
GIZI, ZAT GIZI, dan

PENCERNAKAN ZAT GIZI



ISTILAH GIZI

 Berasal dr bahasa Arab gizha/ 

giza’un/ghidzdzi/ghizzah yg 

berarti makanan

 Disebut juga nutrition dalam bhs 

Inggris yang berarti zat gizi atau 

bahan makanan



DEFINISI

1.  Ilmu Gizi

- ilmu yg mempelajari segala 
sesuatu tentang makanan dlm 
hubungannya dg kesehatan yang 
optimal

- menurut Indriati Prakoto (1995) 
adalah ilmu dan seni mengenai 
segala sesuatu tentang makanan 
dalam hubungannya dengan 
kesehatan



Artinya :      

Ilmu : mempelajari fungsi zat 
makanan, berapa banyak, 
bagaimana akibat, bagaimanan 
zat dicerna, diserap dana 
dimetabolisme tubuh.

Seni : dalam penyajian harus 
mempertimbangkan hiasan, 
warna, bentuk, dan rasa.



2. Zat Gizi

Ikatan kimia yang diperlukan 

tubuh utk melakukan fungsinya, 

yaitu menghasilkan energi, 

membangun /memelihara 

jaringan tubuh, dan mengatur 

proses kehidupan



JENIS ZAT GIZI

1) Karbohidrat atau hidrat arang, 

2) Protein, 

3) Lemak,

4) Vitamin, 

5) Mineral, 

dan   Air sebagai media



FUNGSI UMUM ZAT GIZI

1) Zat gizi penghasil energi yaitu 

karbohidrat, lemak, dan protein 

2) Zat gizi pembangun sel yaitu 

protein 

3) Zat gizi pengatur yaitu vitamin 

dan mineral (dan air).



FUNGSI UMUM 

(Sediaoetama, 1995)

a.    Sumber energi atau tenaga.

b.    Menyokong pertumbuhan badan, yaitu 

penambahan sel baru pada sel yg sdh ada.

c.    Memelihara jaringan tubuh, mengganti yang     

rusak atau aus terpakai misal pada luka.

d.    Mengatur metabolisme dan berbagai  

keseimbangan dalam cairan tubuh  

(keseimbangan air, asam, basa dan mineral).

e.    Berperan dalam mekanisme pertahanan 

tubuh terhadap berbagai penyakit, sebagai  

antioksidan,dan antibodi lainnya.



1.  KARBOHIDRAT

 Karbohidrat disebut juga hidrat arang, 

 Senyawa yang tersusun dari karbon (C), hydrogen (H), 
dan oksigen (O).

 Rumus kimia karbohidrat : Cn (H2O) n. 

 Menurut WHO kebutuhan energi sehari karbohidrat 
disarankan sebanyak 55-70%

(maks gula sederhana (glukosa) sebanyak 10%). 

 Nilai energi karbohidrat adalah 4 kkal/gram.

 Karbohidrat dalam makanan dibagi :

monosakarida(glukosa, fruktosa, galaktosa), 

disakarida(sukrosa, maltosa, laktosa), dan 

polisakarida(amylum/pati dan glikogen). 

 Polisakarida non pati adalah serat atau polisakarida 
dinding sel. Serat merupakan bagian tananam yang tidak 
dapat dicerna tubuh. 

 Serat dibagi atas serat yang larut dan serat yang tidak 
larut air.



 Serat yang larut yaitu pektin, gum, 
mukilase, glukan dan algal. 

Serat larut (terutama glukan) berperan 
mengikat kolesterol dalam empedu 
sehingga dapat menurunkan kadar 
kolesterol darah, juga digunakan dalam 
industri sebagai pengental atau emulsifier. 

Pektin banyak terdapat dalam sayuran, buah 
terutama jenis sitrus, apel, jambu biji, 
anggur, dan wortel. 

Mukilase terdapat dalam biji-bijian dan akar.

Beta glukan banyak terdapat dalam serealia.

Algal banyak terdapat dalam rumput laut.



 Serat yang tidak larut adalah selulosa, 
hemiselulosa, dan lignin. 

 Serat tak larut merupakan kerangka 
tanaman. 

 Serat tak larut penting bagi kesehatan 
karena menambah massa ke dalam isi 
usus, menyerap air, merangsang gerakan 
peristalti, dan membantu pengeluaran 
feses dan mencegah sembelit. 

 Selulosa, hemiselulosa dan lignin terdapat 
dalam sereal, sayur seperti tangkai 
sayuran/inti wortel, dan buah (biji jambu 
biji).



Fungsi karbohidrat :

 Sumber energi utama

 Pemberi rasa manis dalam makanan 
terutama monosakarida dan disakarida.

 Urutan tingkat kemanisan : fruktosa 1,7 ; 
sukrosa 1 ; glukosa 0,7 ; maltosa 0,4 ; 
laktosa 0,2.

 Penghemat protein.

 Pengatur metabolisme lemak (mencegah 
terjadinya pemecahan lemak tak 
sempurna)

 Membantu pengeluaran feses.



2.  PROTEIN
1. Protein mempunyai fungsi khas yg tidak dapat 

digantikan zat gizi lain yaitu membangun serta 
memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. 

2. Molekul protein mengandung unsur C, H, O dan N atau 
nitrogen, yang membedakannya dengan karbohidrat 
dan lemak. 

3. Protein mengandung 20-24 jenis asam amino. 
Sebanyak 9 adalah asam amino yang tidak dapat 
disintesa dalam tubuh sehingga harus ada dalam 
makanan dan disebut asam amino essensial (AAE). 

4. Asam amino essensial meliputi leusin, isoleusin, valin, 
triptofan, fenilalanin, metionin, treonin, lisin, dan 
histidin. Tubuh manusia akan mensintesa protein 
tertentu bila semua asam amino yang dibutuhkan 
tersedia dalam jumlah yang cukup. 

5. Protein berasal dari kata proteos yang berarti yang 
utama atau didahulukan, diperkenalkan oleh ahli kimia 
Belanda, Gerardus Mulder. 



6. Mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi 
asam amino yang dikandungnya. 

Protein komplet adalah protein dengan nilai biologi 
tinggi merupakan protein yang mengandung 
semua jenis asam amino essensial dalam jumlah 
yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Semua 
protein hewani merupakan protein komplit. 

Protein tidak komplit atau bermutu rendah adalah 
protein yang tidak mengandung atau 
mengandung dalam jumlah kurang satu atau 
lebih asam amino essensial. Sebagian besar 
protein nabati kecuali kedelai 

adalah protein tidak komplit.



Sumber protein adalah bahan makanan 
hewani ( ayam, ikan, daging, telur, udang, 
jerohan, susu) dan nabati (tempe, tahu, 
kacang tanah, kacang-kacangan lainnya)

Fungsi protein :

1.  Pertumbuhan dan pemeliharaan

2.  Pembentukan hormon dan enzim

3.  Sumber energi

4.  Pembentukan antibodi

5.  Mengangkut zat-zat gizi dalam 

metabolisme



3.  LEMAK

1. Lemak merupakan sekelompok ikatan organik 
yang terdiri atas unsur-unsur Carbon (C) , 
Hydrogen (H), dan Oksigen (O) yang memiliki 
sifat larut dalam pelarut tertentu. 

2. Lemak tersusun atas gliserol dan asam lemak

3. Berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap, dibagi 
atas lemak jenuh bila tidak ada ikatan rangkap 
dan lemak tak jenuh bila memiliki ikatan 
rangkap.

Lemak tak jenuh dibagi atas :

lemak tak jenuh tunggal (Mono Unsaturated Fatty 
Acid) bila ikatan rangkap satu, dan lemak tak 
jenuh ganda (Poly Unsaturated Fatty Acid) bila 
ikatan rangkap lebih dari satu. 



1. Asam lemak dibagi atas asam lemak 
essensial, yaitu asam lemak yang 
penting bagi tubuh untuk 
pembentukan syaraf dan tidak dapat 
dibuat tubuh, serta asam lemak 
essensial yang dapat disusun sendiri 
oleh tubuh.

Asam lemak essensial adalah asam 
lemak linoleat, asam 

linolenat, dan asam arakidonat yang 
termasuk dalam 

kelompok PUFA.



 Fungsi lemak :

1) Sumber utama energi, yaitu 
sebagai energi cadangan 
dalam jaringan tubuh.

2) Bantalan organ tertentu 
dalam tubuh (dalam rongga 
perut)

3) Pelarut vitamin larut lemak 
yaitu vitamin A, D, E, K.



 Lemak merupakan zat gizi padat 

energi, nilai kalorinya 9 kalori 

setiap gram lemak. 

 Sebaiknya konsumsi lemak dalam 

hidangan sehari-hari sebanyak 12-

20% dari jumlah kalori total.

 Lemak berdasarkan sumbernya, 

dibagi atas lemak nabati dan 

lemak hewani.



4.  VITAMIN

1)  Vitamin A : 

 Fungsi : untuk proses 

penglihatan, metabolisme 

umum, dan reproduksi.

 Banyak terdapat dalam buah 

dan sayuran hijau tua yang 

berwarna merah atau oranye, 

dan hati.



2)  Vitamin B:

 Adalah vitamin larut air, meliputi 
vitamin B1, B2, niacin, B6 
(pyridoksin), biotin, PABA, 
inositol, asam panthotenat (B5), 
asam folat, kolin, dan B12. 

 Fungsinya untuk metabolisme 
karbohidrat untuk menghasilkan 
energi, dan pembentukan sel 
darah merah.



3)Vitamin C:

 Merupakan vitamin larut air,  
berfungsi untuk pembentukan 
jaringan ikat, zat perekat antar 
sel, dan mekanisme imunitas.

 Sumber vitamin C adalah 
sayuran berwarna hijau tua dan 
buah buahan berwarna 
kuning/merah terutama stroberi, 
jambu biji, jeruk, mangga.



4)  Vitamin D :

 Berfungsi sebagai prohormon

transport kalsium ke dalam sel. 

 Bahan makanan sumber vitamin 

D adalah susu dan keju.



5)  Vitamin E :

 Berfungsi untuk reproduksi dan 

antioksidan.  

 Bahan makanan sumber vitamin 

E adalah kacang-kacangan dan 

biji-bijian khususnya kecambah.



6) Vitamin K :

 Berfungsi dalam proses sintesa 
protrombin yang penting dalam 
mekanisme pembekuan darah. 

 Bakteri dalam usus besar dapat 
mensintesa vitamin K, yang 
kemudian diserap tubuh. 

 Konsentrasi vitamin K tinggi dalam 
jaringan ginjal, paru, dan sumsum 
tulang.



5.  MINERAL

Fungsi mineral :
 Sebagai konstituen tulang dan gigi, 

yaitu kalsium, fosfor, dan magnesium

 Mengatur komposisi cairan tubuh 
karena membentuk garam-garam 
yang larut, yaitu natrium, klor, 
kalium, magnesium, dan fosfor.

 Sintesa hemoglobin dan myoglobin, 
yaitu zat besi

 Menyusun hormon tiroid, yaitu 
yodium

 Menyusun enzim, yaitu sulfur.



Zat Besi (Ferrum)

 Kurang zat besi menyebabkan 
anemia defisiensi zat besi, dengan 
gejala utama  5L yaitu letih, lesu, 
lemah, lelah, dan lunglai, pucat 
pada kelopak mata, bibir dan 
telapak tangan, pusing dan kadang 
pingsan.

 Sumber zat besi:

- haem :  daging, telur, ikan

- non haem :  buah dan sayuran 

hijau



2)   Kalsium

 Penyusun tulang dan gigi. 

 Defisiensi kalsium 

menyebabkan penyakit tulang 

rapuh yaitu rakitis (anak) dan 

osteomalasia (dewasa). 

 Sumber kalsium yaitu susu, 

keju, ikan teri, ebi, bayam, daun 

katuk, dan melinjo.



3)   Seng (Zn)

 Seng dibutuhkan oleh beberapa
jenis enzim untuk
berlangsungnya fungsi enzim.

 Defisiensi (kekurangan) seng
mengakibatkan kegagalan
pertumbuhan dan gangguan
penyembuhan luka. 

 Sumber seng yaitu kerang dan
biji-bijian.



4)  Yodium

 Fungsi untuk sintesa hormon 

tiroksin. 

 Sumber yodium sayuran hijau dan 

ikan laut. 

 Defisiensi (kurang) yodium 

mengakibatkan pembesaran 

kelenjar gondok disebut gondok 

endemik, dan gangguan mental 

dan fisik (kretin).



PENYAKIT AKIBAT 

GANGGUAN GIZI

1.   Obesitas

2.   KEP (Kurang Energi Protein)

3.   Anemia Defisiensi Zat Besi

4.   GAKY (Gangguan Akibat 

Kekurangan Yodium)

5.   Kekurangan Vitamin A 

(KVA)



Obesitas

 BB > 10 % BB normal

 Penyebab:

1.  Keturunan

2.  Lingkungan

3.  Akibat penyakit/gangguan

hormon ( sindrom cushing, 

hipogonadisme, hiperaktivitas

adreno kortikal)



 Resiko obesitas:

1. Penurunan kekebalan tubuh

2. Timbulnya penyakit

kardiovaskuler dan kanker

3.  Gangguan pernafasan (OSA)

4.  Gangguan sendi



Kekurangan Energi Protein 

(KEP)

Dibagi 3:

1. Marasmus (kurang Energi)

2. Kwashiorkor (kurang protein)

3. Campuran

(marasmickwashiorkor)



 Gejala kurang gizi ringan:

1. Pertumbuhan berkurang

2. Kenaikan BB berkurang

3. Ukuran lingkar lengan atas

berkurang

4. Tebal lipat kulit mengurang

5. Anemia ringan

6. Aktivitas fisisk dan

konsentrasi/perhatian berkurang



 Gejala marasmus:

1. Sangat kurus, wajah tua, lemak

bawah kulit hilang

2. Otot atrofi, sehingga tulang

terlihat jelas

3. Perubahan mental (cengeng, 

apati/kesadaran menurun)

4. Kulit dingin, kering, mengendor

5. Rambut kering, tipis, mudah

rontok

6. Pernafasan & tekanan darah

menurun



 Gejala kwashiorkor:

1. Edema/Gemuk, tetapi pantat

tepos/atrofi

2. Gangguan pertumbuhan

3. Perubahan

mental/cengeng,apatis

4. Rambut merah, kusam, rontok

5. Kulit hitam mengelupas (cazy

pavement dermatosis)

6. Pembesaran hati dan anemia



DEFISIENSI YODIUM

 Gondok Endemik

(pembesaran kelenjar gondok)

 Kretin

yakni turunnya tingkat 

kecerdasan, kelainan syaraf 

hingga bisu, tuli dan mata juling 



DEFISIENSI VIT A

 gangguan perilaku, kemampuan 

memecahkan masalah rendah, 

mengalami gangguan 

konsentrasi, daya ingat rendah 

dan tingkat IQ yang lebih 

rendah.

 Penurunan pretasi belajar dan 

kemampuan fisik anak



SISTEM

PENCERNAKAN 

MAKANAN



 Agar makanan yang diterima tubuh

dapat digunakan oleh tubuh, bahan

makanan tersebut harus diolah

terlebih dahulu. 

 Sistem pencernakan makanan

adalah alat-alat tubuh yang berperan

besar dalam pencernakan dan

penyerapan makanan mulai dari

mulut hingga rektum dan anus 

tempat keluarnya sisa makanan

yang tidak digunakan lagi.



SISTEM PENCERNAKAN MAKANAN



1. Alat Pencernakan Makanan

a.  Saluran (Kanal) Alimentarius, terdiri atas:

 - mulut

 - kerongkongan (esophagus)

 - lambung

 - usus halus (terdiri atas duodenum/ usus 12 jari, 

 jejunum, ileum)

 - usus besar (kolon)

 - rektum

 - anus

b.    Kelenjar 

kelenjar ludah (kelenjar parotis, submandibularis, 
dan sublingualis),  

pankreas, hati, tiroid, dan adrenal



2.   Proses pencernakan dari 

mulut sampai usus meliputi:

1)  Proses mekanik:  menggigit, 
mengunyah, menelan, gerakan 
peristaltik

2)  Proses kimiawi : enzim, ph 
cairan, hormon

3)  Proses mikroorganisme: 
membantu memecah makanan, 
menghasilkan vitamin K, dan vit 
B.



3.  Faktor-faktor yang 

berperanan dalam proses 

pencernakan:
1)  Faktor saraf

 Rasa cemas, takut, kelelahan, emosi dan 
sebagainya akan menyebabkan pengaruh 
yang kurang baik bagi pengeluaran enzim 
pencernakan, dan dapat menghambat kerja 
otot saluran pencernakan.

2)  Faktor Gizi

 Orang yang kekurangan gizi mengalami 
penurunan nafsu makan dan penurunan 
penyerapan zat gizi, sehingga sering 
mengalami defisiensi zat gizi

3)  Faktor makanan :

 Kemungkinan adanya alergi makanan, satu 
macam makanan lebih mudah dicerna 
dibanding yang lain, dll.



4.   Mekanisme Pencernakan

 Pencernakan pati dimulai dalam mulut melalui 
kerja ptialin amilase. Ludah juga sedikit 
mengandung enzim lipase yang mencerna 
lemak.

 Mastikasi makanan melalui pengunyahan oleh 
gigi dan lidah, mencampur maknan dengan 
saliva. Mastikasi ini akan membasahi dan 
memecah maknana menjadi pertikel kecil

 Massa makanan yang telah mengalami 
pengunyahan dan bercampur saliva disebut 
bolus, yang akan bergerak ke arah 
kerongkongan dengan bantuan gerakan 
peristaltik kerongkongan (esophagus).

 Bolus kemudian memasuki lambung saat 
katup kardiak membuka dan rileks



 Makanan yang memasuki lambung 
akan merangsang pengeluaran 
(sekresi) hormon gastrin yang 
menyebabkan lambung mengeluarkan 
asam lambung (gastricjuice)

 Asam Lambung berfungsi :

- Mengaktifkan enzim pepsinogen

- Pembunuh kuman di lambung

- Merangsang sekresi getah usus

 Pencampuran makanan dengan getah 
lambung yang bersifat asam akan 
menyebabkan makanan lebih cair dan 
hancur, disebut chyme (kimus)



 Enzim pencerna protein yaitu 
pepsin akan memulai 
pencernakan protein, yang 
bekerja baik dalam suasana 
asam. Pencernakan pepsin di 
lambung hanya 10-30% dari 
total pencernakan protein.

 Tidak ada pencernakan 
karbohidrat dalam lambung, 
sedangkan pencernakan lemak 
hanya minimal oleh lipase ludah.

 Sel goblet dalam lambung juga 
akan menghasilkan lendir 
(mukus) yang kental.



 Lemak yang telah bercampur dengan 
acidchyme masuk duodenum, dan 
merangsang hormon kolesistokinin.

 Saat acichyme memasuki duodenum, 
hormon sekretin akan dihasilkan dan 
merangsang pankreas mengahsilkan 
cairan pankreas yang akan menetralisir 
acidchyme.

 Usus halus merupakan tempat 
berlangsungnya proses pencernakan dan 
penyerapan makanan sebagaian besar 
zat makanan.



 Proses pencernakan karbohidrat 

dilanjutkan disini, yang memecah molekul 

karbohidrat menjadi monosakarida 

(glukosa, fruktosa, dan galaktosa). Tugas 

ini dilaksanakan oleh enzim alfa amilase, 

maltase, sukrase, glukosidase, dan alfa 

dekstrinase yang dihasilkan sel usus. 

 Pencernakan protein dlm usus halus di 

bagian atas dipengaruh proteolitik yang 

dihasilkan pankreas. Protein yang sudah 

dipecah dari lambung dipecah kembali oleh 

enzim pankreas yaitu tripsin, 

kemotripsin, dan proelastase (dari sel 

usus) menjadi polipeptida, tripeptida, 

&asam amino tunggal yang akan diserap 

darah



 Lemak dalam makanan harus 
diemulsikan dulu menjadi gelembung 
lemak yang larut air. Proses ini sudah 
terjadi dalam lambung dengan bantuan 
asam lambung, kemudian akan 
dilanjutkan dalam usus halus dengan 
bantuan asam empedu hati. Disini akan 
terbentuk misel(butiran lemak)

 Dengan enzim lipase pankreas, 
trigliserida akan dipecah menjadi asam 
lemak dan 2-monodigliserida. Bentuk ini 
mudah diserap oleh usus halus. 
Penyerapan lemak sebagian besar 
melalui sistem limfatik (saluran limfe),
sebagian kecil lewat pembuluh darah



 Makanan yang tidak terserap usus 

halus selanjutnya menuju usus besar 

(kolon). Disini terjadi penyerapan air, 

elektrolit dan sejumlah kecil 

vitamin/mineral. Dalam kolon sisa 

makanan disebut tinja (feses). Bakteri 

yang normal hidup di usus besar akan 

memantu proses pencernakan, selain 

itu beberapa bakteri juga mensintesa 

beberapa jenis vitamin (vit B dan K). 

 Sisa makanan yang tidak digunakan 

oleh tubuh akan dikeluarkan dari rektum 

melalui anaus.



5.   Mekanisme Penyerapan

 Faktor- faktor yang mempengaruhi 
penyerapan makanan:

 Iritasi/rangsangan yang menyebabkan 
pergerakan kuat dari usus akan 
menghambat penyerapan makanan

 Kurangnya produksi asam empedu akan 
menghambat penyerapan lemak

 Zat besi fero lebih diserap dari feri

 Adanya vitamin C dan E menaikkan 
penyerapan zat besi

 Vitamin D dan suasana asam membantu 
penyerapan kalsium

 Adanya parasit usus akakn menghambat 
penyerapan zat gizi



Penyerapan dalam usus

 Proses penyerapan makanan merupakan 
proses yang komplek. Makanan akan 
berdifusi melalui mukosa sel usus masuk 
kedalam darah untuk mentransport zat 
makanan ke seluruh tubuh. Permukaan 
usus terdapat tonjolan (jonjot) halus yang 
disebut mikrovili, yang sangat membantu 
penyerapan karena permukaan usus 
menjadi lebih luas. Di dalamnya terdapat 
pembuluh darah kapiler dan limfatik yang 
akan mengirim makanan ke seluruh tubuh.



 Mekanisme penyerapan diduga melalui 
dua proses, yaitu sistem difusi pasif dan 
difusi aktif. Sistem difusi pasif 
berlangsung menurut keseimbangan 
osmosa dan difusi, dimana makanan akan 
mengalir dari konsentrasi tinggi ke tempat 
yang konsentrasinya rendah. Sedangkan 
sistem difusi aktif adalah sistem 
penyerapan yang tergantung adanya 
energi atau disebut juga mekanisme 
pompa. Prinsipnya akan dikeluarkan 
sejumlah energi yang diperlukan oleh zat 
makanan agar dapat melewati/menembus 
dinding/membran usus.




