondisi social ekonomi tinggi akan menyediakan fasilitas 
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umum yang lebih modern seperti tersedia angkutan umum yang 

lebih nyaman dan baik, fasilitas escalator dan fasilitas canggih lain 

yang memungkinkan masyarakatnya melakukan aktifitas fisik yang 

rendah.  Begitu pula kemampuan masyarakat untuk membeli 

kendaraan bermotor (mobil dan motor) dan alat-alat rumahtangga 

(seperti mesin cuci) lebih tinggi. Sebaliknya pada negara dengan 

kondisi social ekonomi yang rendah, negara belum mampu 

menyediakan fasilitas umum dengan teknologi maju. Selain itu 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor 

dan peralatan rumahtangga yang canggih belum seperti negara 

dengan social ekonomi tinggi.   Kondisi ini akan berpengaruh 

terhadap aktifitas fisik yang dilakukan masyarakatnya.    

 Lingkungan mikro yang berpengaruh terhadap aktifitas fisik 

adalah pengaruh dukungan masyarakat sekitar.  Dewasa ini sudah 

terjadi perubahan dukungan masyarakat terhadap aktifitas fisik, 

masyarakat sudah beralih kurang memperlihatkan dukungan yang 

tinggi terhadap orang yang masih berjalan kaki kalau pergi ke 

pasar, ke kantor, ke sekolah.  Penggunaan kendaraan bermotor 

menjadi trend yang mengarah kepada kebutuhan gengsi.  

Masyarakat lebih memberikan apresiasi yang tinggi kepada 

penggunaan mesin cuci, mesin pembajak tanah, mobil dan sepeda 

motor bila melakukan berbagai pekerjaan,  Perubahan pandangan 

masyarakat terhadap alat dan barang yang memepermudah 

pekerjaan ini, telah menyebabkan aktifitas fisik masyarakat 

menjadi berkurang.  Kebiasaan masyarakat untuk mengisi waktu 

luang dengan bermain diluar rumah sudah mulai ditinggalkan 

diganti dengan kebiasaan menonton televisi, main playstation dan 

game computer serta berinternet.  Disamping penghargaan 
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masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang sedikit mengeluarkan 

energi seperti golf dibandingkan olahraga yang membutuhkan 

energi lebih tinggi, turut mempengaruhi aktifitas fisik yang akan 

dilakukan. Kondisi tersebut juga diperparah oleh pengaruh 

urbanisasi yang telah menyebabkan perjalanan menjadi lama 

karena mascet, sehingga karyawan dan anak sekolah harus 

menghabiskan banyak waktu di jalan.  Kehidupan di kota-kota 

besar sudah tidak aman dan nyaman untuk melakukan kegiatan 

bersepeda atau berjalan diluar rumah karena kurangnya lahan 

untuk aktifitas tersebut dan kurang aman dari kejahatan-kejahatan.  

Dampak urbanisasi ini juga berpengaruh terhadap aktifitas fisik. 

 Faktor individu seperti pengetahuan dan persepsi tentang 

hidup sehat, motivasi, kesukaan berolahraga, harapan tentang 

keuntungan melakukan aktifitas fisik akan mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan aktifitas fisik.  Orang yang memiliki 

pengetahuan dan persepsi yang baik terhadap hidup sehat akan 

melakukan aktifitas fisik dengan baik, karena mereka yakin dampak 

aktifitas fisik tersebut terhadap kesehatan.  Apalagi orang yang 

mempunyai motivasi dan harapan untuk mencapai kesehatan 

optimal, akan terus melakukan aktifitas fisik sesuai anjuran 

kesehatan. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap seseorang 

rutin melakukan aktifitas fisik atau tidak adalah faktor umur, 

genetic, jenis kelamin dan kondisi suhu dan geografis. 
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BAB II 

ENERGI DAN PENGUKURANNYA 

 

Energi dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk menjalan 

fungsi kehidupannya.  Variasi bentuk energi sangat banyak mulai 

dari energi cahaya, energi kimia dan energi listrik serta bentuk 

energi lainnya. Energi dalam makanan disimpan dalam bentuk 

ikatan kimia dengan berbagai senyawa.  Pemecahan rantai kimia 

pada makanan melepaskan energi dan tersedia untuk dirubah ke 

dalam bentuk energi lain.  Sebagai contoh adalah bila glukosa 

dalam bahan makanan dicerna selama proses glikolisis, energi yang 

dihasilkan akan dibentuk menjadi energi kimia lain yang dikenal 

dengan ATP dan selanjutnya dapat dirubah ke dalam energi 

mekanik yaitu berupa kontraksi otot.  

a.  Pengukuran Kandungan Energi Dalam Makanan 

Energi dalam makanan dapat diukur dengan menggunakan 

kalorimetri langsung.  Adapun alat yang digunakan adalah bomb 

calorimeter.  Dalam alat kalorimeter bom ini makanan dibakar dan 

menghasilkan panas yang digunakan untuk mengukur kandungan 

energi dalam makanan tersebut.  Sejumlah makanan ditempatkan 

pada wadah kecil dalam ruangan yang dikelilingi oleh air dan 

tekanan oksigen yang tinggi,  Makanan dibakar dalam wadah dan 

menghasilkan panas, yang dipindahkan melalui dinding logam 

wadah dan akan menyebabkan suhu air meningkat.  Peningkatan 

suhu air secara langsung menggambarkan energi yang dikandung 

oleh makanan.  Jika volume air dalam ruangan sebelum dipanaskan 

adalah 2 liter dan temperatur meningkat 4oC maka energi yang 

dikandung dalam makanan itu adalah sebesar 8 kilokalori.   Energi 
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yang ditentukan melalui calorimeter bom ini adalah energi kasar 

makanan dan mewakili energi kimia total dari makanan tersebut.  

Angka energi kasar untuk karbohidrat adalah  4.1 kkal/g, untuk 

lemak 8.87 kkal/g sedangkan untuk protein 5.56 kkal/g.   

pengukuran energi dengan menggunakan bom kalorimeter 

merupakan metode yang paling akurat namun memerlukan biaya 

yang relatif tinggi.  Selain itu pengukuran energi dengan bom 

kalorimeter menyebabkan hasil yang melebihi perkiraan 

sebenarnya (overestimate) karena tidak semua energi yang 

terdapat dalam makanan yang dimakan dapt dicerna atau diserap .   

 

 

Gambar 1.   Bagian-bagian Bomb Calorimetry 
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Kandungan energi pada karbohidrat bervariasi tergantung 

tipe dan struktur atom penyusunnya.  Glukosa bila dibakar akan 

menghasilkan 3.7 kkal per gram , sebaliknya pembakaran pati dan 

glikogen kira-kira 4.2 kkal per gram.   Demikian pula kandungan 

energi pada lemak juga tergantung struktur triasilgliserol atau 

asam lemak penyusunnya.  Asam lemak rantai sedang seperti 

octanoate (asam lemak dengan 8 karbon) mengandung 8.6 kkal 

per gram, sedangkan asam lemak rantai panjang mengandung 9.4 

kkal per gram.  Pada protein kandungan energinya tergantung pada 

tipe protein dan nitrogen yang dikandungnya.  Protein yang 

mengandung nitrogen yang tinggi menghasilkan energi yang lebih 

rendah. Secara rata-rata protein dalam makanan mengandung 5.65 

kkal per gram.  Protein bukan merupakan sumber energi yang 

berarti bagi tubuh.   

Belum tentu semua makanan dicerna secara sempurna, 

sehingga menyebabkan penurunan ketersediaan energi.  

Persentase energi makanan yang diserap digambarkan oleh 

koefisien daya cerna. Koefisien daya cerna 50 berarti hanya 

separuh dari energi yang dicerna dapat diserap.  Penambahan serat 

ke dalam makanan menurunkan koefisien daya cerna.  Jadi bila 

makanan tinggi kandungan seratnya, jumlah energi yang tersedia 

akan lebih kecil daripada makanan yang sama namun kandungan 

seratnya lebih rendah.  Serat yang terdapat dalam makanan 

menyebabkan makanan tersebut bergerak lebih cepat melewati 

sistem pencernaan dalam usus, waktu penyerapannya lebeh 

rendah.  Secara rata-rata karbohidrat daya cernanya adalah 97%,  

protein mempunyai koefisien daya cerna sebesar 92% dan lemak 
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mempunyai koefisien daya cerna sebesar 95%.  Gambaran 

kandungan energi dalam zat gizi dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Kandungan Energi Zat Gizi Kelompok Makanan dan 

Ketersediaan Energi dalam Tubuh 

Zat gizi Energi 

dibakar per 
gram (kkal) 

Energi 

tersedia per 
gram (kkal) 

Koefisien 

daya cerna 

Protein    

1.  Pangan Hewani 5.65 4.27 97 

- Daging, ikan, 

unggas 

5.65 4.27 97 

- Telur 5.75 4.37 97 

- Produk susu 5.65 4.27 97 

2.  Protein Nabati 5.65 3.74 85 

- Sereal 5.80 3.87 85 

- Kacang-kacangan 5.70 3.47 78 

- Sayuran 5.00 3.11 83 

- Buah 5.30 3.36 83 

- Protein rata-rata 5.65 4.05 92 

Lemak    

1.  Lemak hewani 9.40 8.93 95 

- Daging dan telur 9.50 9.03 95 

- Produk susu 9.25 8.79 95 

    

2.  Lemak Nabati 9.30 8.37 90 

- Lemak rata-rata 9.40 8.93 95 

Karbohidrat    

1.  Pangan Hewani 3.90 3.82 98 

2.  Pangan Nabati 4.15 4.03 97 

- Sereal 4.20 4.11 98 

- Kacang-kacangan 4.20 4.07 97 

- Sayuran 4.20 3.99 95 

- Buah 4.00 3.60 90 

- Gula 3.95 3.87 98 

- Karbohidrat rata-

rata 

4.15 4.03 97 

Sumber: Merrill, Watt (1973) 
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b.  Pengukuran Pengeluaran Energi dalam Tubuh 

Pengukuran aktifitas fisik biasanya digambarkan dengan 

istilah pengeluaran energi.  Pengukuran aktifitas fisik dapat 

ditunjukkan antara lain oleh jumlah kerja (watt), lamanya waktu 

melakukan aktifitas fisik (detik, menit), sebagai unit gerakan 

(jumlah) atau berasal dari skor numeric hasil dari respon kuesioner.  

Aktiftas dapat pula didefinisikan dengan perilaku yang disengaja. 

 Biasanya aktifitas fisik meliputi tiga dimensi yaitu durasi 

(detik, menit, jam), frekuensi (seperti : tiga kali seminggu) dan 

intensitas (seperti laju pengeluaran energi dalam kilokalori per 

menit atau kilojoule per jam).  Lingkungan fisik (temperature dan 

ketinggian) dan factor psikologi atau emosi dapat mempengaruhi 

fisiologi aktifitas.  Perkembangan teknologi dan mekanisasi 

diberbagai bidang telah menurunkan kebutuhan energi pada 

manusia.  Sebagai akibatnya aktifitas bekerja banyak dibantu oleh 

alat yang meminimalkan pengeluaran energi seperti penggunaan 

mesin pembajak untuk mengolah tanah di sawah dan penggunakan 

eskalator untuk naik dan turun tangga.   

 Pengeluaran energi menunjukkan jumlah energi yang 

terpakai karena aktifitas fisik yang dilakukan.  Metode pengukuran 

pengeluaran energi dapat dilakukan secara langsung yang 

mengukur produksi panas yang dikeluarkan ketika melakukan 

aktfitas fisik.  Metode ini cukup rumit bila dibandingkan dengan 

metode tidak langsung.   

 

Kalorimetri Langsung 

Pengukuran energi dengan menggunakan kalorimetri 

langsung dilakukan dalam ruangan pernapasan atau alat 
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calorimeter langsung.  Prinsip kerja alat ini adalah mengukur 

perubahan panas sejumlah air yang diketahui volumenya dan 

dialirkan melalui pipa pada bagian atas dan dinding ruangan, dapat 

diukur jumlah panas yang dikeluarkan seseorang selama aktifitas 

dilakukan.  Pada kalorimeter langsung terlihat bahwa panas yang 

dihasilkan oleh orang yang diukur akan diserap oleh air yang 

mengalir.  Suhu air yang masuk diukur oleh thermometer 1 dan 

suhu air keluar diukur oleh thermometer 2.  Volume air yang 

mengalir melalui sistem pendingin diukur dalam sebuah panci.  

Udara keluar meninggalkan ruangan dan melewati sebuag kipas 

angin melalui cairan asam sulfat dan natrium hidroksida untuk 

mengabsorpsi air dan karbondioksiada.  Oksigen yang diukur 

dengan menggunakan alat pengukur gas ditambahkan ke dalam 

sistem sebelum udara masuk ke dalam ruangan . 

Pengukuran pengeluaran energi dengan menggunakan 

kalorimeter langsung didasari oleh prinsip kerja yang sederhana, 

namun teknis dan mengoperasikannya cukup sulit.  Penggunaan 

kalorimeter langsung memerlukan teknisi khusus yang dilatih untuk 

menggunakan alat tersebut, sehingga alat ini tidak cukup populer 

dan jarang digunakan untuk mengukur  pengeluaran energi.  

Kelemahan lain dari alat kalorimeter langsung adalah alat ini tidak 

praktis digunakan untuk studi di lapangan, mengukur aktifitas 

olahraga dan situasi latihan 
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Gambar 2.  Kalorimeter langsung 

 

Kalorimeter Tidak Langsung 

 Pengukuran energi dengan menggunakan calorimeter tidak 

langsung lebih sederhana dan membutuhkan biaya yang relatif 

murah.  Pada prinsipnya cara kerja kalorimeter tidak langsung 

adalah menggunakan prinsip bahwa energi untuk semua reaksi 

biokimia tergantung kepada suplai oksigen.  Bila makanan 

dioksidasi dan menghasilkan panas dalam tubuh, proporsi jumlah 

oksigen yang digunakan dan karbondioksida yang dihasilkan 

sebanding dengan jumlah panas yang dikeluarkan.  kalorimeter 

tidak langsung menunjukkan pengukuran ambilan oksigen dan 

produksi karbondioksida.  Jumlah panas yang dihasilkan tidak saja 

dapat dihitung dari jumlah oksigen yang digunakan dan jumlah 

Air 
keluar 

Air 
masuk 

Udara masuk 

Konsumsi oksigen 

Udara keluar ruangan 
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Insulasi 
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karbondioksida yang dihasilkan dan jumlah mol oksigen yang 

digunakan.  Rasio ini dinamakan respiratory quotient (RQ).   

 

 

 

 

Hasil oksidasi lengkap untuk  karbohidrat, lemak dan protein 

membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbondioksida yang 

berbeda-beda.  Oksidasi 1 gram glukosa membutuhkan 0,746 liter 

oksigen dan menghasilkan 0,743 liter karbondioksida dan 3,868 

kkal.  Oksidasi 1 gram asam lemak (asam palmitat) membutuhkan 

2,009 liter oksigen dan menghasilkan 1,313 liter karbondioksida 

dan 9,746 kkal.  Dalam hidangan sumbangan protein terhadap 

konsumsi energi sangat kecil sehingga dapat diabaikan.  Dengan 

demikian perhitungan produksi energi dilakukan dengan asumsi 

bahwa hanya karbohidrat dan lemak yang dioksidasi, sehingga 

disebut juga dengan istilah RQ non protein.  Sumbangan 

karbohidrat dan lemak terhadap pengeluaran energi dapat 

ditentukan untuk setiap RQ antara 0,70 hingga 1,00.  Nilai RQ 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

    Jumlah mol CO2 

RQ = 
       Jumlah mol O2 
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Tabel 3.  Ekuivalen Thermis dari O2 dan CO2 untuk RQ  

RQ 

nonprotein 

Nilai kalori 

1 L O2 

Nilai kalori 

1 L CO2 

Sumber Energi 

Karbohidrat Lemak 

0.70 4.686 6.629 0 100 

0.71 4.690 6.606 1.10 98.9 

0.72 4.702 6.531 4.76 95.2 

0.73 4.714 6.458 8.40 91.6 

0.74 4.724 6.388 12.0 88.0 

0.75 4.739 6.319 15.6 84.4 

0.76 4.751 6.253 19.2 80.8 

0.77 4.764 6.187 22.8 77.2 

0.78 4.776 6.123 26.3 73.7 

0.79 4.788 6.062 29.9 70.1 

0.80 4.801 6.001 33.4 66.6 

0.81 4.813 5.942 36.9 63.1 

0.82 4.825 5.884 40.3 59.7 

0.83 4.838 5.829 43.8 56.2 

0.84 4.850 5.774 47.2 52.8 

0.85 4.862 5.721 50.7 49.3 

0.86 4.875 5.669 54.1 45.9 

0.87 4.887 5.617 57.5 42.5 

0.88 4.899 5.568 60.8 39.2 

0.89 4.911 5.519 64.2 35.8 

0.90 4.924 5.471 67.5 42.5 

0.91 4.936 5.424 70.8 29.2 

0.92 4.948 5.378 74.1 25.8 

0.93 4.961 5.333 77.4 22.6 

0.94 4.973 5.290 80.7 19.3 

0.95 4.985 5.247 84.0 16.0 

0.96 4.998 5.205 87.2 12.8 

0.97 5.010 5.165 90.4 9.58 

0.98 5.022 5.124 93.6 6.37 

0.99 5.035 5.085 96.8 3.18 

1.00 5.047 5.047 100.0 0 

 

Metode kalori tidak langsung didasarkan pada beberapa 

asumsi. Pertama, individu tidak menderita kelaparan dan 

memperoleh protein dalam porsi kecil. Kedua, kontribusi dari 
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metabolisme anaerobik untuk produksi energi cukup kecil. 

Akhirnya, menggunakan kombinasi karbohidrat, lemak, dan protein 

sebagai sumber energi, kira-kira 4.82 kkal (20 kJ) dari energi untuk 

melepaskan per liter dari oksigen yang digunakan. Kelebihan 

metode ini adalah lebih murah, lebih kecil, dan lebih simpel 

dibandingkan kalorimetri secara langsung. Sebenarnya ada dua 

metode kalorimetri secara tidak langsung, yaitu closed circuit 

system dan open circuit system. Alat yang digunakan untuk 

kalorimeter tidak langsung dapat berupa sirkuit tertutup (closed-

circuit spirometry) dan sirkuit terbuka (open-sircuit spirometry). 

Sirkuit tertutup biasanya digunakan untuk mengukur pengeluaran 

energi sewaktu istirahat.  Subjek bernafas melalui mulut ke dalam 

alat spirometer yang diisi 100 persen oksigen.  Selama pernafasan 

sebagian oksigen dalam ruangan/tabung gas akan dikonsumsi.  

Pengeluaran gas masuk kembali ke dalam spirometer dan 

karbondioksida yang dihasilkan akan ditangkap pada filter.  Sisa 

oksigen dalam ruangan/tabung akan digunakan untuk pernafasan 

berikutnya.  Karena oksigen dipakai selama pernafasan maka 

volume oksigen dalam tabung akan berkurang dan perubahan 

volume ini akan diukur.  Jumlah oksigen yang diambil dan 

pengeluaran energi dapat dihitung.  Spirometer sirkuit tertutup 

merupakan metode yang baik untuk kondisi istirahat namun kurang 

cocok untuk aktifitas olahraga intensitas tinggi.   

Ada beberapa masalah inheren dengan system ini. Sistem ini 

harus kedap udara, jadi perubahan volume hanya berhubungan 

dengan uptake oksigen. Mulut responden harus tetap menempel 

pada alat, sejak udara masuk ke dalam system sampai hasil 

didapatkan. Penyerapan CO2 harus memadai, jika tidak memadai 



27 
 

produksi CO2 akan digantikan oleh uptake oksigen dan mereduksi 

pengukuran oksigen uptake. Penyerapan CO2 yang tidak memadai 

juga akan meningkatkan respirasi dan mereduksi kinerja latihan. 

Oleh karena itu, spirometer harus mempunyai kapasitas yang besar 

agar dapat menampung volume oksigen yang besar pada 

pengukuran latihan. Prinsip kerja alat spirometer sirkuit tertutup 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

  

 

 

Gambar  3.  Prinsip Kerja Alat Closed Circuit Spirometry 

 

Pada spirometer sirkuit terbuka menggunakan udara ruangan 

dan mengukur karbondioksida yang dihasilkan selama pengujian.  

Pengukuran pengeluaran energi dengan metode sirkuit terbuka 

lebih murah dibandingkan sirkuit tertutup dan mengurangi 

kemungkinan rangsangan terhadap metabolisme oleh penggunaan 

udara kaya oksigen.  Open circuit spirometry adalah salah satu 

sistem dari indirect kalorimetri yang tidak membolehkan responden 

untuk menghirup kembali nafasnya. Responden melakukan inhale 

pada ruang udara dan exhale gas expirasinya kembali ke sistem. 

Selama proses exhalasi, gas berjalan melalui system (vebtilasi 

meter) yang mengukur volume udara dan O2 serta CO2 expirasi 

yang menyusun udara tersebut. Perbedaan antara volume ekspirasi 

dan inspirasi adalah VO2. Jumlah dari volume gas dan udara 

Inspirasi O2 Volume O2 

Ekspirasi 
Udara 

Absorban 
CO2 

Pengukur 

Volume O2 

Output : 
O2 uptake 
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ekspirasi digunakan untuk mengkalkulasi uptake oksigen. Semua 

hasil VO2 dan VCO2 akan diproses oleh komputer (mikroprosessor), 

setelah itu akan diketahui jumlah VO2, VCO2, RER dan sebagainya. 

Pengeluaran energi dihitung dari perbedaan kandungan O2 dan CO2 

antara gas inspirasi dan gas ekspirasi serta laju ventilasi.   

 

Doubly Labeled Water (DLB) 

Doubly labeled water adalah isotop yang memiliki elemen 

hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan beberapa ion oksigen dari 

doubly labeled water dieliminasi sebagai bagian molekul di urin, 

sementara jumlah O2 diekspirasi sebagai bagian dari molekul CO2. 

Sejak jumlah oksigen yang sama dieliminasi sebagai air dan CO2, 

pengukuran isotop hydrogen dan oksigen pada cairan tubuh dapat 

digunkanan untuk menentukan produksi CO2. Pengeluaran energi 

kemudian diukur dari output CO2 setiap hari dan pergantian isotop 

dalam urin untuk mengetahui total cairan tubuh. Pengukuran 

pengeluaran enrgi dengan menggunakan metode doubly labeled 

water didasari oleh pemberian 2 dosis isotop air yang stabil yaitu 

2H2O dan      H2
18O.  Kedua jenis isotop ini digunakan sebagai tracer 

(pelacak)  dan dapat diukur pada berbagai cairaan tubuh seperti 

urin. Ion 2H hilang dari dalam tubuh  hanya dalam air, sedangkan 

18O menghilang ke dalam air dan sebagai C18O2 dalam pernapasan.  

Perbedaan laju pengeluaran kedua tracer menunjukkan laju 

produksi karbondioksida.  Dengan diketahui oksidasi bahan 

campuran ini maka pengeluaran energi dapat dihitung. 

 Masalah utama dari doubly labeled water adalah peralatan 

untuk mengukur isotop dan total cairan tubuh. Meskipun doubly 

labeled water baik untuk memperkirakan jumlah pengeluaran 
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energi untuk beberapa hari, sistem ini tidak berguna untuk 

menentukan pengeluaran energi untuk aktivitas spesifik, untuk 

menentukan kapasitas maksimal dan ekonomi. Teknik ini 

penggunaannya dibatasi untuk atlit, kecuali pada kasus ketika 

informasi dari keseimbangan energi dibutuhkan. 

 

Tabel 4.  Kelebihan dan Kekurangan Metode Doubly Labeled Water 

NO KELEBIHAN KEKURANGAN 

1 Validitas dan akurasi bagus Biaya relatif tinggi sehingga 
hanya terbatas untuk jumlah 

subjek tertentu 

2 Metode ini dapat dipakai untuk 

anak-anak dan orang dewasa 

Analisis sampel relatif mahal 

3 Waktu pengukuran relatif lama 
(1-2 minggu) 

Pada studi dilapangan, 
metode ini tidak mengukur 

penggunaan oksigen, hanya 

produksi karbondioksida.  

Akibatnya ada kesalahan bila 
nilai RQ tidak diketahui 

secara tepat 

4 Tersedia pula pengukuran 

komposisi tubuh 

Kurang diketahui periode 

pengeluaran energi puncak 

karena peride pengukuran 
yang relatif lama 

5 Lebih aman, tidak menyebab 

nyeri, tidak membebani subjek 

Tidak tersedia 

kegiatan/aktifitas yang lebih 

spesifik 

 

c.  Pengukuran Kebiasaan Aktifitas Fisik 

 

 

Metode lain yang sering digunakan untuk memperkirakan 

pengeluaran energi adalah dengan pencatatan aktifitas fisik 

(physical activity diaries) dan mengingat kembali aktifitas fisik yang 

sudah dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner 
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(physical activities recall).  Pencatatan dilakukan untuk seluruh 

jenis aktifitas fisik yang dilakukan selama 24 jam beserta jumlah 

waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas fisik tersebut.   

 

Metode Diari 

 Pada metode diari ini subjek diminta untuk mencatat 

jenisjenis kegiatan yangdilakukan setiap menit selama 24 jam, 

sehingga ada 1.444 menit dalam 24 jam tersebut.  Pencatatan 

setiap menit ini bertujuan agar tidak ada kegiatan yang hilang atau 

lupa dicatat.  Keuntungan metode diari adalah data yang 

dikumpulkan tidak memerlukan orang yang mengumpulkan data 

(enumerator), pengumpulan data dapat dilakukan oleh subjek dan 

biaya yang diperlukan relative murah.  Kelemahan metode 

pencatatan setiap menit adalah perlu kesabaran yang tinggi agar 

seluruhh aktiftas fisik yang dilakukan tidak ada yang terlupakan.  

Karena yang dikumpulkan setiap menit, pengolahan datanya cukup 

rumit, apalagi subjeknya banyak.   Diperlukan kerjasama dan 

pengertian subjek untuk mencatat setiap kegiatan dari menit ke 

menit secara teliti agar didapatkan data yang akurat.  Metode ini 

tidak cocok untuk anak yang dibawah umu 10 tahun.  Selain itu 

kelemahan lain adalah sumber-sumber kemungkinan kesalahan 

mencatat dan menghitung ketika mengkonversi catatat ke 

pengeluaran energi cukup besar sehingga data kurang akurat.  

Contoh form metode diari. 
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Jam 06.00  

Menit ke- 

 0     1      2       3        4 5 6   7    8        9 

ND MD MD MD MD MD MD MD MD MD 

          

          

          

          

          

 

Jam 07.00 

  0    1     2      3        4       5  6   7    8        9  

          

          

          

          

          

          

 

Penjelasan : 

- Jenis kegiatan yang dilakukan diisi bentuk singkatan contoh  

mandi = MD     dilakukan pada jam 06.00 hingga 06.10 
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Metode Kuesioner dan Wawancara 

 Metode untuk mengetahui perkiraan pengeluaran energi 

metode kuesioner dan wawancara adalah bentuk metode yang lebih 

mudah dan murah.  Pada metode ini subjek diwawancara untuk 

mengingat jenis aktifitas fisik dan lamanya aktifitas fisik tersebut 

dilakukan selama 24 jam yang lalu.  Pada metode ini harus 

dipersiapkan kuesioner yang akan digunakan sebagai form yang 

akan diisi oleh subjek yang diteliti atau sebagai pedoman 

wawancara aktifitas fisik yang dilakukan selama 24 jam yang lalu.  

Contoh kuesioner yang dipakai untuk mengukur perkiraan 

pengeluaran energi adalah kuesioner Baecke.  Kuesioner Baecke 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Kuesioner Baecke 

NO PERTANYAAN SKOR 

1 Apa jenis pekerjaan utama anda? 1   2   3 

2 Pada saat bekerja saya duduk : 

Tidak pernah/jarang/kadang-kadang/sering/selalu 

1  2   3  4  5 

3 Pada saat bekerja saya bekerja berdiri : 

Tidak pernah/jarang/kadang-kadang/sering/selalu 

1  2   3  4  5 

4 Pada saat bekerja saya bekerja berjalan : 

Tidak pernah/jarang/kadang-kadang/sering/selalu 

1  2   3  4  5 

5 Pada saat bekerja saya pakai lift beban berat: 

Tidak pernah/jarang/kadang/sering/sangat sering 

1  2   3  4  5 

6 Setelah bekerja saya merasa lelah : 

Sangat sering/sering/kadang/jarang/tidak pernah 

5  4   3  2  1 

7 Pada saat bekerja saya berkeringat : 

Sangat sering/sering/kadang/jarang/tidak pernah 

5  4   3  2  1 

8 Bila dibandingkan dengan yang lain saya pikir 

pekerjaan fisik lebih berat/berat/agak berat/lebih 

ringan/sangat ringan 

5  4   3  2  1 

9 Apakah anda berolahraga? Ya/tidak,  jika ya : 
-Olahraga yang paling sering dilakukan? 

-Berapa jam seminggu? 
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<1/1-2/2-3/3-4/>4 

-Berapa bulan dalam setahun? 
<1/1-3/4-6/7-9/>9 

Jika ada permainan olahraga kedua : 

-Jenis olahraga : 

-Berapa kali seminggu : 
<1/1-2/2-3/3-4/>4 

-Berapa bulan dalam setahun : 

<1/1-3/4-6/7-9/>9 

10 Dibandingkan teman sebaya aktifitas fisik saya di 

waktu luang adalah lebih 

banyak/banyak/sama/lebih sedikit/paling sedikit 

5  4   3  2  1 

11 Selama waktu luang saya berkeringat : 
Sangat sering/sering/kadang/jarang/tidak pernah 

5  4   3  2  1 

12 Selama waktu luang saya berolahraga : 

Tidak pernah/jarang/kadang/sering/sangat sering 

1  2   3  4  5 

13 Selama waktu luang saya menonton televisi : 
Tidak pernah/jarang/kadang/sering/sangat sering 

1  2   3  4  5 

14 Selama waktu luang saya berjalan : 

Tidak pernah/jarang/kadanG/sering/sangat sering 

1  2   3  4  5 

15 Selama waktu luang saya bersepeda : 
Tidak pernah/jarang/kadang/sering/sangat sering 

1  2   3  4  5 

16 Berapa lama anda berjalan dan/atau bersepeda ke 

dan dari tempat kerja, kesekolah dan berbelanja? 
<5/5-15/15-30/30-45/>45 

1  2   3  4  5 

Sumber : Baecke 1982 
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BAB III 

  KOMPONEN PENGELUARAN ENERGI  DAN PERKIRAAN 
KEBUTUHAN ENERGI  

 

   Energi dibutuhkan untuk proses yang beragam di dalam 

tubuh meliputi fungsi basal, proses pencernaan, proses 

metabolisme penyerapan dan penyimpanan makanan.  Pada kondisi 

istirahatpun tubuh tetap melakukan metabolisme tubuh untuk 

mendukung fungsi fisiologis.   

 

a.  Komponen Pengeluaran Energi 

 Total pengeluaran energi terdiri dari komponen resting 

metabolic rate (RMR) atau basal metabolic rate (BMR), atau dikenal 

juga dengan resting energy expenditure (REE);  diet-induced 

thermogenesis (DIT) atau dikenal dengan specific dynamic action 

(SDA) atau dikenal juga dengan thermic effect of food (TEF) atau 

kegiatan dinamik khusus; thermic effect of exercise (TEE) atau 

energy expenditure for physical activity (EEA). 

 

Basal Metabolic Rate (BMR) atau Resting Metabolic Rate 

(RMR) 

BMR adalah energi yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi 

normal tubuh dan homeostasis pada kondisi istirahat.  Komponen 

paling banyak dari pengeluaran energi harian pada orang yang 

tidak aktif adalah untuk resting metabolic rate (RMR).  Penentuan 

nilai BMR dilakukan setelah seseorang tidak makan minimal 12 jam 
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yang lalu pada saat bangun tidur, kondisi berbaring dengan santai 

serta pada ruangan dengan suhu nyaman.    Persamaan untuk 

memperkirakan nilai BMR dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6.  Persamaan untuk Perkiraan Nilai BMR 

Kelompok Umur 

(tahun) 

BMR (kkal/hari) 

Laki-laki Perempuan 

3 - 9 22.7BB + 495 22.5BB + 499 

10 – 17 17.5BB + 651 12.2BB + 746 

18 – 29 15.3BB + 679 14.7BB + 496 

30 – 60 11.6BB + 879 8.7BB  + 829 

> 60 13.5BB + 487 10.5BB + 596 
Keterangan : BB = Berat badan dalam kg 

 

Contoh perhitungan nilai BMR, berapa nilai BMR seorang wanita 

umur 42 tahun berat badan 75 kg? 

Jawab : Persamaan = 8.7BB + 829 

      = 8.7 (75) + 829 

      = 1481.5 kkal 

Jadi energi untuk BMR yang dibutuhkan wanita tersebut 

adalah 1481.5 kkal per hari. 

Nilai BMR dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, 

aktifitas hormon, suhu tubuh, ukuran tubuh dan luas permukaan 

tubuh, komposisi tubuh dan faktor genetik.  Nilai BMR perempuan 

lebih rendah dibandingkan laki-laki.   Bayi memiliki nilai BMR lebih 

tinggi karena memiliki jaringan aktif dan sedang dalam 
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pertumbuhan.  Nilai BMR menurun dengan peningkatan umur dan 

peningkatan kematangan.   Orang yang memiliki massa otot lebih 

tinggi mempunyai BMR lebih tinggi dibandingkan dengan orang 

yang memiliki persen lemak tubuh yang tinggi.  Orang yang kurus 

mempunyai nilai BMR yang lebih tinggi dibandingkan orang yang   

gemuk.  Nilai  BMR juga dipengaruhi oleh faktor iklim dan 

ketinggian serta konsumsi makanan.   Suhu tubuh juga 

berpengaruh terhadap BMR, semakin tinggi suhu tubuh makan nilai 

BMR akan semakin tinggi.  Setiap kenaikan 1 derajat suhu tubuh  

nilai BMR naik sebesar 13%.  Kondisi kehamilan akan 

meningkatkan BMR, sedangkan keadaan gizi krang akan 

menurunkan BMR. 

Nilai BMR juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

yang dikembangkan oleh Harris dan Benedict.  Rumus ini 

mempertimbangkan berat badan, tinggi badan, umur dan berbeda 

berdasarkan jenis kelamin.  Rumus tersebut adalah : 

 

 

 

 

Keterangan :  

H = Produksi panas dalam 24 jam (kalori) 

W = Berat Badan (kg) 

S = Tinggi badan (cm) 

A = Umur (tahun) 

 
 

H = 66,473 + 13,752W + 5,003 S – 6,755 A  ( bagi laki-laki ) 

H = 65,5096 + 9,563W + 1,850 S – 4,676 A  ( bagi wanita ) 
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Diet Induced Thermogenesis (DIT) atau Specific Dynamic 

Action (SDA)   

 

Diet Induced Thermogenesis atau Specific Dynamic Action 

atau pengaruh termis makanan atau kegiatan dinamik khusus 

merupakan komponen pengeluaran energi sebagai respon terhadap 

pencernaan, absorpsi dan metabolisme zat gizi yang menghasilkan 

energi.  Nilai SDA ini tergantung dari jumlah energi yang 

dikonsumsi yaitu kurang lebih 10% kebutuhan energi untuk 

metabolisme basal dan aktifitas fisik.    Besarnya SDA dipengaruhi 

pleh kandungan energi makanan, ukuran dan komposisi makanan 

serta dipengaruhi oleh faktor metabolic pencernaan substrat.    

 

Thermic Effect of Exercise (TEE) atau Energy Expenditure for 

Activity (EEA) 

Thermic Effect of Exercise  atau Energy Expenditure for 

Activity atau energi untuk aktifitas fisik merupakan energi yang 

dibutuhkan untuk seluruh aktifitas fisik yang dilakukan diluar 

kebutuhan energi untuk BMR dan SDA.  Komponen energi untuk 

aktifitas fisik ini jumlah bervariasi tergantung dengan jenis dan 

intensitas aktifitas fisik yang dilakukan.   

Pada orang yang sedentary/santai jumlah energi yang 

dikeluarkan untuk aktifitas fisik kurang lebih 100 kkal per hari, 

sebaliknya pada orang yang sangat aktif melakukan aktifitas fisik 

berupa latihan olahraga jumlah energi yang dikeluarkan dapat 

mencapai 8.000 kkal per hari.  Kontribusi pengeluaran energi untuk 

aktifitas fisik terhadap total pengeluaran energi sehari bervariasi 
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antara 30% hingga 80% pada orang yang melakukan latihan 

olahraga yang sangat berat.  Besarnya energi yang dikeluarkan 

pada latihan olahraga dipengaruhi oleh intensitas, durasi dan 

frekuensi dari oalahraga yang dilakukan.  Selainitu juga 

dipengaruhi massa tubuh, efisiensi aktifitas yang dilakukan dan 

kekuatan gerakan yang menyertai aktifitas tersebut.   

 

b. Perhitungan Perkiraaan Kebutuhan Energi  

 Kebutuhan energi dalam sehari dapat diperkirakan dari 

komponen-komponen pengeluaran energi yaitu energi yang 

dibutuhkan untuk basal metabolic rate (energi metabolisme basal), 

specific dynamic action (kegiatan dinamik khusus makanan) dan 

pengeluaran energi utnuk aktifitas fisik.  Ketiga komponen 

pengeluaran enrgi berbeda menurut umur, jenis kelamin, ukuran 

tubuh, status kesehatan, dan faktor lainnya.  Untuk memperkirakan 

nilai basal metabolisme (BMR) mesti mempertimbangkan berat 

badan sebagai variabel yang berpengaruh. Dalam perkiraan 

kebutuhan energi, komponen SDA dapat diabaikan karena 

kontribusinya tidak besar sehingga untuk perkiraan kebutuhan 

energi hanya dipertimbangan komponen pengeluaran energi dari 

BMR dan energi untuk aktifitas fisik.  

Kebutuhan energi untuk aktifitas fisik beberapa jenis kegiatan 

dapat diperkirakan berdasarkan jumlah energi yang dikeluarkan 

oleh setiap jenis aktifitas fisik secara rinci seperti dapat dilihat pada 

Tabel.  Kebutuhan energi untuk aktifitas  juga dapat diperkirakan  

dengan menggunakan pengelompokkan aktifitas fisik dengan 

kategori ringan, sedang, dan berat.   
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Tabel 7.   Kebutuhan Energi untuk Aktifitas Fisik 

Aktifitas Fisik Kkal/kg/jam Aktiftas Fisik Kkal/kg/jam 

Bersepeda cepat 7.6 Main piano sedang 1.4 

Bersepeda sdg 2.5 Membaca keras 0.4 

Tukang kayu brt 2.3 Berlari 7.0 

Menyulam 0.4 Menjahit tangan 0.4 

Dansa cepat 3.8 Menjahit mesin tgn 0.6 

Dansa lambat 3.0 Menjahit mesin mtr 0.4 

Cuci piring 1.0 Menyanyi keras 0.8 

Ganti baju 0.7 Duduk diam 0.4 

Setir mobil 0.9 Berdiri tegap 0.6 

Makan 0.4 Berdiri rileks 0.5 

Cuci baju ringan 1.3 Menyapu lantai 1.4 

Tiduran 0.1 Berenang 7.9 

Mengupas kentang 0.6 Mengetik cepat 1.0 

Main pingpong 4.4 Berjalan 2.0 

Menulis 0.4 Berjalan cepat 3.4 

Mengecat kursi 1.5 Berjalan sangat cpt 9.3 

 

 Pengelompokan jenis aktifitas fisik menurut berat ringannya 

aktifitas yang dilakukan memerlukan faktor aktifitas.  Masing-

masing faktor aktifitas akan berbeda menurut jenis kelamin.  Faktor 

aktifitas setiap kategori aktifitas fisik dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8.  Faktor Aktifitas Fisik  

Kelompok Aktifitas 

 (x BMR) 

Faktor Aktifitas Jenis kegiatan 

Ringan: 
Laki-laki 

Perempuan 

 
1.56 

1.55 

75% duduk atau berdiri, 
25% bergerak atau 

berdiri 

Sedang : 

Laki-laki 
Perempuan 

 

1.76 
1.70 

25% duduk atau berdiri, 

75% aktifitas pekerjaan 

Berat : 

Laki-laki 

perempuan 

 

2.10 

2.00 

40% duduk atau berdiri, 

60% aktifitas pekerjaan 
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 Contoh perkiraan kebutuhan energi seorang mahasiswa 

perempuan yang berumur 25 tahun dengan berat badan 50 kg 

melakukan aktifitas sedang adalah sebagai berikut : 

1.  Kebutuhan energi untuk BMR (Tabel ) yaitu   : 

 (14.7 x 50) + 496 = 1231 kkal 

2.  Kebutuhan energi total dengan aktifitas fisik yaitu    : 

 1.70 x 1231    = 2092,7 kkal  

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan faktor 

aktifitas maka perkiraan kebutuhan energi sehari mahasiswa 

tersebut adalah sebesar 2093 kkal. 
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  BAB IV 

PERANAN ZAT GIZI UNTUK AKTIFITAS FISIK DAN 

KEBUGARAN 

 

Setiap aktifitas fisik yang dilakukan seseorang membutuhkan 

energi.  Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak dan protein yang 

terkandung dalam makanan.  Kandungan zat gizi makro yang 

terdapat dalam makanan bervariasi dan akan menentukan 

besarnya nilai energi.  Selain zat gizi makro, untuk melakukan 

aktifitas fisik dan mencapai tingkat kebugaran yang optimal tubuh 

memerlukan berbagai zat gizi seperti vitamin dan mineral serta 

cairan.   

a.  Karbohidrat Sebagai Sumber Energi Utama 

Karbohidrat adalah zat gizi yang disusun oleh atom karbon 

(C), hidrogen (H) dan oksigen (O). Karbohidrat merupakan zat gizi 

yang berperan dalam menghasilkan energi yang utama dalam 

tubuh.  Secara umum karbohidrat dapat diklasifikasikan atas ; 

Monosakarida, yang dikenal dengan nama gula  dan merupakan 

molekul terkecil dari karbohidrat.  Dalam tubuh monosakarida 

langsung dapat diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke 

dalam darah. 

Ada 3 macam monosakarida yang berperan dalam tubuh yaitu ; 

a. Glukosa, banyak terdapat dalam buah-buahan dan 

sayuran 
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b. Fruktosa, bersama-sama dengan glukosa terdapat 

dalam buah-buahan dan madu yang menyebabkan rasa 

manis. 

c. Galaktosa, merupakan hasil hidrolisis dari laktosa atau 

gula susu 

Oligosakarida, terdiri dari disakarida, trisakarida dan 

tetrasakarida, kelompok ini termasuk gula yang mengandung 2 

sampai 10 molekul gula sederhana.  Yang termasuk oligosakarida 

adalah : 

Disakarida (C12H22O11) merupakan gabungan 2 macam  

monosakarida.  Ada 3 macam disakarida yaitu sukrosa, 

terdapat dalam sorghum, gula aren, gula tebu, sering disebut 

gula tebu ; maltosa, sumbernya biji-bijian yang dibuat 

kecambah dan laktosa sumbernya susu.  Trisakarida 

(C18H32O16) sumbernya umbi bit, madu sedangkan 

tetrasakarida (C24H42O21) banyak terdapat pada bit dan 

kacang polong 

Sifat Disakarida dan Monosakarida adalah larut dalam air, 

mudah dicerna dan rasanya manis 

Polisakarida merupakan gabungan gugusan gula sederhana 

(monosakarida).  Ada yang dapat dicerna seperti: tepung/pati 

(amilum), dekstrin, glikogen (karbohidrat hewan dan manusia).  

Ada yang tidak dapat dicerna seperti: selulosa, hemiselulosa, 

pectin. Polisakarida tidak larut dalam air dan umumnya tidak 

berasa (tawar). Selulosa merupakan jenis polisakarida yang tidak 

dapat dicerna dan tidak memberikan sumbangan energi bagi tubuh.  

Namun selulosa penting sebagai sumber serat dalam susunan 
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makanan.  Serat makanan ini penting untuk kelancaran jalannya 

makanan dalam saluran pencernaan, membentuk volume makanan 

hingga memberi rasa kenyang dan membantu memadatkan faeces. 

 

Fungsi Karbohidrat  

Dalam tubuh karbohidrat berperan sebagai penghasil energi 

utama sehingga kebutuhan tubuh akan karbohidrat diperhitungkan 

akan fungsinya sebagai penghasil energi.  Jadi yang menjadi 

perhitungan ialah jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh.  Energi 

ini dihasilkan oleh karbohidrat, lemak dan protein.   Dalam 

perhitungan kebutuhan energi ini jumlah kebutuhan energi yang 

berasal dari protein dan lemak dapat ditentukan secara tegas 

dengan mengingat satu gram protein menghasilkan empat kalori 

dan satu gram lemak menghasilkan sembilan kalori.  Dengan 

demikian dapatlah dihitung jumlah kalori yang harus disumbangkan 

oleh karbohidrat, dengan memperhitungkan bahwa satu gram 

karbohidrat menghasilkan empat kalori. 

Selain berfungsi dalam menghasilkan energi karbohidrat juga 

sebagai pemberi rasa manis pada makanan, mengatur metabolisme 

lemak, membantu pengeluaran feses dan sebagai penghemat 

protein. 

 

Sumber Karbohidrat 

Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari 

tumbuh-tumbuhan (nabati) yaitu bahan makanan pokok seperti 

beras, jagung, sagu, gandum, kacang-kacangan dan buah-buahan.  
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Sedangkan sumber dari hewani hampir tidak ada, karena 

karbohidrat dari hewani berbentuk glikogen, terutama dalam 

daging dan hati, setelah hewan disembelih glikogen mengalami 

penguraian sehingga di dalam daging, karbohidrat menjadi habis. 

Glukosa memegang peranan sentral dalam metabolisme 

karbohidrat. Kelebihan glukosa akan disimpan di dalam hati dalam 

bentuk glikogen.  Bila persediaan darah menurun, hati akan 

mengubah sebagian dari glikogen menjadi glukosa dan 

mengeluarkannya ke dalam aliran darah.  Glukosa akan dibawa 

oleh darah ke seluruh bagian tubuh yang memerlukan.  Sel-sel otot 

juga menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen.  Glikogen hanya 

digunakan sebagai energi untuk keperluan otot saja dan tidak 

dikembalikan sebagai glukosa ke dalam aliran darah. 

 Sebelum glukosa digunakan oleh sel tubuh, glukosa harus 

melewati membran plasma dan masuk ke dalam sitosol.  Absorpsi 

glukosa dalam saluran usus (dan tubula ginjal) dilakukan melalui 

transpor aktif kedua ( Na+-glucose symporters).  Glukosa masuk ke 

dalam sel tubuh lain paling banyak melalui molekul GluT, kelompok 

transpoter yang membawa glukosa masuk melalui difusi.  

Peningkatan level insulin yang tinggi disisip salah satu tipe GluT 

yaitu GluT4, masuk ke dalam membran plasma ke banyak sel 

tubuh, dengan demikian peningkatan laju memudahkan difusi 

glukosa ke dalam sel. Pada neuron dan hepatocyte, juga terdapat 

GluT tipe lain dalam membran plasma, sehingga glukosa masuk 

merupakan ’turned on’. 

Di dalam tubuh karbohidrat disimpan sebagai unit glukosa 

rantai panjang yang disebut glikogen, didalam otot dan hati.  

Jumlah glikogen yang disimpan dalam hati kira-kira 100 gram atau 
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kira –kira 70-110 mmol per kilogram berat  otot   Jumlah glikogen 

mengalami perubahan secara periodik tergantung jumlah glikogen 

yang diuraikan untuk suplai glukosa darah pada periode puasa dan 

jumlah glukosa yang disuplai ke hati setelah mengkonsumsi 

makanan.  Berdasarkan itu, glikogen hati meningkatkan cadangan 

setelah makan, tetapi akan menurun pada antara waktu makan, 

terutama malam hari, dimana hati secara tetap mengirim glukosa 

ke dalam darah untuk memelihara level glukosa darah normal. 

Level glukosa darah dalam selang normal adalah penting karena 

glukosa darah adalah sumber energi utama untuk sistem syaraf. 

 Selama latihan fisik jumlah metabolik dan rangsangan 

hormonal akan berperan untuk meningkatkan ambilan glukosa 

darah dengan kerja otot untuk menyediakan bahan bakar untuk 

kontraksi otot.  Untuk menghindari level glukosa darah turun 

dibawah nilai normal fisiologi, hati akan dirangsang pada saat 

bersamaan untuk mensuplai glukosa ke darah.  Suplai ini terutama 

berasal dari pool glikogen hati dan sebagian kecil dari proses 

glukoneogenesis (sintesis glukosa de novo) oleh sel hati dari 

prekursor seperti asam amino.  Jadi ketersediaan glikogen hati 

adalah faktor kunci untuk memelihara level glukosa darah normal 

selama latihan jangka panjang.   

Jumlah glikogen otot yang disimpan dalam otot di seluruh 

tubuh adalah kira-kira 300 gram pada orang tidak terlatih dan 

kemungkinan meningkat menjadi 500 gram pada orang terlatih 

dengan kombinasi latihan dan konsumsi makanan tinggi 

karbohidrat.  Laju glikogen otot dimobilisasi untuk memproduksi 

energi yang dibutuhkan untuk kontraksi otot tergantung pada 

status latihan atlet, lama dan intensitas latihan.  Laju penggunaan 
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glikogen selama latihan ditentukan oleh berbagai faktor, meliputi 

intensitas latihan, kondisi fisik, cara latihan, temperatur lingkungan 

dan makanan sebelum latihan.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sangat sedikit pool fosfat kaya energi yang segera tersedia 

untuk kontraksi otot.  Untuk latihan jangka panjang, energi 

dibutuhkan untuk kerja otot akan dipenuhi dari mobilisasi dan 

selanjutnya metabolisme subsrate dari karbohidrat dan pool lemak 

pada otot, hati dan jaringan adipose. 

Karbohidrat berperan penting dalam persiapan pertandingan, 

karena asupan karbohidrat beberapa hari sebelum kompetisi akan 

mengisi kembali simpanan glikogen otot, dan sebaliknya asupan 

karbohidrat beberapa jam sebelum kompetisi akan mengoptimalkan 

simpanan glikogen hati. Bila atlet tidak mengkonsumsi karbohidrat 

secara cukup setiap hari, simpanan glikogen otot dan hati akan 

menurun.  Penurunan simpanan glikogen akan menurunkan daya 

tahan dan performa.  Ada hubungan yang sangat erat antara 

penurunan glikogen otot dengan kelelahan pada latihan dengan 

intensitas sedang.  Hasil penelitian Coyle et al (1985) menemukan 

bahwa konsumsi makanan kaya karbohidrat 3-5 jam sebelum 

latihan meningkatkan level glikogen otot, sedangkan hasil 

penelitian Neufer menyebutkan bahwa konsumsi makanan kaya 

karbohidrat 3-5 jam sebelum latihan meningkatkan performa 

exercise dan meningkatkan transpor karbohidrat ke dalam otot 

selama latihan. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat 2-4 jam 

sebelum latihan dengan porsi sedang, optimal untuk pemulihan 

glikogen hati dan otot.  Ada efek yang kurang menguntungkan 

mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat yaitu terjadinya 

gangguan glikemik dan insulinemik yang mengiringi konsumsi 
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karbohidrat, sebaliknya kemungkinan mengurangi ketersediaan dan 

oksidasi asam lemak bebas untuk kegiatan latihan berikutnya.  

Konsumsi karbohidrat beberapa jam sebelum latihan memberikan 

tiga efek yang penting yaitu (1) penurunan sementara glukosa 

plasma pada awal latihan  (2) meningkatkan oksidasi karbohidrat 

dan mempercepat pemecahan glikogen dan (3) menghentikan 

mobilisasi asam lemak dan oksidasi lipid. 

Konsumsi karbohidrat sejam sebelum latihan mengakibatkan 

peningkatan glukosa plasma dan insulin.  Sebaliknya pada saat 

mulai latihan terjadi penurunan glukosa darah dengan cepat.  

Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi beberapa kejadian 

metabolik yaitu hiperinsulinemia merangsang ambilan glukosa, 

ditambah lagi kontraksi otot juga merangsang ambilan glukosa 

otot.  Latihan menyebabkan peningkatan output glukosa hati yang 

normal dihambat oleh konsumsi karbohidrat, meskipun penyerapan 

terus menerus dari karbohidrat yang dikonsumsi.  Peningkatan 

ambilan dan oksidasi glukosa darah oleh otot menyebabkan 

peningkatan oksidasi karbohidrat setelah konsumsi karbohidrat, 

serta peningkatan pemecahan glikogen otot.  Peningkatan asam 

lemak plasma dengan latihan ditingkatkan setelah konsumsi 

karbohidrat sebelum latihan sebagai akibat penghambatan lipolisis 

oleh insulin.  Oksidasi lipid menurun tidak hanya karena lebih 

rendahnya ketersediaan asam lemak plasma namun juga karena 

oksidasi lipid otot juga dihambat (Horowitz et al 1997). Karena 

adanya efek metabolik konsumsi karbohidrat sebelum latihan yaitu 

hiperinsulinemia dan hiperglikemia, menarik dikembangkan strategi 

meminimalkan perubahan glukosa plasma dan insulin sebelum 

latihan.  Strategi ini meliputi konsumsi fruktosa atau karbohidrat 
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tipe lain yang mempunyai indek glikemik rendah, beragam beban 

karbohidrat atau jadwal konsumsi, penambahan lipid dan latihan 

pemanasan. 

 

b. Protein Pembangun Jaringan Tubuh 

Protein merupakan seperlima bagian dari tubuh yang 

setengah bagian berada di otot, seperlima  bagian  dalam tulang 

dan tulang rawan, sepersepuluh ada dalam kulit dan sisanya dalam 

jaringan lain dan cairan tubuh. Protein adalah suatu zat yang dalam 

susunan kimiawinya terdiri dari unsur Oksigen (O), Karbon (C), 

Hidrogen (H) dan Nitrogen (N) serta kadang-kadang mengandung 

sulfur (S) dan Posfor (P) yang membentuk unit-unit asam amino. 

 

Klasifikasi Protein Berdasarkan : 

a.   Susunan kimiawinya protein dapat  terbagi dalam : 

1. Protein Sederhana 

Bila protein tidak berikatan dengan zat lain, seperti albumin 

dalam telur (ovoalbumin), albumin dalam susu (laktoalbumin) 

dan globulin. 

2. Protein Bersenyawa 

Bila protein membentuk ikatan dengan zat lain, misalnya 

protein dengan glikogen membentuk glikoprotein, protein 

dengan zat warna (seperti dalam hemoglobin) membentuk 

kromoproteid. 

3. Turunan atau Derivat protein 
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Protein turunan meliputi albuminosa, pepton, gelatin dan 

peptida.   

 

Unsur pembentukan protein disebut asam amino.  

Asam amino ini ada yang bersifat tidak dapat disintesa tubuh 

dan harus berasal dari makanan yang dikonsumsi, dikenal 

dengan asam amino essensial.  Yang termasuk asam 

amino essensial adalah lisin, triptopan, fenilalanin, leusin, 

isoleusin, treonin, metionin dan valin. 

 

b. Berdasarkan bentuk, protein dibagi atas ; 

1. Bentuk serbut (fibrous) dengan sifat-sifat sebagai 

berikut : 

- Daya larut rendah 

- Kekuatan mekanis tinggi 

- Tahan terhadap enzim pencernaan 

Contoh : kolagen (jaringan ikat), elastin (dalam 

otot),      keratin (protein rambut dan kuku), miosin. 

2. Bentuk globular (bola) yang mempunyai sifat yaitu ; 

- Terdapat dalam cairan jaringan tubuh 

- Larut dalam garam dan asam encer 

- Mudah mengalami denaturasi 

Contoh : Albumin (dalam susu, telur, hemoglobin), 

Globulin (dalam otot, kuning telur), Histon (dalam 

pankreas).   

3.  Protein Konjungasi  

- Terikat dengan bahan lain non asam amino 



50 
 

Contoh : Nukleoprotein, Lipoprotein, Fosfoprotein, 

Metaloprotein (terikat dengan mineral seperti 

feritin, hemosiderin), Floroprotein. 

Protein banyak terdapat pada bahan makanan yang berasal 

dari hewan (protein hewani) seperti; daging sapi, ayam, ikan, 

udang, hati dan telur.  Sumber protein hewani ini memiliki kualitas 

yang baik karena mengandung hampir semua asam amino 

essensial.  Dalam bahan makanan yang berasal tumbuhan (protein 

nabati) seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele, hanya 

sebagian asam amino essensial yang dikandungnya, sehingga perlu 

kombinasi bahan makanan yang beragam. 

 

Fungsi Protein : 

 

 Berperan dalam Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan 

- Sebelum dapat mensintesis protein baru, harus tersedia 

semua asam amino essensial dan cukup N (NH2) yang 

diperlukan untuk membentuk asam amino non esensial. 

Rambut, kulit, dan kuku lebih banyak  membutuhkan  asam 

amino yang mengandung sulfur.  Protein tubuh berada dalam 

keadaan berubah-ubah, secara bergantian dipecah dan 

disintesis kembali 

 Pembentukan ikatan essensial tubuh seperti hormon, enzim, 

hemoglobin, fotoreseptor  mata 

 Mengatur keseimbangan air 

- Keseimbangan cairan dalam sel (intra selular), diluar sel 

(ekstra selular) adalah diantara sel (intra selular) dan 
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intravaskular (dalam pembuluh darah), harus dijaga 

keseimbangannya dan melibatkan protein. 

 Memelihara netralitas tubuh (buffer), bereaksi dengan asam dan 

basa untuk menjaga pH pada taraf konstan. 

 Pembentukan anti bodi 

 Mengangkat zat gizi 

- Protein mengangkut zat gizi dari saluran cerna, melalui 

dinding saluran cerna ke dalam darah, dan dari darah ke 

jaringan dan melalui membran sel ke dalam sel-sel. 

- Alat angkut protein ada yang bersifat khusus atau 

mengangkat beberapa zat gizi. Seperti alat mengangkut 

vitamin A yaitu protein pengikat retinol (RBP), zat besi yaitu 

transferin, mengangkut lipid yaitu lipoprotein 

 

 Sumber energi 

Dalam tubuh protein  juga berfungsi sebagai pemberi tenaga 

dalam keadaan energi kurang tercukupi oleh karbohidrat dan 

lemak.  Satu gram protein menghasilkan 4 kalori. 

 

Asam Amino 

 Protein terdiri dari kombinasi berbagai jenis dan jumlah asam 

amino.  Sampai sekarang ada 20 asam amino yang sudah 

diketahui, 9 diantara asam amino tersebut adalah essensial bagi 

tubuh yaitu harus didapat melalui makanan karena tubuh tidak 

dapat mensintesisnya dalam tubuh dan 11 lainnya merupakan 

asam amino non essensial yang dapat disintesis dari bahan asam 

amino lain bila tubuh membutuhkan. Asam amino terdiri dari atom 

C yang terikat pada satu gugus karboksil (- COOH), satu gugus 
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amino (-NH2) dan satu , satu atom (-H) dan satu gugus radial (-R) 

atau rantai cabang.  Struktur asam amino terlihat pada gambar 

berikut ini.  

 

 

  Struktur                              COOH    (karboksil) 

asam amino                              | 

                                             H---     C    --- R    (gugus radikal) 

                                                          | 

                                                      NH2     (amino) 

 

 Pengelompokan asam amino dapat dilihat dari berbagai  hal, 

berdasarkan gugus asam basanya dan keesensialannya.  Klasifikasi 

menurut asam amino menurut gugus asam  dan basanya terdiri 

atas : 

1. Asam amino netral , bila asam amino menggandung 1 gugus 

asam dan 1 gugus amino (basa). 

2. Asam amino asam , bila asam amino punya kelebihan gugus  

asam di banding gugus basa.  

3. Asam amino basa, bila asam amino punya gugus basa lebih 

banyak dari gugus asam.  

4. Asam amino yang menggandung Nitrogen Imino pengganti 

gugus amino primer dinamakan asam imino. 

 

Asam Amino Netral 

Jenis asam amino netral terdiri dari : 
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 Asam amino Alifatik  asam amino dengan rantai cabang 

terdiri atas hidrokarbon. Contohnya : Glisin, Alanin. 

 Asam amino dengan rantai cabang Hidrosil contohnya : 

Serin, Treonin. 

 Asam amino dengan rantai cabang Aromatik contohnya : 

Fenilalanin, Tirosin. 

 Asam amino dengan rantai cabang mengandung Sulfur 

contoh: Sistein 

 

Asam Amino Asam 

Jenis asam amino yang tergolong asam amino asam seperti : 

Asam Aspartat , Asparagin , Glutamin, Asam Glutamat. 

Asam Amino Basa  

Hanya sebagian kecil asam amino yang termasuk asam amino 

basa, seperti : Lisin, Arginin, Histidin. 

 

Klasifikasi Asam Amino menurut Tingkat Esensial 

Menurut Dr. William Rose (1917) asam amino dapat 

dibedakan atas esensial yaitu asam amino harus didapat melalui 

makanan karena tubuh tidak dapat mensintesisnya dalam tubuh.  

asam amino esensial ada sembilan macam yaitu leusin, triptofan, 

treonin, iso leusin, feninlalanin, lisin, valin, metionin dan histidin.  

Sedangkan asam amino non/tidak esensial adalah asam amino 

yang dapat disintesis dari asam amino lain bila tubuh 

membutuhkan, yang berjumlah 9 macam yaitu prolin, tirosin, 



54 
 

glisin, as.aspartat, serin, sistein, glutamat, glutamin, arginin, 

tironin, dan alanin.   

Asam amino ini mempunyai fungsi khusus dalam tubuh 

seperti : 

1. Triptofan    yaitu   prekursor niasin dan penghantar syaraf  

2. Metionin  yaitu memberi gugus metil guna sintesis kolin dan 

kreatinin, 

prekursor sistein dan asam amino mengandung sulfur lain. 

3. Fenilalanin  yaitu prekursor tironin dan membentuk hormon 

tiroksin dan  epinefrin  

4. Tirosin  yaitu prekursor bahan pembentuk rambut dengan 

pigmen kulit 

5. Arginin yaitu terlibat dalam sintesis ureum di hati 

6. Glisin yaitu mengikat bahan toksik dan merubahnya menjadi 

bahan tidak toksik 

7. Histidin  yaitu sintesis histamin 

8. Glutamin dan asparagin yaitu simpanan asam amino tubuh. 

 

Asam amino dapat dipilah menjadi asam amino glukogenik 

seperti alanin, serin, glisin, sistein, metionin dan triptopan dan 

asam amino ketogenik yaitu asam amino yang dapat membentuk 

senyawa keton.   Yang termasuk asam amino ketongenik seperti 

fenilalanin, tirosin, leusin, isoleusin dan lisin.  Asam aminio 

ketogenik  dapat melakukan deaminasi (kehilangan (NH2) dan 

dipecah seperti lemak menjadi senyawa beratom karbon 2 yang 

membentuk asetik CoA.   
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Sintesis Protein 

 Tumbuhan dapat mensintesis protein dari N dalam tanah 

 Hewan mensintesis protein dari asam amino yang diperoleh 

dari makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan 

 Sintesis protein meliputi pembentuk rantai panjang asam 

amino yang disebut rantai peptide 

 

 

Mutu Protein 

Mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino 

yang dikandungnya.  Protein komplet adalah protein dengan nilai 

biologi yang tinggi, menggandung semua jenis asam amino 

essensial. Contoh protein komplet adalah protein hewani, kecuali 

gelatin.  Sedangkan protein tidak komplet adalah protein bermutu 

rendah, kurang dari satu atau lebih asam amino essensial.  Contoh  

protein tidak komplet adalah protein nabati, kecuali kacang-

kacangan . 

Asam amino yang terdapat dalam jumlah terbatas untuk 

memungkinkan pertumbuhan disebut asam amino terbatas. Misal  

Metionin merupakan asan amino pembatas kacang-kacangan;  Lisin 

dari beras; dan  triptofan dari jagung. 

 

Penilaian Mutu Protein 

Penilaian mutu protein dapat diukur dengan berbagai cara 

yaitu dengan cara : 

 Nilai Biologi (NB) 
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 Net Protein Utilization (NPU) 

 Protein Efficiency Ratio (PER) 
 Skor Kimia/skor asam amino 

 

Nilai Biologik (NB) 

 

Adalah jumlah nitrogen yang ditahan tubuh guna 

pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh yang berasal dari 

jumlah nitrogen (N) yang di absorpsi. Rumus Nilai Biologi 

yaitu : 

 

            N ditahan             N makan   -   (N urin – N feses )  

NB  =        =    

          N diabsorpsi                 N makan – N feses 

 

 

 

Net Protein Ulitization (NPU) 

    Adalah indeks mutu yang tidak saja memperhatikan jumlah 

protein yang ditahan , tapi juga jumlah yang dicerna.                     

NPU  = NB  x  Koefisien kecernaan  

Contoh :   NPU kacang kedelai = 61,  susu =  82,  telur = 94 

 

PER (Protein Efficiency Ratio) adalah pengukuran mutu protein 

yang ditetapkan oleh kemampuan protein yang bersangkutan untuk 

menghasilkan pertumbuhan pada tikus muda. 
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                     Penambahan Berat Badan (gram) 
      PER =  

                           Konsumsi protein (gram) 

 

 

Skor Kimia / Skor Asam Amino 

adalah cara menetapkan mutu protein dengan 

membandingkan asam amino essensial dalam bahan 

makanan dengan kandungan asam amino essensial yang 

sama dalam protein ideal/patokan misal protein telur. 

 

                        Mg asam amino per gram protein yang di uji x 100 

 Skor kimia =    

                         Mg asam amino yang sama pergram protein patokan  

 

 

Metabolisme Protein 

Dalam kondisi konsumsi energi adekuat, asam amino dari 

makanan diutamakan untuk pembentukan protein tubuh.  Bila 

konsumsi asam-asam amino melebihi kebutuhan untuk 

pertumbuhan dan mempertahankan keadaan normal jaringan, 

maka asam amino akan melepaskan gugus aminonya (NH2), 

kemudian masuk jalur metabolik yang sama seperti metabolisme 

karbohidrat, selanjutnya digunakan sebagai sumber energi.   

Asam amino dapat masuk jalur metabolik melalui beberapa 

tempat tergantung struktur kimianya.  Bagian amino (NH2) akan 

dibebaskan sebagai amonia (bersifat toksik) dan masuk ke 

peredaran darah dan dibawa ke hati, di dalam hati dua molekul 

asam amino akan bergabung membentuk urea/ureum (tidak toksik) 
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dan dikembalikan ke peredaran darah.  Ureum dikeluarkan tubuh 

melalui ginjal dan urine. 

 

 

Kebutuhan Protein  

Kecukupan protein untuk orang dewasa menurut hasil 

penelitian keseimbangan nitrogen adalah 0.75 gr/kg BB, berupa 

protein patokan tinggi (protein telur) disebut taraf suapan terjamin 

(safe level of intake). Kecukupan protein dipengaruhi mutu protein 

hidangan (dinyatakan dengan skor asam amino), daya cerna 

protein dan berat badan seseorang.  Angka kecukupan protein 

menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (1998) adalah 55 

gram untuk laki-laki yang berumur 20-45 tahun dan 48 gram untuk 

perempuan berumur 20-45 tahun. 

 Kebutuhan protein bagi seorang atlet sedikit berbeda bila 

dibandingkan dengan bukan atlet.  Apalagi seorang atlet yang 

melakukan latihan-latihan, pertandingan berat dan usianya masih 

remaja dalam pertumbuhan akan memerlukan protein lebih 

banyak.  Seorang atlet membutuhkan protein 1 gram per kg berat 

badan.  Bila atlet berlatih intensif dan lama dan sedang 

membesarkan otot, membutuhkan protein 1,2 sampai 1,7 gram per 

kg berat badan per hari (100 - 210% dari yang dianjurkan) dan 

atlet endurance antara 1,2 sampai 1,4 gram per kg berat badan per 

hari (100-175% dari yang dinjurkan), sedangkan untuk atlet 

remaja yang sedang tumbuh membutuhkan protein sebesar 2 gram 

per kg berat badan per hari.  Penambahan kebutuhan protein 

mudah diatasi dengan penambahan masukan protein dari makanan 

seimbang dengan kandungan protein 10-15%.   
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 Meskipun protein merupakan zat pembangun jaringan tubuh 

bukan berarti makin tinggi konsumsi protein makin besar 

pembentukan otot.  Pembentukan massa otot dan kekuatannya 

ditentukan oleh latihan yang terprogram dengan baik dan ditunjang 

oleh makanan yang cukup. Tidak dianjurkan mengkonsumsi 

makanan sumber protein yang berlebihan.  Konsumsi protein yang 

berlebihan menyebabkan hati dan ginjal bekerja lebih berat, karena 

harus memecah dan mengeluarkan protein berlebihan.  Ini 

disebabkan karena protein tidak seperti karbohidrat dan lemak, 

tidak dapat disimpan dalam jumlah yang cukup besar di dalam 

tubuh dan kelebihannya harus dikeluarkan dari tubuh melalui urine 

dan tinja.  Protein yang berlebihan tidak berguna bahkan dapat 

merugikan, terutama pada atlet dalam pertandingan ketahanan.  

Juga besar kemungkinannya terjadi gangguan hati dan ginjal serta 

keadaan lain seperti gout.  Pemasukan protein yang berlebihan 

biasanya mahal, menghilangkan bahan bakar untuk energi yang 

lebih efisien (seperti karbohidrat dan lemak) dan mendorong 

terjadinya dehidrasi, hilangnya nafsu makan dan dapat 

menyebabkan diare. 

 

c. Lemak Sumber Energi Selama Aktifitas Fisik 

Lemak yang berbentuk padat pada suhu kamar disebut 

lemak/gajih, sedangkan lemak cair pada suhu kamar disebut 

minyak.  Lemak terdiri dari : asam lemak (fatty acid) dan gliserol.  

Satu molekul  gliserol dan 3 mol asam lemak akan menghasilkan 1 

molekul trigliserida/lemak dan air.  Bila atom C yang berikatan 

tunggal disebut  lemak jenuh (asam palmitat, stearat dalam gajih).  
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Atom C yang berikatan ganda disebut asam lemak tak jenuh 

tunggal (asam oleat pada minyak zaitun) dan tak jenuh ganda 

(asam linoleat pada minyak kedelei dan jagung). 

Proses hidrogenasi adalah perubahan lemak dari tak jenuh 

menjadi jenuh, contoh produksi margarin dari proses hidrogenasi 

minyak kelapa sawit, minyak jagung, dan kedelei.  Ransiditas (sifat 

tengik) disebabkan oleh pembebasan asam lemak bebas yang 

memiliki bau tak enak, akibat terpaparnya lemak oleh oksigen di 

udara.  Vitamin E merupakan nutrien penting untuk mencegah 

oksidasi tersebut.  Lemak tak jenuh akan lebih mudah teoksidasi 

yang menyebabkan tengik. Asam lemak essensial merupakan asam 

lemak yang diperlukan dan tidak dapat disintesa oleh tubuh, antara 

lain asam linoleat, linolenat, dan arakidonat. 

 

Penggolongan Lemak 

Lipid/lemak sederhana, terdiri dari mono , di dan trigliserida.  

   Complex lipid/lemak kompleks, terdiri dari: 

─ Fosfolipid  sebagai emulsifier/emulgator, merupakan bahan 

yang bergabung dengan lemak dan merupakan bagian 

integral dari sel-sel tubuh (otak dan jaringan. syaraf), 

contoh : kuning telur. 

─ Sterol (ergosterol dan kolesterol) sebagai pembentuk sterol 

dan steroid (contoh : crab, lobster dan kuning telur). 

_   Lipoprotein, terdiri dari : HDL, LDL, dan VLDL  merupakan 

transport fatty compound (di dalam plasma darah 

membentuk gabungan dengan protein plasma yang dapat 

larut). Sumber makanan : daging dan susu. 
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Kolesterol biasanya terdapat bersama-sama dengan lemak. 

Dapat diperoleh dari sintesa dalam tubuh dan dalam makanan ( 

jaringan tubuh hewan = hati, kuning telur). Biasanya disekresikan 

keluar dari dalam tubuh melalui getah empedu lewat 

penggabungan dengan garam empedu menghasilkan kolesterol 

dalam bentuk larutan.  Jika kolesterol mengendap disebut batu 

empedu. 

 

Sumber Lemak 

1. Lemak nabati (mengandung asam lemak tak jenuh, titik cair 

lebih tinggi) contoh : kacang tanah, biji jagung, biji kapas, 

kelapa. 

2. Lemak hewani (mengandung asam lemak jenuh, rantai karbon 

panjang) contoh : babi, sapi, kambing, ayam ,telur. 

 

Fungsi Lemak dalam makanan secara umum: 

1. Sumber energi.  Lemak dioksidasi dalam tubuh akan 

menghasilkan energi bagi aktifitas jaringan (menghasilkan 9 

kkal per gram lemak) 

2. Pemasok asam lemak essensial. Asam linoleat berperan 

penting untuk metabolisme, kerja jantung dan sebagai 

jaringan integrasi dalam otot. 

3. Menambah selera makan (rasa dan warna) contoh: rasa 

gurih, kerenyahan, sifat lunak pada kue yang di bakar. 

4. menyediakan vitamin yang larut dalam lemak dan membantu 

penyerapannya. 
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Fungsi Lemak dalam Tubuh: 

1. Cadangan energi dalam bentuk jaringan lemak yang ditimbun 

di tempat tertentu (depot lemak pada jaringan adiposa 

dibawah kulit, sekitar organ dalam rongga abdomen). 

2. Alat angkut vitamin larut lemak.  Lemak mengandung vitamin 

larut lemak tertentu, lemak susu dan lemak ikan 

mengandung vitamin A dan D.  Hampir semua lemak nabati 

adalah sumber vitamin E.  Lemak membantu transportasi dan 

absorpsi vitamin larut lemak yaitu A, D, E, K. 

3. Sebagai pelumas, lemak membantu mengeluarkan sisa 

makanan. 

4. Menghemat protein.  Lemak menghemat penggunaan protein 

untuk sintesis protein, sehingga protein tidak digunakan 

sebagai sumber energi. 

5. Pelindung organ.  Lapisan lemak yang menyelubungi organ 

seperti jantung, hati dan ginjal membantu menahan organ-

organ tersebut tetap ditempatnya dan melindungi terhadap 

benturan dan bahaya lain 

6. Memelihara suhu tubuh.  Lapisan lemak dibawah kulit 

mengisolasi tubuh dan mencegah kehilangan panas tubuh 

secara cepat dengan demikian lemak berfungsi juga dalam 

memelihara suhu tubuh.  

7. Sumber asam lemak esensial linoleat dan linolenat.  

 

Metabolisme Lemak 

 Metabolisme lemak dimulai dengan pemecahan yang 

menghasilkan gliserol menjadi glikogen dan lemak.  Gliserol 
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mengalami serentetan peristiwa kimia yang berakhir dengan 

pengubahan gliserol menjadi glikogen.  Lemak makanan sebagian 

besar (95%) adalah trigliserida.  Setelah diserap trigliserida dibawa 

ke dalam hati sebagai partikel sangat kecil yang disebut kilomikron.  

Kilomikron dibawa ke seluruh tubuh sebagai lipoprotein.   

 Lipoprotein merupakan senyawa gabungan lipid dan protein 

yang mudah diangkut di dalam darah.  Bagian lemak akan 

dipisahkan dari bagian protein sebelum masuk ke dalam sel.  

Bagian lemak dipecah lagi menjadi gliserol dan asam lemak 

sebelum diuraikan lebih lanjut melalui proses metabolisme.  Bagian 

gliserol dapat diubah menjadi asam piruvat yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk membentuk glukosa.   

 Bagian asam lemak dari molekul lemak akan dipecah menjadi 

senyawa beratom karbon 2.  Proses pemecahan ini disebut Oksidasi 

Beta. Senyawa beratom 2 ini (asetat) apabila bergabung dengan 

coenzim A (CoA) akan menghasilkan asetil Co A.  Asetil Co A dapat 

dipakai menghasilkan energi lewat oksidasi dalam siklus krebs, 

untuk sintesis asam lemak, gugus keton, kolesterol dan berbagai 

senyawa lain.  Dalam keadaan metabolisme yang tidak normal 

misalnya kelaparan atau menderita diabetes, akan terbentuk gugus 

keton dalam jumlah berlebihan, sehingga darah menjadi lebih 

asam.  Akumulasi gugus keton akan menyebabkan ketonemia dan 

dapat menyebabkan ketosis. 

 Proses metabolisme lemak dari asam lemak beratom karbon 

18 menjadi senyawa beratom karbon 2 membutuhkan 45 jenis 

reaksi kimia yang sangat berbeda-beda yang melibatkan bantuan 3 

jenis vitamin (riboflavin, niasin, biotin) dan 4 jenis mineral (Mg, Fe, 

K dan Cu). 
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Problem Kesehatan terkait dengan lemak: 

1. Jumlah kelebihan kalori dapat menyebabkan Hipertensi, 

Penyakit Jantung Koroner dan Diabetes Melitus 

2. Tipe lemak : Lemak jenuh dan kolesterol menyebabkan 

atherosklerosis selanjutnya memicu timbulnya stroke. 

3. Konsumsi lemak yang melampaui kebutuhan tubuh akan 

energi terjadi penimbunan lemak dalam jaringan adiposa 

yang menyebabkan kegemukan (obesitas). 

 

d. Vitamin dan Mineral Zat Pengatur Metabolisme  

 

Kelompok zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral.  Zat gizi 

mikro ini yaitu vitamin dan mineral diperlukan  untuk mengatur 

metabolisme normal dalam tubuh. Vitamin merupakan suatu 

senyawa organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang 

sedikit.  Meskipun kebutuhan akan vitamin sangat sedikit, tetapi 

vitamin sangat penting untuk proses pertumbuhan, 

mempertahankan kesehatan dan proses metabolisme normal dalam 

tubuh.  Vitamin tidak dapat disintesa oleh tubuh sehingga harus 

diperoleh dari makanan.  Pemberian nama vitamin diberi simbol 

abjad menurut urutan saat diisolasi pertama kali.  Setelah itu baru 

diberi nama sesuai unsur kimia yang menyusunnya, misalnya 

vitamin C namanya menjadi asam askorbat.  Vitamin bekerja 

dengan cara mengaktifkan reaksi kimia tertentu dalam proses 

metabolisme.  Jika kekurangan vitamin maka proses metabolisme 

akan terganggu dan tubuh menjadi sakit. 

Sementara itu mineral terdiri atas dua golongan besar yaitu 

mineral makro dan mineral mikro.  Mineral makro adalah mineral 
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yang kebutuhannya lebih dari 100 mg per hari, sedangkan yang 

tergolong mineral mikro adalah kelompok mineral yang 

kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari.   Adapun yang 

termasuk mineral makro adalah natrium, magnesium, kalium, 

kalsium, fosfor, klor dan sulfur.  Sedangkan yang tergolong mineral 

mikro antara lain  zat besi (Fe), seng, iodium, selenium, tembaga. 

 

Vitamin 

 Secara garis besar vitamin dapat dikelompokkan menjadi 

vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak.  Vitamin yang 

termasuk pada kelompok larut air adalah vitamin B dan C.  Vitamin 

ini bersifat larut dalam air tetapi tidak larut dalam lemak. Vitamin 

larut air yang tersimpan di dalam tubuh relatif sedikit.  Jika terlalu 

banyak akan dibuang melalui urin.  Dengan demikian kebutuhan 

vitamin yang larut air selalu dicukupi setiap hari. 

 

Vitamin C 

 Sifat vitamin C antara lain adalah kristal putih yang  mudah 

larut air, mudah rusak oleh udara (oksidasi) dan panas. Dalam 

bentuk cair paling labil dan merupakan turunan heksosa 

(karbohiodrat) yang terdapat dalam dua bentuk yaitu L – asam 

askorbat dan L – asam dehidro askorbat. 

 Vitamin C diabsorpsi pada usus halus bagian atas melalui 

mekanisme transport aktif pada intake 50-200 mg per hari.  

Asupan vitamin C yag lebih besar diabsorpsi melalui difusi pasif.  

Vitamin C ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada kelenjer 
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adrenal, kelenjer pituitary, sel darah putih, lensa mata dan jaringan 

otak. 

 

Fungsi vitamin C adalah : 

 Koenzim atau kofaktor 

 Untuk sintesis kolagen (senyawa protein).  Yang 

mempengaruhi integritas struktur sel di semua jaringan ikat, 

seperti tulang rawan, matriks tulang, dentin gigi, membran 

kapiler, kulit dan tendon (urat otot)). 

 Sintesis karnitin, yang penting untuk membawa asam lemak 

rantai panjang ke dalam mitokondria, untuk dioksidasi 

 Sintesis neurotransmitter, norepinehrine dan epinephrine 

 Anti oksidan 

 Absorpsi dan metabolisme  Fe (zat besi) 

 Absorpsi kalsium (Ca) 

 Mencegah infeksi sehingga dapat meningkatkan daya tahan 

 Mencegah kanker dan penyakit jantung  

 Membantu metabolisme cholesterol 

 

Beberapa reaksi kimia yang membutuhkan vitamin C yang 

mempengaruhi penampilan fisik seseorang seperti  reaksi Lysin 

menjadi hydroxylysin yang dibutuhkan untuk kolagen yang normal; 

reaksi lysine menjadi carnitin yang penting untuk oksidasi lemak  

dalam mitokondria sel otot, reaksi fenilalanin menjadi dopamine, 

noreephrineprin, epinephrin yang dibutuhkan untuk pembentukan 

neurotransmitter normal.  Beragamnya fungsi vitamin C berkaitan 

dengan aktifitas fisik melalui beberapa tingkatan.  Sebagai contoh 
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kurang berkembanganya jaringan ikat dapat mengakibatkan 

peningkatan jumlah cedera ligament dan tendon dan lamanya 

penyembuhan cedera.  Kekurangan produksi karnitin akan 

menurunkan kemampuan seseorang untuk menggunakan asam 

lemak sebagai sumber energi.  Hal ini akan meningkatkan 

penggunaan simpanan glikogen, sehingga simpanan cepat habis 

dan  munculnya kelelahan lebih cepat serta penurunan penampilan.  

Menurunnya produksi norepinephrin dan epinephrine pada seorang 

atlit kemungkinan tidak mampu untuk merangsang syaraf dan 

system metabolic untuk penampilan yang optimal.  Kekurangan zat 

besi dan asam folat dapat menyebabkan anemia yang mengganggu 

transport oksigen ke dalam jaringan.  Pada akhirnya kekurangan 

vitamin C akan menghalangi pencapaian kinerja aerobic yang 

optimal. 

Angka Kecukupan Gizi untuk vitamin C untuk orang dewasa 

dengan aktifita ringan hingga sedang menurut  WKNPG 1998   

adalah 60  mg/hari.  Pada perokok kebutuhan vitamin c meningkat 

menjadi 100 mg per hari.  Jumlah vitamin C yang cukup akan 

mencegah stress fisiologi pada atlet.  Kebutuhan vitamin meningkat 

pada atlet yang latihan berat dan jangka panjang, berkisar antara 

100 hingga 500 mg per hari. Jumlah vitamin C hingga 500 mg per 

hari masih dapat dicukupi dari makanan tanpa suplementasi.  

Peningkatan kebutuhan vitamin C dipengaruhi oleh lama atau 

volume latihan, seberapa berat aktifitas dan kondisi lingkungan 

tempat latihan dilakukan. 

Bahan makanan sumber vitamin C adalah ; sayuran daun, 

buah yang bersifat asam : jeruk, nenas, pepaya, tomat, pisang, 

jambu biji. Akibat Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan 
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penyakit scorbut, menyebabkan anemia, kelelahan, lemah dan 

nyeri otot sedangkan akibat kelebihan vitamin C menyebabkan 

seseorang beresiko batu ginjal.  Namun kelebihan vitamin C sangat 

jarang terjadi, karena vitamin ini dapat larut dalam air. 

 

Vitamin B1 (thiamin) 

Sifat kimia vitamin B1 adalah kristal putih kekuningan dan 

larut air; dalam keadaan larut vitamin B1  hanya tahan panas bila 

keadaan asam; serta tahan suhu beku.  Vitamin B1 berfungsi 

sebagai koenzim berbagai reaksi metabolisme energi, untuk fungsi 

normal syaraf dan menjadikan selera makan lebih baik.  Sedangkan 

makanan sumber vitamin B1 adalah serealia, kacang-kacangan, 

daging, kuning telur, ikan, unggas.  Kehilangan vitamin B1 dapat 

terjadi bila memasak dengan air yang banyak dan dibuang. 

Akibat kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan penyakit 

beri-beri, anoreksia dan gangguan sistem syaraf.  Sedangkan 

akibat kelebihan vitamin ini relatif tidak ada karena dibuang 

bersama urin. Hasil penelitian menganjurkan konsumsi tiamin 

berkisar 1-2 kali RDA ( yaitu 1,5-3 mg/hari) sudah mencukupi bagi 

seorang yang aktifitas aerobiknya sedang. 

 

 

Vitamin  B2 (Riboflavin) 

Sifat kimia riboflavin adalah berbentuk kristal kuning, larut 

air, tahan panas, oksidasi dan tahan asam serta tidak tahan alkali 

dan cahaya. 
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Fungsi : 

 Melepaskan energi dari lemak, karbohidrat, protein 

 Untuk kesehatan kulit dan pertumbuhan  

 Pembentukan sel darah merah 

 Respirasi sel 

 

Orang dengan aktifitas yang tinggi lebih baik mengkonsumsi 

vitamin B2 (Riboflavin) tinggi, karena berkaitan dengan konsumsi 

zat penghasil energi yang tinggi.  Namun belum ada bukti bahwa 

suplementasi riboflavin pada orang yang aktif menguntungkan.  

Sumber vitamin B2 banyak terdapat dalam susu, keju, hati, daging, 

serealia, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau.  

Akibat Kekurangan vitamin B2 dapat menyebabkan 

munculnya cheilosis (bibir meradang), glositis (lidah licin 

keunguan), dan stomatitis angular (sudut mulut pecah).  

Sedangkan kelebihan vitamin B2 dapat menyebabkan keracunan, 

namun belum ada bukti keracunan.  Hal ini kemungkinan terkait 

dengan sifat vitamin B2 yang larut dalam air, sehingga jika dalam 

tubuh kelebihan vitamin tersebut akan diekskresikan (dikeluarkan) 

lewat urine.  

 

 

Niasin (B3) 

Sifat kimia niasin adalah kristal putih, larut air; tahan panas, 

alkali, dan sinar ultraviolet, asam, dan oksidasi serta bentuk aktif 

niasin adalah niasinamida/nikotinamida. 

 

Fungsi : 
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 Melepaskan energi  karbohidrat, lemak, protein 

 Sintesis protein dan asam nukleat 
 Sintesa asam lemak  dari glukosa 

 

Sumber vitamin B3 (Niasin) banyak terdapat pada;  kulit, 

ovaltine, hati biri-biri, daging,  telur, sayuran,   dan buah. 

Kekurangan  vitamin B3 (Niasin) dapat menyebabkan ; pelagra 

(dikenal  3D yaitu dermatitis, diarrhoea, dementia), gejala   selera 

makan hilang, lemah, anemia, gangguan pencernaan, kulit 

memerah.  Sementara itu  Kelebihan  vitamin B3 (Niasin) dosis 

tinggi ( 100 – 200% RDA) punya efek farmakologi seperti : 

rendahnya kolesterol darah dan trigliserida serta            

meningkatnya   HDL. 

 

Asam Pantotenat 

Sifat kimia asam pantotenat yaitu berbentuk minyak pekat 

warna kuning, larut air dan rusak oleh pengaruh asam, basa dan 

pemanasan. 

 

Fungsi  

 Sintesis  asam nukleat 

 Pelepasan energi dari metabolisme  karbohidrat, protein, 

lemak 

 Sintesis asam amino, asam lemak, sterol (seperti kolesterol), 

hormon dan vitamin D. 

 Penyusun sel darah merah, Hemoglobin 

 Penyusun acetylcholine (neurotransmiter) 

 Fungsi lain sebagai  bagian koenzim a 
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Sumber asam pantotenat banyak terdapat dalam bahan 

makanan seperti; hati, ginjal, kuning telur, daging, ikan, unggas, 

khamir, kacang-kacangan, pear, apricot.   Akibat Kekurangan asam 

pantotenat dapat menyebabkan penyakit dengan gejala kesemutan, 

muntah, diare, pusing, insomnia.  

Sedangkan kelebihan asam pantotenat sampai saat ini belum 

ada bukti yang melaporkannya, namun demikian konsumsi asam 

pantotenat setiap hari 10 hingga 20 gram kemungkinan dapat 

menyebabkan diare. 

 

Biotin 

Sifat Kimia biotin yaitu tahan  panas, larut air, larut alkohol 

dan  mudah dioksidasi. Sumber utama biotin terdapat dalam bahan 

makanan seperti; karbohidratamir, serealia, kedelai, kacang tanah, 

sayuran, buah, hati, kuning telur, (dalam  putih telur biotin diikat 

oleh avidin). Akibat kekurangan biotin dapat menyebabkan gejala  

lelah, kurang nafsu makan, enek, muntah, otot sakit, kulit kering 

bersisik, botak, kesemutan.  Sedangkan akibat kelebihan biotin 

belum diketahui. 

 

Vitamin B6 (Piridoksin) 

- Vitamin B6 terdapat di alam dalam 3 bentuk yaitu piridoksin, 

piridoksal dan piridoksamin 

 

Sifat Kimia : 

 Kristal putih tidak berbau, larut air, dan alkohol 

 Tahan panas dalam keadaan asam, tidak begitu stabil dalam 

alkali 
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 Tidak tahan cahaya 

 

Fungsi : 

 Berperan dalam bentuk fosforilasi piridoksal pospat (PLP) dan 

piridoksamin pospat (PMP) sebagai ko-enzim dalam 

metabolisme protein dan melepaskan energi  karbohidrat dan 

lemak. 

 

Sumber  vitamin B6 (Piridoksin) adalah khamir, kecambah 

gandum, hati, serealia, kacang-kacangan, kentang, pisang, susu, 

telur,  sayur dan buah.  Kekurangan vitamin B6 dapat 

menyebabkan gejala anemia, muntah, lemah, sukar tidur, 

gangguan pertumbuhan, penurunan produksi antibodi, peradangan 

lidah, luka pada bibir dan sudut mulut.  Sedangkan kelebihan 

vitamin B6 dapat mengakibatkan kerusakan syaraf, dimulai dengan 

kesemutan pada kaki dan mati rasa pada tangan.   

Kelompok vitamin yang lain adalah kelompok vitamin larut 

lemak dan  tidak larut dalam air.  Vitamin ini biasanya dapat 

tersimpan efektif dalam sel-sel tubuh.  Yang termasuk kelompok 

vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. 

 

Vitamin A (Retinol) 

 Vitamin A berbentuk padat berwarna kuning muda, larut 

dalam lemak tetapi tidak larut dalam air.  Dalam makanan ada 

bahan yang merupakan prekursor vitamin A.  Prekursor vitamin A 

yang terpenting adalah beta karoten.  Beta   karoten biasanya 

terdapat pada sayuran dan buah yang berwarna kuning dan merah.  

Karoten bersifat dapat larut dalan lemak dan air.  Pencegahan 
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kehilangan beta karoten selama penyimpanan dapat dilakukan 

dengan penambahan anti oksidan, pendinginan dan perlindungan 

dari sinar matahari. 

 

Fungsi Vitamin A : 

 Vitamin A berfungsi untuk membentuk jaringan tubuh dan 

tulang, meningkatkatkan penglihatan dan ketajaman pada malam 

hari, memelihara kesehatan kulit dan rambut, serta memproteksi 

jantung, anti kanker dan katarak.  

Sumber vitamin A terdapat dalam bahan makanan hewani 

berlemak seperi daging, ikan, telur, susu, sayuran daun dan buah-

buahan berwarna kuning atau merah seperti pepaya dan mangga.  

Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan buta senja, kelainan 

membran mukosa dan xerophtalmia. 

 

 

 

Vitamin D (Kolekalsiferol) 

 Senyawa kolkalsiferol berwarna putih, berbentuk kristal yang 

larut dalam minyak dan lemak dan tidak larut dalam air.  Vitamin D 

dapat dibentuk dari prekursor vitamin D yaitu golongan sterol.  

Sterol terdapat pada bahan makanan hewani dan nabati.  Pada 

manusia sterol terdapat dekat permukaan kulit.  Kolekalsiferol 

(vitamin D3) yaitu bentuk alami dari vitamin ini dalam makanan.  

Vitamin D3 dapat terbentuk di bawah kulit oleh pengaruh sinar 

matahari (ultra violet).  Dalam proses pengolahan makanan vitamin 

D stabil terhadap panas dan tidak larut air.   
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Fungsi Vitamin D 

 Vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan serta pemeliharaan 

tulang dan gigi, membantu absorpsi kalsium , pengambilan kalsium 

dan fosfor oleh tulang dan gigi serta mencegah riketsia dan 

osteoporosis. 

Sumber vitamin D didapatkan dari kerja sinar ultra violet 

pada kulit, margarin yang diperkaya, ikan, susu, dan kuning telur.  

Kekurangan vitamin D akan menyebabkan riketsia (kaki bengkok O 

atau X) osteomalasia pada orang dewasa.  Juga dapat 

menyebabkan hiperkalsemia (peningkatan kadar kalsium darah) 

 

Vitamin E (Tokoferol)  

 Vitamin E ditemukan dalam bentuk cairan yang pekat 

berwarna kuning, tidak bisa bercampur air tetapi larut dalam 

lemak.  Vitamin E agak tahan panas dan asam, tetapi tidak tahan 

alkali, sinar ultraviolet dan oksigen.  Vitamin E rusak bila 

bersentuhan  dengan minyak tengik, timah dan besi. Ester tokoferol 

seperti tokoferol asetat yang paling banyak ditemukan di alam, 

tidak banyak rusak karena pengolahan.  Vitamin E disimpan 

sebagian besar di jaringan lemak dan selebihnya di hati. 

 

Fungsi Vitamin E 

 Vitamin E berfungsi sebagai zat anti oksidan alamiah, 

pembentukan eritrosit, memberikan perlindungan pada jantung 

serta membantu pertumbuhan sel-sel rambut, kulit.  

Vitamin E banyak terdapat dalam bahan makanan terutama 

terdapat dalam minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak 

kecambah gandum dan biji-bijian, sayuran hijau, hati, jantung, 
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ginjal dan telur.  Dalam keadaan normal kekurangan vitamin E 

tidak ditemukan.  Kekurangan biasanya terjadi karena adanya 

gangguan absorpsi lemak.  Kekurangan vitamin E dapat 

menyebabkan hemolisis eritrosis. 

 

Vitamin K 

 Vitamin K disebut juga vitamin koagulasi.  Vitamin K bersifat 

larut dalam lemak dan tahan panas, tetapi mudah rusak oleh 

radiasi, asam dan alkali.  Konsumsi vitamin K perhari sebaiknya 

memenuhi 80 µg untuk pria dan 65 µg untuk wanita. 

 

Fungsi Vitamin K 

 Vitamin K berfungsi dalam pembentukan protrombin sehingga 

membantu dalam proses pembekuan darah dan mencegah 

terjadinya perdarahan bila mengalami luka.  Sumber vitamin K 

terdapat dalam hati, bayam, sawi kubis dan bunga kol.  

Kekurangan Vitamin K menyebabkan darah tidak dapat 

menggumpal. 

 

Mineral 

Mineral terdiri atas dua golongan besar yaitu mineral makro 

dan mineral mikro.  Mineral makro adalah mineral yang 

kebutuhannya lebih dari 100 mg per gari, sedangkan yang 

tergolong mineral mikro adalah kelompok mineral yang 

kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari.   Adapun yang 

termasuk mineral makro adalah natrium (Na), magnesium (Mg), 

kalium (K), kalsium (Ca), fosfor (P), klor (Cl) dan sulfur (S).  
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Sedangkan yang tergolong mineral mikro antara lain  zat besi (Fe), 

seng (Zn), iodium (I), selenium (Se), tembaga (Cu). 

 

Faktor yang mempengaruhi ketersediaan biologi mineral 

1. Interaksi mineral dengan mineral 

bila berat molekul dan valensi sama, mineral akan  bersaing 

untuk diabsorpsi.  Contohnya mineral kalsium (Ca) 

magnesium (Mg) zat besi (Fe), tembaga (Cu).  Bila kalsium 

tinggi, absorpsi zat besi akan rendah, begitu pula bila seng 

(Zn) tinggi, maka  absorpsi tembaga (Cu) akan rendah. 

 

2. Interaksi vitamin dengan mineral 

Contoh  bahwa ketersediaan vitamin C dapat meningkatkan 

absorbsi zat besi dan sebaliknya bila konsumsi vitamin C 

rendah maka penyerapan zat besi dalam tubuh akan 

terganggu. 

 

3. Interaksi serat  dengan mineral 

Contoh fitat dalam serat, oksalat dalam bayam bersifat 

mengikat mineral.  Serat tinggi bersifat menghambat absorbsi 

kalsium, zat besi, seng, magnesium. 

 

Makanan sumber mineral dari hewani mempunyai 

ketersediaan  biologi (bioavaibilitas) yang tinggi.  Sedangkan 

makanan yang berasl dari tumbuhan (nabati) mempunyai 

bioavaibilitas yang rendah.  Beberapa mineral banyak terdapat 

dalam makanan nabati seperti magnesium.  Akibat kelebihan 

mengkonsumsi mineral dapat menyebabkan  keracunan. 
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Kelompok Mineral Makro 

1.  Natrium  (Na) 

 Merupakan kation (ion +) utama dalam cairan ekstraseluler 

 Banyak terdapat di cairan saluran cerna, cairan empedu dan 

pankreas 

 Sumber utama adalah  garam dapur 

 

Absorpsi  Natrium: 

 Penyerapan natrium terjadi dalam usus halus, kemudian 

dibawa ke ginjal untuk disaring, selanjutnya dibawa ke dalam 

darah 

 Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urine 

 Pengeluaran  natrium diatur hormon aldosteron, bila natrium 

darah rendah. 

 

 

Fungsi : 

1. Menjaga keseimbangan cairan 

2. Mengatur tekanan osmosis 

3. Menjaga keseimbangan asam basa 

4. Berperan dalam tranmisi syaraf dan kontraksi otot 

5. Berperan dalam absorpsi glukosa dan alat angkut zat gizi 

 

Akibat kekurangan natrium munculnya kejang, apatis, dan 

nafsu makan yang turun.  Sedangkan akibat kelebihan 

mengkonsumsi natrium dalam makanan sehari-hari dapat 

menyebabkan keracunan dan hipertensi. 
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2.  Klor  (Cl) 

 Merupakan anion (ion -) utama dalam cairan ekstraselular 

 Konsentrasi tinggi dalam otak dan sumsum tulang belakang, 

lambung, pankreas 

 Absorpsi dalam usus halus 

 Ekskresi  melalui urine dan keringat 

 

Fungsi : 

 Memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit 

 Memelihara suasana asam lambung 

 Memelihara keseimbangan asam basa 

 Membantu keluarkan CO2 

 

Mineral klor banyak terdapat dalam garam dapur, sayur dan 

buah.  Akibat kekurangan klor sangat  jarang terjadi. 

 

3.  Kalium  (K) 

 Kation dalam sel 

 Diabsorpsi di usus halus 

 Ekskresi  melalui urine, feses dan keringat 

 

Fungsi : 

 Memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit 

 Memelihara keseimbangan asam basa 

 Berperan  dalam transmisi  syaraf dan relaksasi otot 

 Katalisator reaksi biologi 

 Berperan  dalam pertumbuhan sel 
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Bahan pangan yang mengandung kalium seperti buah, sayur,  

dan kacang-kacangan.  Akibat kekurangan kalium akan 

menyebabkan lemah, lesu, kehilangan nafsu makan, lumpuh, 

mengigau, dan konstipasi atau susah buang air besar.  Sebaliknya 

bila terjadi kelebihan dapat menyebabkan hiperkalemia yang akan  

menyebabkan gagal jantung dan  gangguan fungsi ginjal. 

 

4.  Kalsium  (Ca) 

 Paling banyak  dalam tubuh 

 99 % terdapat dalam jaringan keras (tulang dan gigi) 

 Terdapat dalam bentuk hidrosi apatit { 3Ca3(PO4)2.Ca(OH)2} 

  

Absorpsi : 

 Kemampuan absorpsi  pria  lebih besar wanita 

 Absorpsi dibagian atas usus halus  (duodenum) 

 Absorpsi aktif 

 Ca paling baik diabsorpsi  dalam suasana asam 

 Dikeluarkan  melalui feses 

 

Faktor-faktor yang meningkatkan absorpsi atau penyerapan 

kalsium antara lain kebutuhan kalsium yang tinggi, bila persediaan 

kalsium dalam tubuh rendah, maka kalsium yang diabsorps akan 

lebih  efisien.  Hal ini berarti bila bahwa absorpsi kalsium akan 

meningkat bila konsumsi dari makanan rendah.  Penyerapan akan 

meningkat pula dengan konsumsi vitamin D, laktosa, lemak dan 

aktifitas fisik yang dilakukan. 

 Kekurangan vitamin D akan menyebabkan penurunan 

penyerapan kalsium dalam tubuh, demikian pula adanya asam 
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oksalat yang biasa terdapat dalam bayam, asam fitat yang terdapat 

dalam serealia dan tingginya serat makanan akan menyebabkan 

penghambatan penyerapan kalsium.  Faktor lain yang kemungkinan 

menghambat penyerapan kalsium adalah stress mental dan fisik, 

proses menua dan kurang melakukan aktifitas fisik secara teratur.  

Adanya suasana basa kalsium bersama fosfor akan membentuk 

kalsium fosfat yang bersifat tak larut air.  Komplek kalsium fosfat 

yang tidak larut air bersifat mengendap sehingga tidak dapat 

diserap.  Tingginya perbandingan fosfor terhadap kalsium (1:1) 

juga menghambat penyerapan kalsium. 

 

Fungsi Kalsium : 

 Pembentuk tulang dan gigi 

 Pembekuan darah 

 Katalisator 

 Kontraksi otot 

 

Kalsium banyak terdapat dalam bahan susu dan hasil olahan, 

serealia, kacang-kacangan, sayuran hijau, ikan dan telur.  Bila 

terjadi kekurangan kalsium dalam tubuh pada masa pertumbuhan 

akan menyebabkan gangguan pertumbuhan yang dapat 

dimanifestasikan dengan adanya tulang bengkok dan rapuh.  Pada 

usia dewasa kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis.  

Osteoporosis lebih banyak pada jenis kelamin wanita, orang yang 

berkulit putih, perokok dan mempunyai kebiasaan minum  alcohol.  

Kekurangan kalsium ketika dewasa juga menyebabkan terjadinya 

osteomalasia (riketsia pada orang dewasa), menyebabkan tetani 

(kejang).   
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Tidak hanya kekurangan kalsium yang menimbulkan 

masalah, namun ketika konsumsi kalsium berlebihan juga akan 

menimbulkan masalah yaitu konstipasi atau susah buang air besar 

dan batu ginjal karena terjadinya pengendapan dalam ginjal.  Oleh 

karena itu konsumsi kalsium secara berimbang antara kebutuhan 

dan asupan harus diperhatikan. 

 

5.  Fosfor  (P) 

Sebagian besar fosfor (85 %) dalam tubuh terdapat sebagai 

kalsium fosfat  yaitu bagian kristal hidroksi apatit.  Fosfor  dalam 

tulang terdapat dalam bandingan 1:2  dengan kalsium.  Proses 

penyerapan fosfor terjadi dalam usus halus secara aktif dan difusi 

pasif.  Kadar fosfor dalam darah diatur hormon paratiroid (kelenjer 

paratiroid dan oleh hormon kalsitonin).  Bila perbandingan antara 

mineral fosfor dengan kalsium yang tinggi akan yang tinggi 

merangsang pembentukan PTH  yang mendorong pengeluaran 

fosfor dari tubuh.  

Penyerapan fosfor akan dihambat dengan adanya Fe ++, 

Mg++, asam lemak tidak jenuh dan antacid.  Sehingga disarankan 

agar mengkonsumsi makanan tinggi sumber fosfor, tidak 

dikonsumsi bersamaan dengan makanan sumber zat besi dan 

magnesium. 

 

Fungsi fosfor : 

1. Kalsifikasi tulang dan gigi yaitu kalsifikasi tulang dan gigi diawali 

dengan pengendapan fosfor pada matriks tulang 

2. Mengatur peralihan energi 

3. Absorpsi dan transportasi zat gizi sebagai alat angkut fosfolipid 
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4. Bagian dari ikatan tubuh esensial, seperti DNA dan RNA (kode 

gen) 

5. Mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh 

 

Makanan tinggi protein biasanya juga sebagai sumber fosfor 

yang baik seperti daging, ayam, ikan telur, susu dan olahan.  Selain 

pangan hewani, sumber fosfor juga terdapat dalam bahan makanan 

nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahan dan serealia.  

Kekurangan konsumsi fosfor akan mengakibatkan gangguan pada 

tulang hingga menyebabkan kerusakan, namun bila dikonsumsi 

secara berlebihan fosfor akan mengikat kalsium sehingga 

ketersediaan kalsium berkurang yang pada akhirnya menyebabkan 

kejang akibat kurangnya kalsium dalam darah.  

 

 

6. Magnesium  

 Merupakan bagian klorofil daun 

 Mg  dalam tulang lebih banyak merupakan cadangan dan siap 

dikeluarkan bila bagian tubuh lain membutuhkan 

 Mg  diabsorpsi  di usus halus dengan alat angkut aktif dan 

secara difusi pasif 

 Bila konsumsi  magnesium  tinggi, absorpsi 30%, bila rendah 

60% 

 Faktor yang mempengaruhi absorpsi sama dengan  kalsium, 

kecuali vitamin D 

 

Fungsi : Sistem enzim 
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 Katalisator reaksi biologi  seperti, metabolisme. Karbohidrat, 

lemak, protein dan energi. 

 Transmisi syaraf, kontraksi otot (mengendorkan otot), 

(melemaskan otot) 

 Pembekuan darah  (mencegah penggumpalan darah) 

 Mencegah kerusakan gigi 

 

Sumber : 

 Sayuran hijau, serealia, biji-bijian 

 Kacang-kacangan 

 Daging, susu dan olahan, coklat 

 

Akibat kekurangan magnesium jarang terjadi, bila terjadi 

kekurangan gejala yang muncul seperti  kurang nafsu makan, 

gangguan sistem syaraf, gangguan dalam pertumbuhan, kejang, 

koma dan gagal jantung. 

 

7.  Sulfur (S) 

 Merupakan bagian zat gizi esensial, seperti  vitamin (biotin, 

tiamin) asam amino (metionin, sistein) 

 Sulfur terutama terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, 

kuku 

 Ekskresi sulfur terjadi dalam urine 

 Merupakan elektrolit intraseluler 

 Kita tidak  akan kekurangan bila cukup protein 
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8.  Besi (Fe) 

Zat besi adalah mineral mikro yang  paling  banyak terdapat 

dalam tubuh dengan absorpsi terutama di bagian atas usus halus 

(duodenum) dengan alat angkut protein berupa  transferin dan 

feritin. Besi  dalam makanan terdapat  2 bentuk yaitu bentuk besi 

heme terdapat dalam  makanan hewani dan berbentuk non heme 

yang terutama terdapat dalam  makanan nabati. Agar dapat 

diserap, Fe dirubah kedalam bentuk  fero  (Fe +2) 

 

Faktor yang mempengaruhi penyerapan besi; 

1. Bentuk besi, bentuk hem lebih mudah diserap  

2. Asam organik seperti  vitamin c, asam sitrat dapat merubah 

bentuk feri ke fero 

3. Asam fitat dan oksalat akan menghambat penyerapan besi 

dalam tubuh 

4. Tanin yang terdapat dalam teh, kopi, sayuran, buah 

menyebabkan zat besi terhambat penyerapannya dalam 

tubuh. 

5. Tingkat keasaman lambung juga dapat meningkatkan 

absorpsi 

6. Kebutuhan tubuh, bila tubuh kekurangan zat besi maka 

absorpsi besi akan meningkat dan sebaliknya bila zat besi 

tinggi maka penyerapan akan berkurang 

 

Fungsi Besi : 

Zat besi mempunyai fungsi yang penting dalam tubuh.  Zat 

besi merupakan karier O2 ke jaringan dari paru-paru oleh Hb sel 

darah merah, sebagai media transpor elektron dalam sel dan zat 
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besi juga sebagai bagian penting dari sistem enzim dalam berbagai 

jaringan. Zat besi bekerjasama dengan rantai protein-pengangkut 

elektron yang berperan dalam langkah-langkah akhir metabolisme 

energi. Zat besi juga berperan dalam kemampuan belajar.  

Beberapa bagian dari otak mempunyai kadar besi tinggi yang 

diperoleh dari transpor besi yang dipengaruhi oleh reseptor 

transferin.  Defisiensi besi berpengaruh negatif terhadap fungsi 

otak, terutama terhadap fungsi neurotransmitter.  Akibatnya 

kepekaan reseptor syaraf dopamin berkurang yang dapat berakhir 

dengan hilangnya reseptor itu.  Zat besi juga memegang peranan 

dalam sistem kekebalan tubuh. Respon kekebalan sel oleh limposit-

T terganggu karena berkurangnya pembentukan sel-sel tersebut, 

kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya sintesa DNA.  

Berkurangnya sintesis DNA ini disebabkan oleh gangguan enzim 

reduktase ribonukleotida yang membutuhkan besi untuk dapat 

berfungsi.  Disamping itu sel darah putih yang menghancurkan 

bakteri tidak dapat bekerja secara efektif dalam keadaan tubuh 

kekurangan besi.  Enzim mengandung besi dapat melarutkan obat-

obatan yang tidak larut dalam air. 

Metode ilmiah yang pertama dipakai untuk meneliti zat besi 

diawali abad 18 yang menunjukkan bahwa zat besi merupakan  

konstituen utama dalam darah. Menghini menggambarkan 

perhatian untuk kandungan zat gizi dalam darah oleh partikel 

kering terangkat, tepung darah dengan magnet.  Penggunaan 

terapetik tablet besi secara luas dimulai sejak tahun 1832 pada 

wanita muda yang kekurangan zat warna dalam darah dilaporkan 

oleh Bland.   
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Bukti yang meyakinkan bahwa zat besi inorganik dapat 

digunakan untuk mensintesis muncul tahun 1932 dari Castel et.al 

yaitu orang yang menemukan bahwa sejumlah besi yang diberikan 

secara parenteral ke pasien dengan anemia hypokromik sesuai 

dengan jumlah penambahan besi pada Hb yang beredar.  Beberapa 

dekade yang lalu penelitian absorpsi besi menggunakan isotop 

radioaktif untuk mendapatkan bahwa besi inorganik dalam 

makanan yang berbentuk larut mudah diserap.  Bunge (1892)  

menggambarkan kerawanan bayi terhadap defisiensi besi.  Hasil 

penelitian menemukan bahwa susu sangat minim zat besi dan 

diprediksi minum susu berlebihan berperan dalam defisiensi zat 

besi.  Setelah lahir cadangan zat besi pada bayi menipis.  

Tahun 1928 Mackay adalah orang yang pertama 

menunjukkan terjadinya defisiensi zat besi pada bayi di London 

Timur.  Dan dia dapat menunjukkan bahwa anemia dapat 

berkurang dengan fortifikasi besi pada tepung susu.  Namun 

prakteknya penambahan besi pada makanan bayi belum meluas 

dipakai di US sampai tahun 1960 dan belum biasa digunakan di 

negara-negara maju (Yip & Dallman dalam Ziegler & Filer, 1996). 

 

Sifat-sifat kimia Zat Besi 

 Zat besi adalah unsur nomor 26 pada tabel periodik dan 

mempunyai berat atom 55,85.  Besi adalah unsur keempat 

terbanyak di bumi setelah oksigen, silikon, aluminium.  Dalam 

bentuk padat zat besi berada dalam bentuk logam atau senyawa 

mengandung besi.  Dalam bentuk larut zat besi ada dalam 2 bentuk 

yaitu besi Ferro (Fe2+) dan besi Ferri (Fe3+).  Sifat khusus besi yaitu 

dapat berubah antara kedua bentuk tersebut, yang mana zat besi 
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memungkinkan membantu sebagai katalis dalam reaksi redoks 

dengan menyumbang atau menerima elektron.  Beberapa aktifitas 

biologi penting dari senyawa mengandung besi berkaitan dengan 

metabolisme energi dan oksigen tergantung sifat reaktif atau 

potensial redoks yang tinggi (Yip & Dallman dalam Ziegler & Filer, 

1996). 

 Dalam organisme hidup kemungkinan reaktifitas besi dapat 

berbahaya dan berpotensi oksidatif diatur secara hati-hati oleh 

pengikatan besi untuk membawa protein atau oleh keberadaan 

molekul lain dengan sifat antioksidan.  Bila tidak dikontrol dengan 

baik, reaksi redoks dapat menyebabkan kerusakan komponene sel 

secara signifikan seperti asam lemak, protein dan asam nukleat.  

Besi katalis reaksi Fenton, salah satu proses yang diketahui 

merubah superoksida dan hidrogen peroksida menjadi radikal 

bebas yang sangat reaktif (Yip & Dallman dalam Ziegler & Filer, 

1996). 

 

Penggolongan Zat Besi  

 Dalam tubuh senyawa besi dikelompokkan menjadi dua yaitu 

(a) senyawa fungsional (esensial) dan berhubungan dengan fungsi 

enzimatik atau metabolik seperti hemoglobin (Hb), mioglobin, non 

heme enzim, transferin dan (b) senyawa besi yang berhubungan 

dengan transportasi dan penyimpanan.  Dalam tubuh besi disimpan 

dalam bentuk feritin atau hemosiderin dalam hati, limpa dan 

sumsum tulang.  Simpanan zat besi sebagai feritin dan hemosiderin 

sebanyak 30%, sumsum tulang belakang 30% dan selebihnya 

didalam limfa dan otot.  Dari simpanan besi tersebut hingga 50 mg 
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sehari dapat dimobilisasi untuk keperluan tubuh seperti 

pembentukan Hb (Almatsier, 2001).  

 Feritin yang bersirkulasi dai dalam darah mencerminkan 

simpanan besi di dalam tubuh.  Pengukuran feritin didalam serum 

merupakan indikator penting untuk menilai status besi. Pada pria 

dewasa simpanan besi berkisar 500-1000 mg, sedangkan pada 

wanita dewasa lebih rendah dan jarang melebihi 500 mg.  Banyak 

wanita di negara sedang berkembang tidak mempunyai cadangan 

besi karena ketersediaan biologis rendah dan sumber besi heme 

dalam makanan terbatas (O’ Brien et.al, 1999).  Sebesar 60 sampai 

80 persen besi dalam tubuh manusia terdapat pada Hb.  Total besi 

pada manusia sangat bervariasi dengan berat badan, jenis kelamin, 

jumlah kompartemen simpanan besi dan konsentrasi Hb (Olson, 

1994).  Hb merupakan senyawa protein heme yang mengandung 

Fe ++.  Hb adalah senyawa yang paling banyak dan sangat mudah 

disampel dari protein-protein heme; diperkirakan berisi lebih dari 

65% besi tubuh.  Hb berfungsi mengangkut oksigen melalui aliran 

darah dari paru-paru ke jaringan tubuh yang lain. Dalam keadaan 

normal 100 ml darah mengandung 15 gram Hb.  Jumlah tersebut 

dapat mengangkut 0,03 gram oksigen (Senozan dalam Riyadi, 

2002). 

 Selain pada Hb, besi juga ditemukan pada mioglobin, 

hemosiderin, feritin serta sejumlah protein dan enzim (misalnya, 

enzim sitokrom e oksidasi).  Kadar total besi dalam senyawa-

senyawa tersebut sekitar 15-40 persen.  Mioglobin juga berfungsi 

untuk mengangkut oksigen.  Oksigen pada mioglobin juga terikat 

pada Fe++.  Oksigen yang telah diangkut Hb dari paru-paru ke 

jaringan tubuh akan diberikan ke mioglobin.  Mioglobin akan 
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memberikan oksigen tersebut ke organel sel yang mengkonsumsi 

oksigen yaitu mitokondria.  Oksigen pada mitokondria digunakan 

untuk proses oksidsasi sehingga dihasilkan energi. 

 Kekurangan zat besi terjadi dalam tiga tahap .  Tahap 

pertama terjadi kehabisan besi simpanan cadangan, Simpanan besi 

berkurang terlihat dari penurunan feritin dalam plasma hingga 12 

μg/l.  Hal ini dikompensasi dengan peningkatan penyerapan besi 

yang terlihat dari pengangkutan total iron binding capacity (TIBC).  

Pada tahap ini belum terlihat perubahan fungsional pada tubuh. 

Tahap kedua terlihat perubahan dengan habisnya simpanan 

besi dan menurunnya trasferin jenuh hingga kurang dari 16% dan 

meningkatnya protoporfirin (prekursor heme).  Pada tahap ini 

hemoglobin didalam darah masih berada pada 95% nilai normal.  

Hal ini dapat mengganggu metabolisme energi, sehingga 

menyebabkan menurunnya kemampuan belajar karna malas, cepat 

lelah, letih, lesu, pusing, menurunnya nafsu makan, karena terjadi 

gangguan produksi hemoglobin (defisiensi besi tanpa anemia).   

Tahap ketiga terjadi anemia defisiensi besi, kadar Hb total menurun 

dibawah nilai normal.  Anemia defisiensi berat ditandai oleh sel 

darah merah yang mengecil (mikrositosis) dan nilai Hb rendah 

(hipokromia) (Almatsier, 2001).  

 Feritin dan hemosiderin memiliki fungsi yang berbeda dari 

hemoglobin dan mioglobin, yakni hanya berperan sebagai 

penyimpan kelebihan besi dalam plasma dan sel.  Besi disimpan 

secara intraselular dalam feritin, yang pada keadaan defisiensi, 

kadar feritin menjadi lebih rendah, oleh karenanya gejala awal dari 

defisiensi besi meliputi bentuk simpanan besi (Godfrey et al, 1991 

dan Nelson et al , 1993 dalam Widayani, 2004).  Pada kedua 
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senyawa tersebut besi berbentuk feri. Baik feritin maupun 

hemosiderin mengandung besi dalam jumlah yang tinggi hingga 28 

persen berat feritin merupakan hemosiderin.  Feritin dan 

hemosiderin mengikat besi yang tidak diperlukan dan 

melepaskannya lagi ketika kebutuhan besi meningkat .  Feritin 

mudah larut dalam air, mudah mengikat dan melepas besi secara 

cepat.  Sedangkan Hb tidak larut dalam air, tapi dapat melepaskan 

besi.  Proses pelepasan besi dari hemosiderin sangat lambat.  

Feritin menyediakan fasilitas penyimpan jangka pendek sedangkan 

hemosiderin menyediakan fasilitas penyimpanan jangka panjang. 

 

Mekanisme Penyerapan Fe dan Faktor yang Mempengaruhi 

 Dalam kaitannya dengan mekanisme absorpsi, dikenal dua 

macam besi dalam makanan yaitu besi heme dan non-heme.  Pada 

makanan sumber utama besi heme adalah hemoglobin dan 

mioglobin yang berasal dari konsumsi daging, unggas dan ikan 

sedangkan besi non heme berasal dari sereal, kacang-kacangan, 

umbi-umbian, buah-buahan dan sayuran. Absorpsi besi heme dapat 

bervariasi kira-kira 40 persen selama defisiensi zat besi dan 10 

persen pada kondisi zat besi cukup (FAO, 2001). 

Absorpsi besi non-heme sangat dipengaruhi oleh status besi 

seseorang (misalnya lebih banyak besi diabsorpsi oleh orang yang 

mengalami defisiensi besi).  Pengaruh ini tidak tampak pada besi 

heme dalam jumlah dibawah beberapa miligram per hidangan 

makanan (Olson et. al., 1988).  Jenis besi heme harus dihidrolisa 

dari Hb atau mioglobin terlebih dahulu sebelum diserap.  

Pemecahan ini dilakukan oleh protease pada lambung dan usus 

kecil. Heme yang berasal dari hemoglobin mengandung besi dan 
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cincin porfirin diserap secara utuh sebagai metaloforpirin dalam sel 

mukosa usus halus.  Penyerapan terjadi pada sepanjang usus halus 

tetapi paling efisien pada bagian atas usus halus (duo denum) 

dengan bantuan alat transpor khusus, yakni transferin dan feritin.  

Dalam sel mukosa, heme yang diserap dipecah oleh enzim 

oksigenase sehingga heme menjadi besi fero dan protoporfirin 

(Groff et al, 1995).   

Besi non heme diambil dari usus dalam bentuk ion ferro, oleh 

reseptor pada sel mukosa usus.  Besi ferro dapat dikonversi 

menjadi bentuk feri sebelum berikatan dengan membran protein.  

Beberapa besi mungkin melewati sel mukosa secara difusi.  

Cadangan besi dalam bentuk feri dapat diubah menjadi fero dan 

dilepaskan dari molekul feritin jika besi dibutuhkan oleh sel mukosa 

atau untuk transpor pada jaringan lain.  Jika tidak dibutuhkan besi 

tetap sebagai feritin dan dikeluarkan 2 atau 3 hari ke dalam lumen 

sistem pencernaan.  Besi dalam bentuk feri dibawa dalam plasma 

dalam bentuk ikatan dengan transferin glikoprotein.  Protein yang 

mengandung copper yaitu ceruloplasmin mempunyai aktifitas 

feroksidase yang dapat mengkatalisis oksidasi fero menjdi feri 

sehingga dapat berikatan kuat dengan transferin.  Transferin 

berfungsi mentransfer zat besi kembali ke sumsum tulang belakang 

untuk pembentukan Hb atau ke bagian tubuh yang 

memerlukannya.  Saat itu feritin akan dikirim ke hati (Linder, 

1992). Jalur penyerapan besi melalui tiga tahap yaitu ambilan besi 

(uptake), transport intraenterosit dan simpanan serta transfer 

ekstraenterosit.   
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Gambar 4 .  Skema perjalanan zat besi di dalam tubuh 

 

 Selama fase pencernaan besi yang berikatan dengan sisi-sisi 

membran mukosa atau di transpor ke membran basolateral, 

kemudian besi berikatan dengan Transferin (Tf) dalam pool plasma.  

Banyak sedikitnya besi yang diserap dari makanan tergantung pada 

perilaku mukosa usus, kandungan besi dalam pangan dan 

ketersediaan biologisnya.  Selama fase pencernaan di usus, besi 

terdapat di dalam lumen usus dapat berupa besi heme atau kelat 
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besi non heme.  Besi heme diambil secara langsung oleh sel 

eritrosit dan setelah melalui aksi enzimatik, besi tersebut diproses 

dengan cara-cara yang analog dengan besi non heme.  Besi non 

heme ditransfer ke protein-protein pengikat di dalam lumen, 

kemudian ditranspor ke dalam sel usus yang nantinya akan 

berikatan dengan protein pengikat besi.  Selanjutnya besi ditransfer 

ke ferritin atau ke bagian basolateral sel usus yang diregulasi oleh 

simpanan besi tubuh.  Akhirnya besi tersebut berikatan dengan 

transferrin dalm sirkulasi.   

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan besi, 

antara lain bentuk besi dalam makanan, pelancar (enhancher) dan 

penghambat (inhibitor), tingkat keasaman lambung dan kebutuhan 

besi dalam tubuh atau simpanan besi (Almatsier, 2002).  

Kurangnya penyerapan besi yang mengakibatkan anemia 

kekurangan zat besi dikarenakan kurangya asupan besi dalam 

makanan dan penyerapan besi dalam usus serta peningkatan 

pengeluaran besi (Hass dan Brownlie, 2002 dalam Widayani, 2004). 

Tidak semua besi yang tersedia diserap oleh sel mukosa 

usus.  Pada individu yang defisiensi, mukosa usus siap untuk 

menyerap sejumlah besar besi, tetapi ini hanya muncul apabila ada 

pemberian garam besi (INACG, 1981 dalam Riyadi 2002).  Proses 

penyerapan besi dikontrol oleh faktor-faktor intraluminal, mukosa 

dan somatik.  Faktor-faktor intraluminal yang mempengaruhi 

jumlah besi yang diserap dapat berupa faktor yang menghambat 

(inhibitor) seperti bikarbonat hasil sekresi sel-sel pankreas, serat, 

tanin, fitat, polifenol, Ca dan mineral divalen lainnya atau 

memperlancar penyerapan (enhancher) seperti asam lambung, 

protease pankreatik, protein hewani, asam askorbat (Craig,  1994). 
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Menurut Olson et al (1988) beberapa asam organik seperti asam 

laktat, asam suksinat dan asam sitrat dilaporkan juga dapat 

meningkatkan absorpsi besi non-heme, sama seperti asam 

askorbat, daging dan ikan (Hurrell et al., 2006).  Selain itu FAO 

(2001) menyebutkan  kentang, sayuran (saurkraut) dan kedelai 

fermentasi serta seafood juga merupakan faktor memperlancar 

penyerapan besi non heme. 

Sedangkan FAO (2001) menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi penyerapan besi heme adalah status besi 

seseorang, jumlah zat besi heme yang dikonsumsi (khususnya 

daging), kandungan Ca dalam makanan (susu, keju) dan cara 

penyajian makan (waktu dan suhu),  sementara itu besi non heme 

penyerapannya dipengaruhi oleh status besi seseorang, jumlah 

potensial ketersediaan zat besi non heme (penyesuaian untuk 

fortifikasi besi dan kontaminasi zat besi); keseimbangan faktor 

yang memperlancar dan penghambat penyerapan. 

Ada tiga faktor yang menentukan jumlah besi yang diserap 

dari makanan yaitu tingkah laku mukosa usus, jumlah besi dalam 

makanan dan ketersediaan biologisnya INACG dalam Riyadi (2002) 

yaitu :  

 

a.  Tingkah laku Mukosa Usus 

Besi yang dapat diserap mula-mula masuk ke dalam sel 

mukosa usus, kemudian dipindahkan ke darah.   Dalam melakukan 

tugas penyerapan, tingkah laku mukosa usus berhubungan dengan 

kandungan besi tubuh.  Prosentase meningkat jika kandungan besi 

tubuh menurun dan sebaliknya.  Penyerapan besi diatur oleh 

kebutuhan tubuh, ini berarti homeostatik besi lebih banyak 
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dikontrol oleh regulasi penyerapan daripada pengeluaran (Linder, 

1992). 

Pada laki-laki, mekanisme homeostatik ini menyebabkan 

suatu penurunan pada laju akumulasi besi tubuh apabila 

kedewasaan dicapai dan kebutuhan untuk pertumbuhan badan 

berhenti.  Rata-rata laki-laki Amerika, dengan cadangan besinya 

sekitar 1000 mg, hanya menyerap sekitar 6 persen sehari dari 15-

20 mg besi dalam makanannya untuk mempertahankan kandungan 

besi tubuhnya.  Sebaliknya rata-rata wanita Amerika, yang 

mempunyai simpanan besi sekitar 300 mg, harus menyerap sekitar 

12 persen dari 12 mg besi dari dalam jumlah makanan yang lebih 

sedikit yang mereka konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. 

 

b.  Kandungan Besi Tubuh 

Sebagian besar besi ekstra berasal dari besi ekstrinsik, yakni 

berasal dari kotoran atau dari permukaan kemasan atau panci 

pemasak.  Besi seperti ini dapat menambah jumlah nyata untuk 

konsumsi besi yang dapat diserap, khususnya apabila pH pangan 

yang dimasak dalam alat ini cukup rendah.  Besi ekstra tersebut 

biasanya ketersediaan biologisnya rendah.  Ditambahkan bahwa 

kaleng kemungkinan meningkatkan kandungan besi dari pangan 

yang diawetkan sekitar beberapa mg. 

 

c.  Ketersediaan Biologis Besi 

Ketersediaan biologis besi heme (yang lebih mudah diserap 

apapun komponen makanannya) dan besi non-heme (yang 

ketersediaan biologisnya biasanya rendah).  Besi non-heme secara 

nyata dipengaruhi oleh bahan-bahan lain dalam makanan. 



96 
 

Informasi ketersediaan biologis besi pada pangan pokok pada 

mulanya diperoleh dengan cara menggunakan pangan yang secara 

intrinsik dilabel dengan besi radioisotop.  Hasil yang diperoleh 

adalah bahwa besi dalam tiga makanan pokok, yakni padi, jagung 

dan gandum ketersediaan biologisnya rendah (penyerapan 1-7%), 

sedangkan besi dalam ikan dan daging ketersediaan biologisnya 

jauh lebih baik (penyerapan 12-20%). 

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan penyerapan zat 

besi adalah vitamin C, asam laktat, asam tartarat, fruktosa, 

sorbitol, daging dan ikan (Hallberg et al, 1992 dalam Widayani, 

2004).  Daging atau ikan tidak hanya menyediakan sumber zat besi 

yang mudah diserap tetapi juga dapat meningkatkan penyerapan 

besi non-heme termasuk fortifikan besi.  Penyerapan besi heme 

dipengaruhi oleh cadangan besi tubuh, 15% pada status besi 

normal dan 35% pada yang kekurangan besi (defisiensi).  

Bioavailabilitas besi non heme berbagai makanan dapat dilihat pada 

Tabel 9.  

 

Tabel 9.  Bioavailabilitas Besi non Heme dalam 

Makanan 

Makanan Bioavailabilitas 

Rendah Sedang Tinggi 

Sereal Jagung, 

Oatmeal, 

beras, sorgum,  

whole wheat 
flour 

Tepung jagung, 

white flour 

 

Buah-buahan Apel, alpukat, 

pisang, anggur, 

peach, pir, 
plum, rhubarb, 

stoberi 

semangka, 

mangga, nenas 

Jambu biji, 

jeruk, lemon, 

pawpaw, tomat  

Sayuran Aubergine Wortel, Bit, brokoli, 
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kentang kol, kembang 

kol, labu, lobak 

Minuman The, kopi Anggur merah Anggur putih 

Kacang Almond, brazil, 
kelapa, peanut, 

walnut 

  

Protein hewani Keju, telur, 

susu 

 Ikan, daging, 

unggas, ASI 

Sumber :  Mann & Stewart (2002), Stipanuk (2000). 

 

Penyerapan besi non-heme dipengaruhi oleh kandungan 

jaringan hewan, asam fitat dan vitamin C dalam makanan.  Selain 

hal tersebut, tembaga (Cu) sebagai komponen ceruloplasmin 

merupakan protein yang mempunyai aktifitas feroksidase yang 

dapat mengkatalisir oksidase fero menjadi feri sehingga dapat 

berikatan kuat dengan transferrin (FNB, IOM, 2001). 

Vitamin C sangat membantu penyerapan besi non-heme 

dengan merubah bentuk ferri menjadi bentuk ferro.  Disamping itu 

vitamin C juga membentuk gugus besi askorbat yang tetap larut 

pada pH lebih tinggi dalam duodenum.  Vitamin C adalah salah satu 

senyawa yang paling dikenal sebagai enhancher, yang 

mempengaruhi ketersediaan mineral besi usus.  Pengaruh ini 

terjadi karena sifatnya menurunkan pH, kompleksasi dan reduction 

petencial (Clydesdale, 1998 dalam Widayani, 2004).  Berbagai studi 

telah menunjukkan bahwa rendahnya ketersediaan biologis besi 

dari berbagai makanan dapat diperbaiki  melalui suplemen vitamin 

C.  Ketersediaan biologis besi pada makanan sereal yang 

difortifikasi besi dapat ditingkatkan dengan penambahan vitamin C 

(Davidson et al, 2000 dalam Widayani, 2004).   Faktor non gizi 

lainnya yang menurunkan penyerapanan zat besi adalah fitat dan 

polifenol (seperti tanin) (Groff et al, 1995 ; Mann & Stewart, 2002).  
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Asam fitat di dalam serat serealia dan asam oksalat didalam 

sayuran menghambat penyerapan besi dengan cara mengikat besi.  

Asam fitat seperti terdapat dalam jagung dan kedelei dimana 

protein kedelei menurunkan penyerapan besi karena kandungan 

fitatnya yang tinggi.  Vitamin C dalam jumlah jumlah yang cukup 

disinyalir dapat melawan sebagian pengaruh faktor yang 

menghambat penyerapan besi.  Tanin merupakan polifenol yang 

terdapat di dalam teh, kopi dan beberapa jenis sayuran serta buah-

buhan dapat menghambat penyerapan besi dengan cara 

mengikatnya pula.  Zat lain yang diduga mempengaruhi 

penyerapan besi besi adalah vitamin B2 (riboflavin).  

 Kebutuhan besi tubuh berpengaruh besar terhadap 

penyerapan besi.  Apabila tubuh kekurangan besi atau kebutuhan 

meningkat pada masa pertumbuhan, penyerapan besi non heme 

dapat meningkat sampai sepuluh kali sedangkan besi hem dua kali.  

Tubuh mempunyai tiga mekanisme yang unik dalam 

mempertahankan keseimbangan besi dan mencegah 

berkembangnya defisiensi besi yaitu (a) pemanfaatan secara terus 

menerus dari katabolisme sel-sel dalam tubuh, (b) adanya feritin 

sebagai suatu protein khusus untuk menyimpan besi dalam tubuh 

guna memenuhi kebutuhan besi yang berlebih dalam periode akhir 

kehamilan dan (c) pengaturan penyerapan besi dipengaruhi oleh 

kebutuhan yang aktual dengan suatu peningkatan penyerapan pada 

kondisi defisiensi dan penurunan penyerapan pada kondisi 

kelebihan besi. 

 

 

 



99 
 

Metabolisme Besi 

 Metabolisme besi tampaknya unik karena kecilnya pertukaran 

basi dengan lingkungan setiap hari.  Jumlah besi dalam tubuh 

bervariasi dari 0-1000 mg dimana jumlah pada wanita lebih rendah 

dari pria (IOM, 2001).  Hanya 1 mg besi yang harus diserap tubuh 

untuk mempertahankan keseimbangan besi karena ekskresi.  

Tubuh sangat efisien dalam penggunaan zat besi.  Kurang lebih 1% 

sel darah merah akan didegradasi dan dibentuk kembali setiap hari 

dalam jangka waktu hidup 120 hari.  Pada orang dewasa normal, 

jumlah zat besi yang dipertukarkan sebanyak 19-24 mg/hari 

(Linder, 1992).  .  Tabel 10 menunjukkan perkiraan nilai normal zat 

besi dalam berbagai kompartemen .  Skema metabolisme zat besi 

pada manusia dapat dilihat pada gambar 5. 

  

  

 

 

 

 

 

 Tabel 10.  Kompartemen Besi dalam Tubuh Manusia  

(BB =70 kg ; 177 cm) 

Kompartemen Kandungan Besi 

(mg) 

Total Besi Tubuh 

(%) 

Besi Hemoglobin 2000 67 

Besi Simpanan 1000 27 

Besi jaringan : 

- Mioglobin 

 

130 

 

3.5 
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- Enzim 8 0.2 

Labile pool iron 80 2.2 

Besi Transpor 3 0.08 

Sumber : Fairbanks (1994) 

 

Komponen utama metabolisme besi internal adalah 

pemanfaatan kembali besi dari katabolisme sel darah merah.  Besi 

yang dibebaskan dari Hb dalam sistem retikulo endotelial kemudian 

diambil oleh transferin dan diangkut ke sum-sum tulang untuk 

pembentukan Hb dalam sel darah merah baru.  Sebagian besi 

digunakan dalam pembentukkan sel-sel lainnya, tetapi bagian 

utama metabolisme besi internal adalah suatu daur ulang besi 

dalam massa sel-sel darah merah.  Ada dua siklus dalam 

metabolisme zat besi yaitu siklus internal dengan pemanfaatan 

kembali besi secara terus menerus dari katabolisme sel dalam 

tubuh dan siklus eksternal yang digambarkan oleh hilangnya besi 

dari tubuh dan penyerapan dari makanan (Olson et. al. dalam 

Widayani, 2004). 
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Gambar 5.  Metabolisme Zat Besi 

    (Gibney & Hester & Frank, 2002) 

 

 Hanya sedikit sekali besi dikeluarkan dari tubuh terutama 

melalui urin, keringat dan kulit yang mengelupas.  Kulit bukan 

merupakan sumber penting kehilangan besi dan kehilangan lewat 

kulit tidak mengikat pada lingkungan panas, lembab, dimana 

keringat berlebihan merupakan hal yang menonjol.  Hanya bila 

terjadi perdarahan, tubuh bisa lebih banyak kehilangan darah akan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap keseimbangan besi.    

Jika gizi besi cukup dipertahankan, maka jumlah yang diserap dari 
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makanan paling sedikit harus sama dengan rata-rata kehilangan 

sehari dari tubuh.  Kehilangan besi total sekitar 0,9-1,0 mg sehari.  

Kehilangan besi pada wanita diasumsikan lebih kecil antara 0,7-0,8 

sehari karena permukaaan tubuh yang lebih kecil.  Kehilangan 

darah karena infeksi cacing tambang merupakan hal yang penting 

dan prevalensinya mungkin tinggi untuk mewakili suatu faktor 

epidemiologi yang nyata yang mempengaruhi keseimbangan besi 

secara keseluruhan.  Bagi cacing jenis Necator americanus 

kehilangan darah mencapai 0,02-0,1 ml dan sekitar 2,4 ml darah 

hilang per hari apabila infestasi cukup berat untuk menghasilkan 

1000 telur/gram feses, sedangkan jenis Ancylostoma duadenale 

kehilangan darah paling besar (0,15-0,25 ml per cacing) (INACG, 

1981 dalam Riyadi (2002)).  Menurut Gibney, Hester & Frank 

(2002) dan Olson et. al (1984) tubuh mempunyai 3 mekanisme 

untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kekurangan dan 

kelebihan zat besi dalam tubuh yaitu simpanan zat besi (feritin 

merupakan simpanan besi penting yang reversibel), penggunaan 

zat besi kembali (terutama zat besi dalam eritrosit) dan pengaturan 

penyerapan zat besi. 

 

Zat Besi dan Fungsi Otak 

 Dalam pelaksanaan proses-proses biologis di dalam sel tubuh 

diperlukan beragam unsur logam yang nantinya akan berikatan 

dengan protein terutama enzim.  Kekurangan unsur ini akan 

mengakibatkan aktifitas enzim akan menurun.  Salah satu unsur 

tersebut adalah zat besi (Fe).  Kekurangan zat besi akan 

menurunkan heme yang tersimpan dalam bentuk Hb, mioglobin 

dan dalam sitokrom c.  Dalam transferin dan dibagian otak juga 
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akan menurun bila individu mengalami kekurangan zat besi.  

Enzim-enzim yang memerlukan zat besi sebagai faktor pendamping 

agar enzim tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik di 

dalam otak adalah tyroksine hydroxylase, tryptofan hydroxylase 

dan aldehyde oksidase.  Agar impuls dari sebuah sel syaraf dapat 

merambat kepada neuron berikutnya yang harus melewati synap 

diperlukan zat kimia sebagai penghantar yang terbentuk pada 

synap tersebut.  Di dalam otak dikenal bebrapa zat kimia 

penghantar yaitu norepineprin, dopamine, dan serotonin sedangkan 

asam aminobutirik gama merupakan zat kimia penghambat 

terhadap impuls syaraf (Piliang & Soewondo, 2006). Menurut 

McCann dan Ames (2007) zat besi dibutuhkan oleh enzim dalam 

fungsi khusus otak, seperti myelination, sintesis neurotransmiter 

serotonin (tritopan hidroxylase) dan dopamin (tirosin hidroxylase) 

sebagai prekursor epineprin dan norepineprin.   

Bahan baku untuk sintesis dopamin dan norepinefrin adalah 

asam amino L-tyrosine.  Dengan bantuan enzim yaitu tyrosine 

hydroksilase, L-dopa decarboksilse, dopamin beta hydroksilase dan 

fenylethanaolamin N-methyltransferase, L-tyrosine akan diubah 

menjadi : L-tyrosine  L-dopa Dopamin L-norepinefrin  

epinephrin.  Dopamin selain merupakan hasil antara di dalam 

proses sintesis epinefrin, dopamin juga merupakan zat kimia 

penghantar di dalam otak.  Dopamin di dalam otak mempunyai 

kemampuan untuk meningkatkan aktifitas enzim adenylatecyclase 

dan meningkatkan sintesis syklik adenosine monofosfat (cyclic 

adenosine monophosphate; cAMP).  Dopamine dan epinefrin 

sebagaimana juga zat-zat lainnya (seperti hormon) untuk dapat 

bekerja merangsang proses biologis di dalam sel harus terlebih 
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dahulu berinteraksi dengan reseptor yang terdapat pada dinding 

sel.  Pada taraf berikutnya modulasinya enzim adenylat siklase ini 

akan merangsang sintesis cAMP dan selanjutnya akan terjadi 

aktifitas biologis di dalam sel sesuai yang diinginkan oleh dopamin 

(Piliang & Soewondo, 2006). 

 Zat penghantar syaraf monoamin yaitu dopamin, norepinefrin 

dan serotonin dan zat besi juga merupakan faktor pendamping 

terhadap enzim-enzim yang menguraikan (aldehyde oksidase) 

ketiga macam penghantar syaraf diatas, defisiensi zat besi pada 

individu dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan 

tingkah laku.  Penyebaran zat besi nonheme baik pada otak hewan 

percobaan tikus maupun pada otak manusia paralel dengan 

penyebaran dopamin.  Penelitian dengan hewan menunjukkan 

bahwa tikus yang mengalami defisiensi zat besi mengalami 

penurunan kadar serotonin di dalam otak mereka.  Defisiensi zat 

besi mengakibatkan terhambatnya sintesis protein di dalam otak.  

Salah satu protein yang menurun konsentrasinya di dalam otak 

akibat berkurangnya kerja dopamin sebagai penghantar syaraf 

(neurotransmitter) sehingga impuls-impuls tidak dapat diteruskan 

kepada neuron lainnya.  Kepekaan terhadap kekurangan at besi 

juga dijumpai pada manusia pada umur sepuluh tahun pertama 

karena 80% dari kebutuhan zat besi pada umur ini diperlukan bagi 

kelancaran pengembangan fungsi otak.  Perubahan perilaku pada 

individu yang mengalami defisiensi zat besi  disebabkan karena 

perubahan-perubahan pada reseptor dopamin D2, dapat disebabkan 

karena zat besi adalah bagian dari reseptor dopamin D2.  Zat besi 

berperan juga dalam sintesis protein dan pembentukan struktur 

membran/dinding sel yang mengikat reseptor dopamin D2 
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mengalami perubahan-perubahan baik dalam jumlah maupun 

fungsinya sehingga kerja dopamin sebagai penghantar impuls 

syaraf tidak dapat bekerja dengan baik dan sempurna dan inilah 

penyebab terjadinya perubahan-perubahan tingkah laku pada 

individu tersebut (Piliang & Soewondo, 2006).    

Iannoti et. al (2006) mengatakan bahwa suplementasi besi 

mempunyai keuntungan pada anak yaitu dapat mencegah 

gangguan akibat defisiensi besi selama perkembangan.  Fase 

perkembangan neurologi yang pesat pada anak terjadi usia 0-4 

tahun termasuk periode kritis pembentukan sirkuit neural dan 

myelinasi pada otak.  Zat besi pada oligodendrocit dibutuhkan 

untuk myelinasi neuron digunakan pada sistem sensori, 

pengetahuan dan perilaku.  Sistem neurotransmitter dopaminergik 

berkaitan dengan perkembangan perilaku ( seperti sifat, sikap, 

proses perhatian/atensi, dan pergerakan yang tidak ada hubungan 

dengan motorik) juga sensitif terhadap perubahan statusbesi. Besi 

juga kofaktor enzim yang mensintesa neurotransmitter seperti 

triptofan hidrolase (serotonin) dan tirosin hidrosilase (norepineprin, 

dopamin).  Defisiensi zat besi berkaitan dengan perubahan 

metabolisme neuronal pada hipocampus dan proyeksi prefrontal 

dimana terjadi proses memori.  Menurut  Black (2003) paling 

sedikit ada 4 mikronutrien yang terkait dengan proses kognitif pada 

bayi dan anak yaitu iodium, zat besi, seng dan vitamin B12.  

Beberapa  penelitian observasional menemukan bahwa anak yang 

mengalami anemia dimasa awal kehidupan menunjukkan 

performen akademik yang lebih rendah pada usia sekolah.  Hasil 

temuan Hurtado dan kawan-kawan (1999) mencatat bahwa anak-

anak yang anemia mempunyai problem akademik pada saat umur 
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10 tahun dibandingkan dengan anak yang tidak anemia pada awal 

penelitian.  Hasil penelitian Halterman et. al. (2001) terhadap 5.398 

anak usia 6-16 tahun dari data NHANES III di US menemukan skor 

test matematika lebih rendah daripada anak dengan status besi 

normal.  Temuan ini menunjukkan bahwa defisiensi zat besi tanpa 

anemiapun beresiko keterlambatan kognitif pada anak.  Penelitian  

Lozoff et. al. (2000) di Costa Rica menemukan bahwa anak yang 

menderita defisiensi besi kronik mempunyai skor mental dan fungsi 

motor yang lebih rendah, setelah dikontrol faktor latar belakang 

lain, tetap signifikan dalam hal prestasi aritmatik dan ekspresi 

tulisan, fungsi motor dan proses kognitif yang lebih spesifik lain. 

Makanan sumber zat besi seperti daging, ayam, ikan, telur.  

Pangan nabati yang mengandung tinggi zat besi adalah serealia, 

kacang-kacangan, sayuran hijau, buah pisang.  Bila terjadi 

kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia, kemampuan 

belajar menurun dan produktifitas kerja rendah. 

 

Kekurangan zat besi dapat terjadi dalam 3 tahap: 

1. Simpanan besi berkurang, pada kondisi ini belum terlihat 

perubahan fungsional pada tubuh 

2. Simpanan besi habis, pada kondisi ini kadar hemoglobin 95% 

masih normal 

3. Anemia besi, pada kondisi ini kadar hemoglobin turun 

dibawah normal, anemia berat ditandai dengan sel darah 

merah kecil (mikrositosis) dan hemoglobin rendah 

(hipokromia) 
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Akibat Kelebihan Zat besi antara lain mengakibatkan : 

 Gejala: nek, muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit 

kepala, mengigau, pingsan 

 

9.  Seng (Zn) 

Berperan penting untuk pertumbuhan normal.  Jaringan yang 

banyak mengandung seng (Zn) yaitu: bagian mata, kelenjer. 

prostat, spermatozoa, kulit, rambut, kuku.  Penyerapan seng dalam 

tubuh membutuhkan alat angkut berupa albumin dan transferin.  

Seng dalam tubuh dapat disimpan dalam hati sehingga kebutuhan 

seng akan tergantung besarnya jumlah 

 Disimpan di hati 

 Bila konsumsi seng tinggi, absorpsi berkurang 

 

Faktor yang mengatur Seng (Zn) 

 

Status seng.  Keseimbangan kandungan seng (Zn) dalam 

tubuh ditentukan oleh kondisi atau status seng (Zn) dalam 

simpanan, bila status seng tinggi maka jumlah seng yang akan 

diserap melalui makanan akan dikurangi.  Selain itu bila kebutuhan 

tubuh terhadap seng dalam jumlah banyak makan jumlah seng 

yang akan diserap akan meningkat pula.   

Kandungan serat makanan dan adanya fitat.  Kandungan 

serat dalam makanan dan adanya fitat akan mempengaruhi 

penyerapan seng dalam tubuh.  Keberadaan serat dan fitat dalam 

makanan akan menghambat penyerapan seng, sehingga 

menyebabkan jumlah seng dalam tubuh menjadi rendah. 
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Albumin.  Faktor penting yang menentukan penyerapan seng 

yaitu adanya albumin sebagai alat angkut (transportasi).  

Kekurangan albimun akan menyebabkan jumlah seng yang dapat 

diangkut dalam tubuh akan berkurang. 

Keberadaan hormon histidin akan mempercepat penyerapan 

seng dalam tubuh.  Selain itu penyerapan seng akan dipercepat 

karena status seng, bila kebutuhan banyak, maka jumlah seng 

akan banyak diserap.  Keberadaan serat dan fitat akan 

menghambat absorpsi seng.  Albumin merupakan alat angkut seng 

dalam tubuh.  Bila terdapat tembaga dalam jumlah yang berlebihan 

akan menghambat absorpsi seng.  Sedangkan adanya hormone 

histidin akan membantu absorpsi seng.  Bila perbandingan antara 

zat besi dengan seng lebih dari  2:1, maka transferin untuk seng 

berkurang, sehingga absorpsi seng akan berkurang.  Ekskresi seng 

terjadi  melalui feses. 

 

Fungsi Seng :  

 Merupakan bagian dari enzim 

 Berperan dalam metabolisme  karbohidrat, protein, lipid 

 Pemeliharaan keseimbangan asam basa 

 Sintesa DNA, RNA, kolagen 

 Pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan pembentuk 

sperma 

 Berperan dalam fungsi kekebalan 

 

Sumber : 

 Hewani : daging, hati, kerang, telur 

 Nabati  : serealia, kacang-kacangan 
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Akibat Kekurangan ; 

 Gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual. 

 Fungsi pencernaan terganggu 

 Gangguan fungsi kekebalan, fungsi otak 

 

Akibat Kelebihan : 

 Menurunkan absorpsi tembaga 

 Mempercepat ateroseklerosis 

 Mempengaruhi metabolisme  kolesterol 

 Muntah, diare/demam 

 Lelah, anemia 

 Gangguan reproduksi 

 

10.  Iodium (I) 

Sebagian besar sumber iodium berada di dalam laut, 

sehingga daerah pegunungan kurang iodium karena tercuci oleh air 

dan mengalir dibawa air ke laut.  Iodium diabsorpsi dalam bentuk 

iodide.  Penangkapan iodida oleh kelenjer tiroid dilakukan melalui 

transport aktif  yang dinamakan pompa Iodium. 

 

Fungsi Iodium : 

 Bagian  dari hormon tiroksin triiodotironin (t3) dan tetra 

iodotironin (t4). Fungsi hormon ini mengatur pertumbuhan 

dan perkembangan 

 Iodium juga berperan  dalam perubahan karoten  menjadi 

bentuk aktif vitamin a. 
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 Selain itu iodium juga berperan  dalam sintesa protein dan 

kolesterol darah 

 Berperan dalam absorpsi karbohidrat  dari saluran cerna 

 

Sumber Iodium : 

 Makanan laut  : ikan, udang, kerang, ganggang laut 

  

Akibat Kekurangan: 

 Akibat kekurangan iodium menyebabkan penyakit gondok 

dengan gejala yang luas berupa kretinisme (cebol). Gejala-

gejala lain kekurangan iodium : malas, lamban, kelenjer 

tiroid membesar, gangguan pertumbhan dan perkembangan 

janin, kemampuan belajar rendah 

 

Akibat Kelebihan  : pembesaran kelenjer tiroid 

 

11.  Tembaga  (Cu) 

Absorpsi tembaga sebagian kecil terjadi di lambung, sebagian 

besar di usus halus bagian atas dengan alat angkut protein 

pengikat tembaga metalotionin yang juga berfungsi dalam absorpsi  

Zn dan  Cd.  Transport tembaga ke hati menggunakan alat angkut 

albumin 4 transkuprein. Pengeluaran melalui empedu meningkat 

bila terdapat kelebihan tembaga dalam tubuh, bila tubuh 

membutuhkan, tembaga dapat diserap lagi oleh ginjal.  Tembaga 

(Cu) dibuang lewat feses.  Mineral seng dan besi dapat 

menghambat absorpsi tembaga (Cu). 
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Fungsi : 

 Merupakan bagian dari enzim yaitu enzim yang terlibat dalam 

sintesis protein kompleks, dalam kerangka tubuh dan 

pembuluh darah, sintesis pembawa rangsangan saraf 

 Mencegah anemia dengan cara: 

1. Membantu absorpsi zat besi 

2. Merangsang sintesis hemoglobin 

3. Melepas besi dari feritin dalam hati 

 Berperan dalam oksidasi besi fero  menjadi feri 

 

Sumber tembaga : 

 Tiram, kerang, hati, ginjal, kacang-kacangan, unggas, biji-

bijian, serealia, coklat 

 

Akibat Kekurangan : 

 Mengganggu pertumbuhan dan metabolisme 

 Demineralisasi tulang sehingga menyebabkan osteoporosis 

 Anemia 

 Gangguan fungsi kekebalan 

 

Akibat Kelebihan : penumpukan Cu di hati menyebabkan serosis 

hati.  Bila konsumsi 10 – 15 mg/hari menimbulkan muntah dan 

diare. 

12.  Mangan  (Mn) 

 Absorpsi Mangan mekanismenya belum diketahui. 

 Fe  dan Ca menghambat absorpsi Mn 
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 Mn diangkut oleh protein transmanganin 

 Dibuang  dalam feses 

 

Fungsi : kofaktor berbagai enzim  yang membantu proses 

metabolisme 

Akibat Kekurangan : 

 Belum pernah terlihat  pada manusia 

 Pada hewan menyebabkan steril, gangguan kerangka otak 

 

Akibat Kelebihan : kelainan otak 

Sumber : banyak dalam makanan nabati 

 

13.  Selenium (Se) 

 Dalam makanan terdapat  dalam selenometionin dan 

selenosistein 

 Absorpsi terjadi bagian atas usus halus secara aktif 

 Se diangkut oleh albumin dan alfa-2 globulin 

 Konsumsi tinggi, ekskresi melalui urine meningkat 

 

Fungsi : 

 Bagian dari enzim glutation peroksidase yang berperan 

sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida sehingga 

menjadi tidak toksik 

 Se bekerjasama dengan vitamin E  sebagai antioksidan 

dimana selenium mencegah terjadi radikal bebas dengan 
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menurunkan konsentrasi peroksida dalam sel, vitamin E 

menghalangi bekerjanya radikal bebas setelah terbentuk 

 Mencegah kanker dan penyakit degeneratif 

 

Sumber : 

 Makanan laut, hati, ginjal, daging, unggas, serealia, kacang-

kacangan, biji-bijian 

  

Akibat kekurangan : 

 Di Cina penyakit yang ditimbulkan karena kekurangan 

selenium adalah dikenal dengan penyakit keshan disease 

yang menyebabkan  kardiomiopati 

  

Akibat Kelebihan : muntah, diare, rambut  dan kuku rontok 

 

14.  Fluor  (F) 

Berfungsi pada mineralisasi tulang untuk mencegah 

osteoporosis dan pengerasan email gigi. 

Sumber : air minum 

Akibat Kelebihan : 

 Menimbulkan gejala fluorosis dengan perubahan warna gigi 

menjadi kekuningan, mules, diare, gatal, muntah. 

Akibat Kekurangan : kerusakan gigi (caries gigi) dan tulang 

keropos 
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15.  Crom  (Cr) 

Fungsi : 

 Membantu metabolisme  karbohidrat dan lipid 

 Bekerjasama  dengan insulin untuk memudahkan glukosa 

masuk ke dalam sel 

 Krom diabsorpsi  dalam bentuk  Cr +++ 10%-25%, dalam 

bentuk lainnya 1% 

 Alat angkut berupa transferin 

Bila tingkat kejenuhan transferin tinggi, crom diangkut 

albumin  

Sumber : makanan nabati, daging, hasil laut 

Akibat Kelebihan : belum pernah ditemukan kelebihan karena 

makanan dan dikaitkan  dengan penyakit hati dan kanker paru. 

 

Mineral lain : 

 Molibdenum merupakan kofaktor berbagai enzim  

 Cobalt  merupakan komponen vitamin B12 yang  berperan 

sebagai enzim 

 Silikon merupakan mineral untuk memulai klasifikasi tulang, 

mempengaruhi sintesis kolagen 

 Vanadium berperan dalam fungsi enzim, untuk pertumbuhan 

dan perkembangan tulang serta untuk reproduksi normal 

 Timah Hitam (Pb) pada tikus dapat meningkatkan 

pertumbuhan 

 Nikel dapat menstabilkan asam nukleat, kofaktor enzim 
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 Boron  pada tikus dan anjing berpengaruh terhadap mineral 

makro 

 

 

e.  Cairan dan Peran Elektrolit Untuk Aktifitas dan 

Kebugaran 

 

Air merupakan bagian  utama,  55 – 60% dari berat badan 

orang dewasa adalah air.  Komposisi tubuh laki-laki lebih banyak 

air dari pada perempuan, anak muda lebih banyak dari orang tua 

dan pada sel otot lebih banyak dari sel jaringan tulang dan gigi. 

Adapun distribusi cairan dalam tubuh (45 liter) adalah : 

1. cairan intraseluler (cairan dalam sel) adalah 30 liter 

2. cairan ekstraseluler (cairan diluar sel ) adalah 15 liter 

- cairan interstisial (interselular/sela sel) sebanyak 12 liter 

- cairan intravaskular berupa plasma darah sebanyak 3 

liter 

Air Berfungsi sebagai : 

1. Pelarut  dan alat angkut (zat gizi, hormon, sisa metabolisme) 

Zat gizi mulai tahapan dicerna sampai dengan proses 

metabolisme memerlukan air sebagai pelarut berbagai reaksi 

yang terjadi selama proses tersebut.  Air membawa zat gizi 

bersama hormon ke dalam sel agar sel memperoleh zat gizi 

yang cukup sehingga dapat berfungsi dengan baik. 

2. Katalisator reaksi biologi  dalam sel 
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Air berfungsi sebagai katalis dalam berbagai reaksi biologis 

tubuh  yaitu mempercepat suatu reaksi biologis.   

3. Pelumas (sendi), semua cairan mempunyai sifat 

mempermudah pelepasan bahan-bahan padat menjadi bahan 

lain yang diperlukan tubuh. 

4. Fasilitator pertumbuhan, air  merupakan bagian jaringan 

tubuh dan membantu proses pertumbuhan. 

5. Pengatur suhu, air menghantarkan panas keseluruh tubuh 

sehingga suhu tubuh tetap stabil.  Bila suhu tubuh tinggi, 

maka dilakukan penurunan suhu tubuh dengan cara radiasi 

dan penguapan keringat dari permukaan tubuh. 

6. Peredam benturan seperti air yang terdapat pada air mata, 

air ketuban, dan air dalam jaringan syaraf tulang belakang 

 

Keseimbangan Air 

 Keseimbangan air dapat dicapai melalui dua cara yaitu 

dengan mengontrol asupan cairan dengan adanya rasa haus dan 

mengontrol kehilangan cairan melalui ginjal.  Keseimbangan antara 

jumlah cairan yang masuk dan keluar tubuh adalah sebagai berikut 

: 

Tabel 11.  Keseimbangan Jumlah Cairan dalam Tubuh 

Masukan Air Jumlah (ml) Ekskresi Jumlah 

(ml) 

Cairan 550 – 1500 Ginjal 500 - 1400 

Makanan  700 – 1000 Kulit 450 – 900 

Air Metabolik 200 -   300 Paru 
Feses 

350 
150 

Total 1450 – 2800  1450 - 2800 
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Sumber Air : minuman, buah, sayuran, daging, ayam, ikan dan 

sisa metabolisme energy. 

 

Pengaturan Air 

 konsumsi air diatur oleh rasa haus dan kenyang, melalui 

perubahan yang dirasakan oleh mulut, hipotalamus, perut 

 pengeluaran air diatur oleh ginjal dan otak 

 Pengaturan air dapat dilihat pada skema berikut ini : 

 

Ginjal       Otak 

 

 

     Darah      Kelenjer Pituitari 

 

 

     Angiostensin       

Kel. Adrenal                 Pembuluh Darah          

    

 

    Aldosteron 

 

 

   Gambar  6.  Pengaturan Keseimbangan Air dalam Tubuh 

bila aliran darah (-) 
ginjal keluarkan enzim renin 

bila konsentrasi garam tinggi, 

rangsangan thdp kel.pituitari 

renin mengubah angiotensinogen 

menjadi bentuk aktif angiotensin 

kel. pituitari lepas hormon 

antidiuretika atau ADH 

kel. adrenal mengeluarkan 

aldosteron 

pembuluh darah mengkerut, 

meningkatkan tekanan darah 

ginjal menahan Na dan air, dengan demikian meningkatkan tekanan 

darah 

 

renin 
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 Apabila cairan terlalu banyak hilang dari dalam tubuh seperti 

pada saat olahraga maka kadar elektrolit terutama natrium dalam 

cairan ekstraseluler meningkat.  Hal ini menyebabkan air diserap 

dari saliva dan mulut akan terasa kering sehingga tubuh 

terangsang untuk menambah cairan melalui minum. Begitu pula 

hipotalamus di dalam otak akan merespons kadar natrium yang 

tinggi dalam darah melalui dua cara, yaitu sebagai berikut : 

a. menambah stimulasi rasa haus 

b. menstimulasi kelenjer pituitari untuk melepaskan hormon 

anti diuretik (ADH) 

 

Keseimbangan cairan dapat terganggu dengan adanya 

dehidrasi dan overdehidrasi.  Dehidrasi merupakan kehilangan 

cairan yang sangat banyak karena aktifitas berat seperti 

berolahraga.  Adapun gejalanya adalan rasa haus, kehilangan nafsu 

makan, kencing sedikit, pusing, penampilan fisik yang rendah 

ketika beraktifitas, denyut nadi dan respirasi berkurang.  Gejala 

over dehidrasi terjadi karena asupan air yang berlebihan tanpa 

diiringi asupan elektrolit yaitu natrium, kalium dan klor yang 

mencukupi, sehingga terjadi intoksikasi air.  Natrium dominan 

berada dalam cairan esktraseluler, kalium merupakan elektrolit 

yang banyak berada dalam cairan intraseluler dan klor merupakan 

ion negatif yang banyak terdapat dalam cairan ekstraseluler.   Pada 

overdehidrasi  kadar elektrolit dalam cairan ekstrasel menurun, 

menyebabkan cairan dari ekstrasel masuk kedalam sel sehingga 

kalium meninggalkan sel. 
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BAB V 

GANGGUAN AKIBAT KURANG AKTIFITAS FISIK 

 

 Kurangnya aktifitas fisik mengakibatkan gangguan terhadap 

metabolisme tubuh.  Beragam penyakit yang muncul akibat 

kurangnya aktifitas fisik berawal dari ketidakseimbangan antara 

energi yang masuk melalui makanan dengan energi yang 

dikeluarkan melalui aktifitas fisik. Kelebihan energi di dalam tubuh 

akan disimpan dalam bentuk lemak pada tempat-tempat 

penyimpanan seperti di bawah kulit atau pada bagian organ-organ 

tubuh lainnya.   

a.  Obesitas 

Obesitas atau yang biasa disebut kegemukan merupakan 

suatu masalah yang sudah banyak terjadi. Kegemukan (obese) 

disebabkan penumpukan adipose (adipocytes; jaringan lemak 

khusus yang disimpan tubuh) secara berlebihan. Jadi obesitas 

adalah keadaan dimana seseorang memiliki berat badan yang lebih 

berat dibandingkan berat idealnya yang disebabkan 

terjadinya penumpukan lemak di tubuhnya. Faktor-faktor penyebab 

obesitas diantaranya adalah faktor genetik, disfungsi salah satu 

bagian otak, pola makan yang berlebih, kurang gerak (kurang 

aktifitas fisik/ olahraga, emosi, dan faktor lingkungan. 

Genetik  

Kegemukan dapat diturunkan dari generasi sebelumnya pada 

generasi berikutnya didalam sebuah keluarga. Itulah sebabnya kita 

seringkali menjumpai orangtua yang gemuk cenderung memiliki 
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anak-anak yang gemuk pula. Dalam hal ini nampaknya 

faktor genetik telah ikut campur dalam menentukan jumlah unsur 

sel lemak dalam tubuh. Hal ini dimungkinkan karena pada saat ibu 

yang obesitas sedang hamil maka unsur sel lemak yang berjumlah 

besar dan melebihi ukuran normal, secara otomatis akan 

diturunkan kepada sang bayi selama dalam kandungan. 

 

Kerusakan Pada Salah satu Bagian Otak  

Sistem pengontrol yang mengatur perilaku makan terletak 

pada suatu bagian otak yang disebut hipotalamus–sebuah 

kumpulan inti sel dalam otak yang langsung berhubungan dengan 

bagian-bagian lain dari otak dan kelenjar dibawah otak. 

Hipotalamus mengandung lebih banyak pembuluh darah dari 

daerah lain pada otak, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh 

unsur kimiawi dari darah. Dua bagian hipotalamus yang 

mempengaruhi penyerapan makan yaitu hipotalamus lateral (HL) 

yang menggerakan nafsu makan (awal atau pusat makan); 

hipotalamus ventromedial (HVM) yang bertugas merintangi nafsu 

makan (pemberhentian atau pusat kenyang). Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa bila HL rusak/hancur maka individu menolak 

untuk makan atau minum, dan akan mati kecuali bila dipaksa diberi 

makan dan minum (diberi infus). Sedangkan bila kerusakan terjadi 

pada bagian HVM maka seseorang akan menjadi rakus dan 

kegemukan. 
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Pola Makan Berlebihan 

  Orang yang kegemukan lebih responsif dibanding dengan 

orang berberat badan normal terhadap isyarat lapar eksternal, 

seperti rasa dan bau makanan, atau saatnya waktu makan. Orang 

yang gemuk cenderung makan bila ia merasa ingin makan, bukan 

makan pada saat ia lapar. Pola makan berlebih inilah yang 

menyebabkan mereka sulit untuk keluar dari kegemukan jika sang 

individu tidak memiliki kontrol diri dan motivasi yang kuat untuk 

mengurangi berat badan. 

Kurang Gerak/Olahraga 

Tingkat pengeluaran energi tubuh sangat peka terhadap 

pengendalian berat tubuh. Pengeluaran energi tergantung dari dua 

faktor : 1) tingkat aktivitas dan olah raga secara umum; 2) angka 

metabolisme basal atau tingkat energi yang dibutuhkan 

untuk mempertahankan fungsi minimal tubuh. Dari kedua faktor 

tersebut metabolisme basal memiliki tanggung jawab dua pertiga 

dari pengeluaran energi orang normal.  Meski aktivitas fisik hanya 

mempengaruhi satu pertiga pengeluaran energi seseorang dengan 

berat normal, tapi bagi orang yang memiliki kelebihan berat badan 

aktivitas fisik memiliki peran yang sangat penting. Pada saat 

berolahraga kalori terbakar, makin banyak  berolahraga maka 

semakin banyak kalori yang hilang. Kalori secara tidak langsung 

mempengaruhi sistem metabolisme basal. Orang yang duduk 

bekerja seharian akan mengalami penurunn metabolisme basal 

tubuhnya. Kekurangan aktifitas gerak akan menyebabkan suatu 

siklus yang hebat, obesitas membuat kegiatan olah raga menjadi 

sangat sulit dan kurang dapat dinikmati dan kurangnya olah raga 
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secara tidak langsung akan mempengaruhi turunnya metabolisme 

basal tubuh orang tersebut. Jadi olah raga sangat penting dalam 

penurunan berat badan tidak saja karena dapat membakar 

kalori,melainkan juga karena dapat membantu mengatur 

berfungsinya metabolis normal. 

 

Pengaruh Emosional 

  Orang-orang gemuk haus akan cinta kasih, makanan 

dianggap sebagai simbol kasih sayang, atau kelebihan makan 

adalah sebagai subtitusi untuk pengganti kepuasan lain yang tidak 

tercapai dalam kehidupannya. Walaupun penjelasan demikian cocok 

pada beberapa kasus, namun sebagian orang yang kelebihan berat 

badan tidaklah lebih terganggu secara psikologis dibandingkan 

dengan orang yang memiliki berat badan normal. Meski banyak 

pendapat yang mengatakan bahwa orang gemuk biasanya tidak 

bahagia, namun sebenarnya ketidakbahagiaan /tekanan batinnya 

lebih diakibatkan sebagai hasil dari kegemukannya. Hal tersebut 

karena dalam suatu masyarakat seringkali tubuh kurus disamakan 

dengan kecantikan, sehingga orang gemuk cenderung malu dengan 

penampilannya dan kesulitannya mengendalikan diri terutama 

dalam hal yang berhubungan dengan perilaku makan. Orang 

gemuk seringkali mengatakan bahwa mereka cenderung makan 

lebih banyak apabila mereka tegang atau cemas. Orang gemuk 

makan lebih banyak dalam suatu situasi yang sangat mencekam; 

orang dengan berat badan yang normal makan dalam situasi yang 

kurang mencekam. Dalam suatu studi yang dilakukan White (1977) 

pada kelompok orang dengan berat badan berlebih dan kelompok 
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orang dengan berat badan yang kurang, dengan menyajikan kripik 

(makanan ringan) setelah mereka menyaksikan empat jenis film 

yang mengundang emosi yang berbeda, yaitu film yang tegang, 

ceria, merangsang gairah seksual dan sebuah ceramah yang 

membosankan. Pada orang gemuk didapatkan bahwa mereka lebih 

banyak menghabiskan kripik setelah menyaksikan film yang tegang 

dibanding setelah menonton film yang membosannkan. Sedangkan 

pada orang dengan berat badan kurang selera makan kripik tetap 

sama setelah menonton film yang tegang maupun film yang 

membosankan.  

 

Lingkungan 

Faktor lingkungan ternyata juga mempengaruhi seseorang untuk 

menjadi gemuk. Jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang 

menganggap gemuk adalah symbol kemakmuran dan keindahan 

maka orang tersebut akan cenderung untuk menjadi gemuk. 

Selama pandangan tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal 

maka orang yang obesitas tidak akan mengalami masalah-masalah 

psikologis sehubungan dengan kegemukan. 

 

Cara Penanggulangan Obesitas 

 Melakukan diet seimbang sesuai umur, jenis kelamin, tinggi 

badan dan tingkat aktivitas. 

 Meningkatkan olahraga, seperti joging, berenang, senam 
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 Kurangi makan yang berkarbohidrat tinggi, seperti nasi, 

kentang, roti, dan gula. Makanan berlemak, bersantan dan 

gorengan. 

 Pilih makanan yang banyak mengandung serat, seperti buah 

dan sayuran. 

 

b. Penyakit Diabetes Melitus 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu masalah 

kesehatan yang berdampak pada produktivitas dan dapat 

menurunkan Sumber Daya Manusia. Penyakit ini tidak hanya 

berpengaruh secara individu, tetapi sistem kesehatan suatu negara. 

Walaupun belum ada survei nasional, sejalan dengan perubahan 

gaya hidup termasuk pola makan masyarakat Indonesia 

diperkirakan penderita DM ini semakin meningkat, terutama pada 

kelompok umur dewasa keatas pada seluruh status sosial ekonomi. 

Saat ini upaya penanggulangan penyakit DM belum menempati 

skala prioritas utama dalam pelayanan kesehatan, walaupun 

diketahui dampak negatif yang ditimbulkannya cukup besar antara 

lain komplikasi kronik pada penyakit jantung kronis, hipertensi, 

otak, system saraf, hati, mata dan ginjal. DM merupakan salah satu 

penyakit degeneratif, dimana terjadi gangguan metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein serta ditandai dengan tingginya 

kadar gula dalam darah (hiperglikemia) dan dalam urin 

(glukosuria). 
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Penyebab Diabetes Mellitus  

DM atau kencing manis adalah suatu penyakit yang 

disebabkan oleh karena peningkatan kadar gula dalam darah 

(hiperglikemi) akibat kekurangan hormone insulin baik absolut 

maupun relatif. Absolut berarti tidak ada insulin sama sekali 

sedangkan relatif berarti jumlahnya cukup/memang sedikit tinggi 

atau daya kerjanya kurang. Hormon Insulin dibuat dalam pancreas.  

Ada 2 macam type DM : 

1. DM type I. atau disebut DM yang tergantung pada insulin. DM ini 

disebabkan akibat kekurangan insulin dalam darah yang terjadi 

karena kerusakan dari sel beta pancreas. Gejala yang menonjol 

adalah terjadinya sering kencing (terutama malam hari), sering 

lapar dan sering haus, sebagian besar penderita DM type ini berat 

badannya normal atau kurus. Biasanya terjadi pada usia muda dan 

memerlukan insulin seumur hidup. 

2. DM type II atau disebut DM yang tak tergantung pada insulin. 

DM ini disebabkan insulin yang ada tidak dapat bekerja dengan 

baik, kadar insulin dapat normal, rendah atau bahkan bahkan 

meningkat tetapi fungsi insulin untuk metabolisme glukosa tidak 

ada/kurang. Akibatnya glukosa dalam darah tetap tinggi sehingga 

terjadi hiperglikemia, 75% dari penderita DM type II dengan 

obersitas atau sangat kegemukan dan biasanya diketahui DM 

setelah usia 30 tahun. 

Kegemukan atau obesitas salah satu faktor penyebab 

penyakit DM, dalam pengobatan penderita DM, selain obat-obatan 
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anti diabetes, perlu ditunjang dengan terapi diit untuk menurunkan 

kadar gula darah serta mencegah komplikasi-komplikasi yang lain. 

 

Gejala-gejala Penyakit Diabetes Mellitus 

Gejala klinis yang khas pada DM yaitu “Triaspoli” polidipsi (banyak 

minum),poli phagia (banyak makan) & poliuri (banyak kencing), 

disamping disertai dengan keluhan sering kesemutan terutama 

pada jari-jari tangan, badan terasa lemas, gatal-gatal dan bila ada 

luka sukar sembuh. Kadang-kadang berat badan menurun secara 

drastis. Untuk mengetahui apakah seorang penderita DM yaitu 

dengan memeriksakan kadar gula darah. Kadar gula darah normal 

adalah : 

Puasa   : 80 - < 110 mg/dl 

Setelah makan  : 110 - < 160 mg/dl 

 

Penyulit/Komplikasi 

Jika kadar gula darah terus menerus tinggi ini berarti tidak 

terkontrol, lama kelamaan akan timbul penyulit (komplikasi) yang 

pada dasarnya terjadi pada semua pembuluh darah misalnya : 

pembuluh darah otak (stroke), pembuluh darah mata (dapat terjadi 

kebutaan), pembuluh darah ginjal (hemodialisa). Jika sudah terjadi 

penyulit ini maka usaha untuk menyembuhkan keadaan tersebut 

kearah normal sangat sulit. Oleh karena itu,usaha pencegahan dini 

untuk penyulit tersebut diperlukan dan diharapkan sangat 
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bermanfaat untuk menghindari terjadinya berbagai hal yang tidak 

menguntungan. 

Cara mencegah dan mengobati DM  

DM dapat dicegah dengan menerapkan hidup sehat sedini 

mungkin yaitu dengan mempertahankan pola makan sehari-hari 

yang sehat dan seimbang dengan meningkatkan konsumsi sayuran, 

buah dan serat, membatasi makanan yang tinggi karbohidrat, 

protein dan lemak, mempertahankan berat badan yang normal 

sesuai dengan umur dan tinggi badan serta olah raga  teratur 

sesuai umur & kemampuan. Tujuan pengobatan penderita DM 

ialah: Untuk mengurangi gejala, menurunkan BB bagi yang 

kegemukan & mencegah terjadinya komplikasi. 

 

Diit 

Penderita DM sangat dianjurkan untuk menjalankan diit 

sesuai yang dianjurkan, yang mendapat pengobatan anti diuretik 

atau insulin, harus mentaati diit terus menerus baik dalam jumlah 

kalori, komposisi dan waktu makan harus diatur. Ketaatan ini 

sangat diperlukan juga pada saat : undangan/pesta, melakukan 

perjalanan, olah raga dan aktivitas lain . 

 

Obat-obatan 

Tablet/suntikan anti diabetes diberikan, namun therapy diit tidak 

boleh dilupakan dan pengobatan penyulit lain yang menyertai 

/suntikan insulin. 
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Olah Raga 

Dengan olahraga teratur sensitivitas sel terhadap insulin 

menjadi lebih baik, sehingga insulin yang ada walaupun relatif 

kurang, dapat dipakai dengan lebih efektif. Lakukan olahraga 1-2 

jam sesudah makan terutama pagi hari selama ½ - 1 jam perhari 

minimal 3 kali/minggu. Penderita DM sebaiknya konsultasi gizi 

kepada dokter atau nutritionis (ahli gizi) setiap 6 bulan sekali untuk 

mengatur pola diit dan makan guna mengakomodasikan 

pertumbuhan dan perubahan berat badan sesuai pola hidup. 

 

Penatalaksanaan Gizi pada penderita DM 

 

1) Penilaian kondisi pasien. 

a. Status gizi 

Penilaian status gizi dengan menghitung Indek Masa Tubuh 

(IMT) = BB(kilogram)/TB2(meter) untuk melihat apakah 

penderita DM mengalami kegemukan/obesitas, normal atau kurang 

gizi. IMT normal pada orang dewasa antara 18,5-25. 

 

b. Toleransi glukosa 

Dengan memeriksa kadar gula darah (glukosa) apakah dalam 

batas-batas toleransi normal (terkontrol). Biasanya diperiksa gula 

darah puasa dan 2 jam setelah makan, gula darah sewaktu dan 

HbAc. Selain itu juga diperiksa kadar gula dalam urin. 
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 c. Komplikasi lain 

Pemeriksaan klinis dan laboratorium lebih lanjut perlu 

dilakukan bila untuk mengetahui apakah sudah ada komplikasi baik 

akut atau kronik seperti kadar gula darah selalu rendah atau 

bahkan selalu tinggi,komplikasi ke penyakit jantung, ginjal, hati, 

pembuluh darah, saraf atau mata. 

 

Perencanaan Diit dan mendidik pasien DM 

Mendidik pasien DM bertujuan agar pasien tersebut dapat 

mengontrol gula darah, mengurangi komplikasi dan meningkatkan 

kemampuan untuk merawat diri sendiri. Perencanaan diit bertujuan 

agar cukup asupan kalori,protein, lemak, asam mineral dan serat 

serta air dengan frekuensi makan sepanjang hari disesuaikan 

dengan pemberian obat anti diabetes atau injeksi insulin. Selain itu 

kebutuhan kalori dan serat gizi lain disesuaikan dengan status gizi 

dan kondisi kesehatan penderita DM (misalnya bila disertai 

hipertensi atau tekanan darah tinggi, harus mengikuti diit rendah 

garam). Perencanaan diit dapat menggunakan daftar penukar 

bahan makanan, sehingga penderita DM dapat menggunakan daftar 

itu sendiri.   

Olah Raga.  Penderita DM dianjurkan untuk melakukan 

olahraga secara teratur 3-4 kali/minggu, setidaknya 20-30 menit 

(misalnya jalan kaki cepat, senam). Untuk memperbaiki aktivitas 

insulin. Selain itu olahraga membantu penurunan berat badan pada 

penderita gemuk atau obesitas. Bila melakukan olahraga berat 

sebaiknya sebelum, selama dan sesudah olahraga memonitor kadar 

gula darah, khususnya untuk DM type I, guna menentukan 

kebutuhan insulin dan asupan makanan harus disesuaikan. Bila 
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melakukan olahraga ringan, tidak perlu mengatur kebutuhan 

insulin,cukup snack kecil sebelum olahraga pada gula darah < 

80mg/dl. Untuk olahraga yang lama snack diperlukan setiap ½ - 1 

jam. Pada olahraga berat dan lama seperti ski lintas alam, dosis 

insulin perlu diturunkan untuk mencegah hipoglikemia (kadar gula 

darah turun). Pada penderita DM dianjurkan memperbanyak cairan 

sebelum, selama dan sesudah olahraga untuk mencegah dehidrasi. 

Penyakit DM dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang 

membahayakan jiwa maupun mempengaruhi kualitas hidup 

seseorang. 

 

Komplikasi akut 

1. Komplikasi akut yang paling berbahaya adalah terjadinya 

hipoglikemia (kadar gula darah sangat rendah), karena dapat 

mengakibatkan koma (tidak sadar) bahkan kematian bila tidak 

cepat ditolong. Keadaan hipoglikemia ini biasanya dipicu karena 

penderita tidak patuh dengan jadwal makanan (diit) yang telah 

ditetapkan, sedangkan penderita tetap minum obat anti diabetika 

atau mendapatkan infeksi insulin. Gejala-gejala terjadinya 

hipoglikemia adalah rasa lapar, lemas, gemetar, sakit kepala, 

keringat dingin dan bahkan sampai kejang-kejang. 

2. Koma pada penderita DM juga dapat disebabkan karena 

tingginya kadar gula dalam darah, yang biasanya dipicu adanya 

penyakit infeksi atau karena penderita DM tidak minum 

bat/mendapatkan insulin sesuai dosis yang dianjurkan. Gejala dari 

hiperglikemia adalah rasa haus, kulit hangat dan kering, mual dan 
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muntah, nyeri abdomen, pusing dan poliuria. Karena sulit untuk 

membedakan komplikasi karena hipo atau hiperglikemia, maka 

dianjurkan kalau ada gejala-gejala seperti diatas pada penderita 

DM, lebih baik segera ditolong dengan diberikan air gula atau 

permen, kemudian penderita segera dikirim ke Rumah Sakit. 

 

Komplikasi Kronis 

Bila sudah terjadi komplikasi yang mengakibatkan tingginya 

kadar gula darah dalam waktu lama seperti gangguan pada saraf, 

mata, hati, jantung, pembuluh darah dan ginjal, selain upaya 

menurunkan kadar gula darah dengan obat antibiotik/insulin dan 

terapi diit, perlu pengobatan untuk komplikasinya. Diit juga 

ditujukan untuk mengurangi/menyembuhkan komplikasi tersebut 

(misalnya kadar kolesterol juga tinggi, diit diarahkan juga untuk 

menurunkan kadar kolesterol tersebut). 

DM adalah gangguan metabolisme karbohidrat yang 

merupakan salah satu unsur zat gizi makro. Gangguan 

metabolisme ini juga menyebabkan gangguan metabolisme zat gizi 

lain yaitu protein, lemak, vitamin, dan mineral yang mana proses 

metabolisme tubuh itu saling berinteraksi antar semua unsur zat 

gizi. Oleh karena itu, DM adalah merupakan salah satu dari 

“Nutrition Related Disease” dimana gangguan salah satu 

metabolisme zat gizi dapat menimbulkan penyakit. Terapi diit 

adalah penatalaksanaan gizi paling penting pada penderita DM. 

Tanpa pengaturan jadwal dan jumlah makanan serta kualitas 

makanan sepanjang hari, sulit mengontrol kadar gula darah agar 

tetap dalam batas normal. Bila dibiarkan dalam jangka waktu lama, 



132 
 

akan mengakibatkan komplikasi baik akut atau kronis, yang pada 

akhirnya dapat membahayakan keselamatan penderita DM sendiri 

atau mempengaruhi produktivitas kerja. (contoh: pada penderita 

DM yang mengalami luka gangren yang harus diamputasi karena 

kadar gulanya selalu tinggi sehingga lukanya tidak dapat sembuh). 

 

c.  Penyakit Jantung Koroner 

Penyakit Jantung Koroner adalah penyakit pembunuh nomor 

satu di Indonesia. Jantung Koroner adalah jenis penyakit yang 

banyak menyerang penduduk Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat 

penyempitan/penyumbatan di dinding nadi koroner karena adanya 

endapan lemak dan kolesterol sehingga mengakibatkan suplai 

darah ke jantung menjadi terganggu. Perubahan pola hidup, pola 

makan, dan stres juga dapat mengakibatkan terjadinya penyakit 

jantung koroner. 

 

Penyebab Penyakit Jantung Koroner 

Penyebab jantung koroner adalah karena penumpukan zat 

lemak secara berlebihan di lapisan dinding nadi pembuluh koroner, 

yang dipengaruhi oleh pola makan yang kurang sehat. Kecanduan 

rokok, hipertensi, kolesterol tinggi juga dapat menjadi penyebab 

penyakit jantung koroner. 
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Gejala Penyakit Jantung Koroner 

Gejala jantung koroner diantaranya seperti: 

1. Nyeri di dada, lebih spesifiknya nyeri di dada bagian tengah 

yang menjalar sampai ke lengan kiri atau leher, bahkan 

sampai ke punggung. Nyeri dada seperti ini adalah nyeri khas 

dari penyakit jantung koroner. Nyeri ini timbul hanya ketika 

melakukan aktifitas fisik dan akan berkurang saat 

beristirahat. 

2. Gejala penyerta seperti keringat dingin dan timbulnya rasa 

mual. 

Penyakit Jantung Koroner & Jantung Genetik 

Secara medis penyakit jantung dikelompokkan menjadi dua 

macam: penyakit jantung koroner dan penyakit jantung genetik. 

Penyakit jantung koroner timbul ketika terjadi penyempitan 

pembuluh darah pada jantung. Sedangkan faktor genetik (bawaan) 

ditemukan sejak usia bayi. 

Penyakit jantung, stroke, dan penyakit periferal arterial merupakan 

penyakit yang mematikan. Di seluruh dunia, jumlah penderita 

penyakit ini terus bertambah. Ketiga kategori penyakit ini tidak 

lepas dari gaya hidup yang kurang sehat yang banyak dilakukan 

seiring dengan berubahnya pola hidup. 

Faktor-faktor pemicu serangan jantung adalah antara lain: 

 Merokok 

 Mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi. 
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 Kurang gerak. 

 Malas berolahraga. 

 Stres. 

 Kurang istirahat. 

Serangan jantung adalah suatu kondisi ketika kerusakan dialami 

oleh bagian otot jantung (myocardium) akibat mendadak sangat 

berkurangnya pasokan darah ke bagian tubuh tersebut. Gejala-

gejala umum yang dialami orang yang mengalami penyakit jantung 

disebabkan kurangnya jumlah darah yang memasok oksigen ke 

jantung akibat fungsi jantung yang terganggu. 

Gejala-gejala tersebut antara lain: 

 Angina - Adalah rasa nyeri atau ditekan di bagian dada. 

 Aritmia - Adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

kondisi berupa gangguan irama jantung yang dapat 

menyebabkan palpitasi (denyut jantung yang abnormal).  

Angina dan aritmia disebabkan kurangnya pasokan darah 

yang membawa oksigen ke otot jantung. Biasanya diikuti oleh 

gejala lain seperti pusing, letih yang berkepanjangan, mual, 

berkeringat dingin, dan sesak nafas. Gejala-gejala tersebut dapat 

menjadi peringatan awal akan resiko serangan jantung. Sayangnya, 

mereka yang mengalami gejala-gejala tersebut sering kali 

menganggapnya sebagai masuk angin biasa, inilah yang sering 

membuat pertolongan pertama menjadi terlambat dan sangat 

merugikan akibatnya. Ketika serangan jantung (myocardial 

infarction) berlangsung, otot-otot jantung akan mati sewaktu tidak 

mendapatkan darah. Dan tidak seperti jaringan yang lain, otot 

http://www.deherba.com/penyakit-jantung.html
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jantung tidak dapat mengalami regenerasi. Karena itu semakin 

lama serangannya dan tidak segera ditangani, maka semakin 

banyak juga kerusakan permanen pada otot-otot jantung dan 

bahkan jika terus dibiarkan dapat mengalami kematian. 

Sewaktu gejala-gejala serangan jantung timbul, sangatlah 

penting untuk langsung mencari bantuan medis karena resiko 

kematian terbesar adalah dalam kurun waktu satu jam setelah 

terjadi serangan.  Perawatan yang cepat dapat menyelamatkan otot 

jantung dari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Semakin 

banyak otot jantung yang terselamatkan, semakin efektif jantung 

akan kembali memompa setelah serangan. 

 

d.  Osteoporosis 

Penyakit osteoporosis adalah berkurangnya kepadatan tulang 

yang progresif, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. 

Tulang terdiri dari mineral-mineral seperti kalsium dan fosfat, 

sehingga tulang menjadi keras dan padat. Jika tubuh tidak mampu 

mengatur kandungan mineral dalam tulang, maka tulang menjadi 

kurang padat dan lebih rapuh, sehingga terjadilah osteoporosis. 

Sekitar 80% persen penderita penyakit osteoporosis adalah wanita, 

termasuk wanita muda yang mengalami penghentian siklus 

menstruasi (amenorrhea). Hilangnya hormon estrogen setelah 

menopause meningkatkan risiko terkena osteoporosis. 

Penyakit osteoporosis yang kerap disebut penyakit keropos 

tulang ini ternyata menyerang wanita sejak masih muda. Tidak 

dapat dipungkiri penyakit osteoporosis pada wanita ini dipengaruhi 

oleh hormon estrogen. Namun, karena gejala baru muncul setelah 
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usia 50 tahun, penyakit osteoporosis tidak mudah dideteksi secara 

dini.  Meskipun penyakit osteoporosis lebih banyak menyerang 

wanita, pria tetap memiliki risiko terkena penyakit osteoporosis. 

Sama seperti pada wanita, penyakit osteoporosis pada pria juga 

dipengaruhi estrogen. Bedanya, laki-laki tidak mengalami 

menopause, sehingga osteoporosis datang lebih lambat. 

Penyakit osteoporosis sering disebut sebagai silent disease 

karena proses kepadatan tulang berkurang secara perlahan 

(terutama pada penderita osteoporosis senilis) dan berlangsung 

secara progresif selama bertahun-tahun tanpa kita sadari dan 

tanpa disertai adanya gejala. 

 

Gejala Osteoporosis 

Gejala-gejala baru timbul pada tahap osteoporosis lanjut, 

seperti: 

 patah tulang  

 punggung yang semakin membungkuk  

 hilangnya tinggi badan  

 nyeri punggung 

Jika kepadatan tulang sangat berkurang sehingga tulang 

menjadi hancur, maka akan timbul nyeri tulang dan kelainan 

bentuk. Hancurnya tulang belakang menyebabkan nyeri punggung 

menahun. Tulang belakang yang rapuh bisa mengalami hancur 

secara spontan atau karena cedera ringan.  Biasanya nyeri timbul 

secara tiba-tiba dan dirasakan di daerah tertentu dari punggung, 
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yang akan bertambah nyeri jika penderita berdiri atau berjalan. 

Jika disentuh, daerah tersebut akan terasa sakit, tetapi biasanya 

rasa sakit ini akan menghilang secara bertahap setelah beberapa 

minggu atau beberapa bulan.  Jika beberapa tulang belakang 

hancur, maka akan terbentuk kelengkungan yang abnormal dari 

tulang belakang (punuk Dowager), yang menyebabkan ketegangan 

otot dan sakit. Tulang lainnya bisa patah, yang seringkali 

disebabkan oleh tekanan yang ringan atau karena jatuh. Salah satu 

patah tulang yang paling serius adalah patah tulang panggul. 

 

Penyebab Osteoporosis 

1. Osteoporosis postmenopausal terjadi karena kekurangan 

estrogen (hormon utama pada wanita), yang membantu 

mengatur pengangkutan kalsium ke dalam tulang pada 

wanita.  Biasanya gejala timbul pada wanita yang berusia di 

antara 51-75 tahun, tetapi bisa mulai muncul lebih cepat 

ataupun lebih lambat. Tidak semua wanita memiliki risiko 

yang sama untuk menderita osteoporosis postmenopausal, 

wanita kulit putih dan daerah timur lebih mudah menderita 

penyakit ini daripada wanita kulit hitam. 

 

2. Osteoporosis senilis kemungkinan merupakan akibat dari 

kekurangan kalsium yang berhubungan dengan usia dan 

ketidakseimbangan diantara kecepatan hancurnya tulang dan 
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pembentukan tulang yang baru. 

Senilis berarti bahwa keadaan ini hanya terjadi pada usia 

lanjut. Penyakit ini biasanya terjadi pada usia diatas 70 tahun 

dan 2 kali lebih sering menyerang wanita. Wanita seringkali 

menderita osteoporosis senilis dan postmenopausal. 

3. Osteoporosis sekunder dialami kurang dari 5% penderita 

osteoporosis, yang disebabkan oleh keadaan medis lainnya 

atau oleh obat-obatan. Penyakit osteoporosis bisa disebabkan 

oleh gagal ginjal kronis dan kelainan hormonal (terutama 

tiroid, paratiroid dan adrenal) dan obat-obatan (misalnya 

kortikosteroid, barbiturat, anti-kejang dan hormon tiroid yang 

berlebihan). 

4. Osteoporosis juvenil idiopatik merupakan jenis 

osteoporosis yang penyebabnya tidak diketahui. Hal ini 

terjadi pada anak-anak dan dewasa muda yang memiliki 

kadar dan fungsi hormon yang normal, kadar vitamin yang 

normal dan tidak memiliki penyebab yang jelas dari rapuhnya 

tulang. 

Faktor Risiko Osteoporosis 

1. Wanita 

Osteoporosis lebih banyak terjadi pada wanita. Hal ini 

disebabkan pengaruh hormon estrogen yang mulai menurun 

kadarnya dalam tubuh sejak usia 35 tahun. Selain itu, wanita 

pun mengalami menopause yang dapat terjadi pada usia 45 

tahun. 



139 
 

2. Usia 

Seiring dengan pertambahan usia, fungsi organ tubuh justru 

menurun. Pada usia 75-85 tahun, wanita memiliki risiko 2 kali 

lipat dibandingkan pria dalam mengalami kehilangan tulang 

trabekular karena proses penuaan, penyerapan kalsium 

menurun dan fungsi hormon paratiroid meningkat. 

3. Ras/Suku 

Ras juga membuat perbedaan dimana ras kulit putih atau 

keturunan asia memiliki risiko terbesar. Hal ini disebabkan 

secara umum konsumsi kalsium wanita asia rendah. Salah 

satu alasannya adalah sekitar 90% intoleransi laktosa dan 

menghindari produk dari hewan. Pria dan wanita kulit hitam 

dan hispanik memiliki risiko yang signifikan meskipun rendah. 

4. Keturunan Penderita osteoporosis 

Jika ada anggota keluarga yang menderita osteoporosis, 

maka berhati-hatilah. Osteoporosis menyerang penderita 

dengan karakteristik tulang tertentu. Seperti kesamaan 

perawakan dan bentuk tulang tubuh. Itu artinya dalam garis 

keluarga pasti punya struktur genetik tulang yang sama. 

5. Gaya Hidup Kurang Baik  

 Konsumsi daging merah dan minuman bersoda, 

karena keduanya mengandung fosfor yang merangsang 

pembentukan horman parathyroid, penyebab pelepasan 

kalsium dari dalam darah.  

 Minuman berkafein dan beralkohol. 

Minuman berkafein seperti kopi dan alkohol juga dapat 
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menimbulkan tulang keropos, rapuh dan rusak. Kafein dan 

alkohol bersifat toksin yang menghambat proses 

pembentukan massa tulang (osteoblas).  

 Malas Olahraga 

Wanita yang malas bergerak atau olahraga akan 

terhambat proses osteoblasnya (proses pembentukan 

massa tulang). Selain itu kepadatan massa tulang akan 

berkurang. Semakin banyak gerak dan olahraga maka 

otot akan memacu tulang untuk membentuk massa.  

 Merokok 

Ternyata rokok dapat meningkatkan risiko penyakit 

osteoporosis. Perokok sangat rentan terkena 

osteoporosis, karena zat nikotin di dalamnya 

mempercepat penyerapan tulang. Selain penyerapan 

tulang, nikotin juga membuat kadar dan aktivitas 

hormon estrogen dalam tubuh berkurang sehingga 

susunan-susunan sel tulang tidak kuat dalam 

menghadapi proses pelapukan. 

Disamping itu, rokok juga membuat penghisapnya bisa 

mengalami hipertensi, penyakit jantung, dan 

tersumbatnya aliran darah ke seluruh tubuh. Kalau 

darah sudah tersumbat, maka proses pembentukan 

tulang sulit terjadi. Jadi, nikotin jelas menyebabkan 

osteoporosis baik secara langsung tidak langsung. 

Saat masih berusia muda, efek nikotin pada tulang 

memang tidak akan terasa karena proses pembentuk 
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tulang masih terus terjadi. Namun, saat melewati umur 

35, efek rokok pada tulang akan mulai terasa, karena 

proses pembentukan pada umur tersebut sudah 

berhenti.  

 Kurang Kalsium 

Jika kalsium tubuh kurang maka tubuh akan 

mengeluarkan hormon yang akan mengambil kalsium 

dari bagian tubuh lain, termasuk yang ada di tulang. 

6. Mengkonsumsi Obat 

Obat kortikosteroid yang sering digunakan sebagai anti 

peradangan pada penyakit asma dan alergi ternyata 

menyebabkan risiko penyakit osteoporosis. Jika sering 

dikonsumsi dalam jumlah tinggi akan mengurangi massa 

tulang. Sebab, kortikosteroid menghambat proses osteoblas. 

Selain itu, obat heparin dan antikejang juga menyebabkan 

penyakit osteoporosis.  

7. Kurus dan Mungil 

Perawakan kurus dan mungil memiliki bobot tubuh cenderung 

ringan misal kurang dari 57 kg, padahal tulang akan giat 

membentuk sel asal ditekan oleh bobot yang berat. Karena 

posisi tulang menyangga bobot maka tulang akan terangsang 

untuk membentuk massa pada area tersebut, terutama pada 

derah pinggul dan panggul. Jika bobot tubuh ringan maka 

massa tulang cenderung kurang terbentuk sempurna. 
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Terapi dan Pengobatan Osteoporosis 

        Untuk mempertahankan kepadatan tulang, tubuh memerlukan 

persediaan kalsium dan mineral lainnya yang memadai, dan harus 

menghasilkan hormon dalam jumlah yang mencukupi (hormon 

paratiroid, hormon pertumbuhan, kalsitonin, estrogen pada wanita 

dan testosteron pada pria). Secara progresif, tulang meningkatkan 

kepadatannya sampai tercapai kepadatan maksimal (sekitar usia 30 

tahun). Setelah itu kepadatan tulang akan berkurang secara 

perlahan. Oleh sebab itu, kepadatan tulang harus dijaga sejak 

masih muda agar saat tuanya tidak menderita osteoporosis. 

          Semua wanita, terutama yang menderita osteoporosis, 

harus mengkonsumsi kalsium dan vitamin D dalam jumlah yang 

mencukupi. Wanita pasca menopause yang menderita osteoporosis 

juga bisa mendapatkan estrogen (biasanya bersama dengan 

progesteron) atau alendronat (golongan bifosfonat) yang bisa 

memperlambat atau menghentikan penyakitnya. 

Pria yang menderita osteoporosis biasanya mendapatkan kalsium 

dan tambahan vitamin D, terutama jika hasil pemeriksaan 

menunjukkan bahwa tubuhnya tidak menyerap kalsium dalam 

jumlah yang mencukupi. Jika kadar testosteronnya rendah, bisa 

diberikan testosteron. 

 

Latihan Fisik Mencegah & Mengobati Osteoporosis 

        Pada osteoporosis, latihan jasmani dilakukan untuk mencegah 

dan mengobati penyakit osteoporosis. Latihan jasmani 
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menggunakan beban berguna untuk melenturkan dan menguatkan 

tulang. Latihan jasmani sebaiknya dilakukan sejak muda dan terus 

dilanjutkan sampai tua. Latihan fisik yang baik artinya latihan 

terbagi menjadi 3 sesi yaitu pemanasan & peregangan selama 10-

15 menit, latihan inti selama 20-60 menit,dan peregangan & 

pendinginan selama 5-10 menit. 

        Latihan yang benar artinya memberikan latihan yang sesuai 

dengan tingkat kesehatan, tingkat aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran masing-masing individu yang dapat diketahui pada saat 

pemeriksaan pra latihan. Hal ini bertujuan agar masing-masing 

individu terjawab kebutuhannya yang berbeda dengan yang lain. 

Latihan yang terukur artinya mengukur jumlah detak jantung per 

menit untuk mengetahui intensitas latihan. Detak jantung per 

menit maksimum adalah 220 dikurangi usia. Satu hal yang tidak 

kalah penting adalah latihan yang teratur dan berkesimabungan 

dari anak-anak sampai tua. Latihan fisik bermanfaat tidak hanya 

dalam meningkatkan kekuatan dan kelenturan tulang, tapi juga 

dapat meningkatkan keseimbangan, kebugaran jantung-paru, dan 

dapat memelihara dan meningkatkan massa tulang.  

 

Cara Pencegahan Osteoporosis  

Asupan kalsium cukup 

Mempertahankan atau meningkatkan kepadatan tulang dapat 

dilakukan dengan mengkonsumsi kalsium yang cukup. Minum 2 

gelas susu dan tambahan vitamin D setiap hari, bisa meningkatkan 

kepadatan tulang pada wanita setengah baya yang sebelumnya 
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tidak mendapatkan cukup kalsium.  Sebaiknya konsumsi kalsium 

setiap hari. Dosis harian yang dianjurkan untuk usia produktif 

adalah 1000 mg kalsium per hari, sedangkan untuk usia lansia 

dianjurkan 1200 mg per hari. Mengkonsumsi kalsium dalam jumlah 

yang cukup sangat efektif, terutama sebelum tercapainya 

kepadatan tulang maksimal (sekitar umur 30 tahun). Pilihlah 

makanan sehari-hari yang kaya kalsium seperti ikan teri, brokoli, 

tempe, tahu, keju dan kacang-kacangan. 

 

Paparan sinar UV B matahari (pagi dan sore) 

Sinar matahari terutama UVB membantu tubuh menghasilkan 

vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan massa 

tulang. Untungnya, Indonesia beriklim tropis sehingga sinar 

matahari berlimpah. Berjemurlah di bawah sinar matahari selama 

30 menit pada pagi hari sebelum jam 09.00 dan sore hari sesudah 

jam 16.00. 

 

Melakukan olah raga dengan beban 

Selain olahraga menggunakan alat beban, berat badan sendiri 

juga dapat berfungsi sebagai beban yang dapat meningkatkan 

kepadatan tulang. Olah raga beban misalnya berjalan dan menaiki 

tangga tetapi berenang tidak meningkatkan kepadatan tulang. 

Gaya hidup sehat 

Menghindari rokok dan alkohol memberikan efek yang signifikan 

dalam menurunkan risiko osteoporosis. Konsumsi kopi, minuman 

bersoda, dan daging merah pun dilakukan secara bijak. 
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Hindari obat-obatan tertentu 

Hindari obat-obatan golongan kortikosteroid. Umumnya 

steroid ini diberikan untuk penyakit asma, lupus, keganasan. 

Waspadalah penggunaan obat antikejang. Jika tidak ada obat lain, 

maka obat-obatan tersebut dapat dikonsumsi dengan dipantau oleh 

dokter. 

Mengkonsumsi obat  

Estrogen membantu mempertahankan kepadatan tulang pada 

wanita dan sering diminum bersamaan dengan progesteron. Terapi 

sulih estrogen paling efektif dimulai dalam 4-6 tahun setelah 

menopause; tetapi jika baru dimulai lebih dari 6 tahun setelah 

menopause, masih bisa memperlambat kerapuhan tulang dan 

mengurangi resiko patah tulang.  

 

 




