


 Kehamilan akan meningkatkan metabolisme energi
karena itu kebutuhan energi dan zat gizi lainnya juga
mengalami peningkatan selama masa kehamilan. 

 Peningkatan energi dan zat gizi tersebut dibutuhkan
untuk tumbuh kembang janin, penambahan ukuran
organ kandungan, perubahan komposisi dan
metabolisme tubuh sehingga kekurangan zat gizi
tertentu yang diperlukan saat hamil dapat
menyebabkan pertumbuhan janin yang tidak
sempurna



Kebutuhan energi pada masa hamil

 Energi tambahan selama trimester I diperlukan untuk
pembentukan jaringan otak pada janin, dan
permulaan pembentukan organ janin.

 Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk
pertumbuhan uterus dan payudara serta cadangan
lemak. 

 rimester III energi tambahan digunakan untuk
pertumbuhan janin dan plasenta.



Kebutuhan Protein ibu hamil
 Untuk Indonesia, dianjurkan penambahan protein 

sebanyak 12 gr / hari

 Asupan protein dapat mencapai 75-100 gr sumber
protein/hari. Bahan pangan yang dijadikan sumber
protein sebaiknya 2/3 bagian berasal dari hewani dan
1/3 bagian nabati. Hal ini disebabkan nilai biologi
pangan nabati lebih rendah dari hewani



Zat Gizi Kebutuhan 

Wanita 

Dewasa

Kebutuhan 

Wanita Hamil

Sumber Makanan

Energi

(Kalori)

2200 2535 Padi-padian, mie, roti, umbi-umbian

Protein

(gram)

48 60 Daging, ikan,telur, kacang-kacangan,

tahu, tempe

Kalsium

(mg)

500 600 Susu, ikan teri, kacang-kacangan,

sayuran hijau

Zat Besi

(mg)

26 46 Daging, hati, sayuran hijau

Vit A

(SI)

500 700 Hati, kuning telur, sayur dan buah

berwarna hijau dan kuning kemerahan

Vit B1 (mg) 1 1.1 Biji-bijian, kacang-kacangan, padi-

padian, daging

Vit B2 (mg) 1,2 1.2 Hati, telur, sayuran dan kacang-kacangan

Vit B6 (mg) 9 10.6 Hati, daging, ikan, biji-bijian, kacang-

kacangan

Vit C (mg) 60 70 Buah-buahan dan sayuran

Asam Folat 

(µg)

150 300 Ragi, brokoli, sayuran berdaun hijau,

kacang-kacangan, ikan telur dan jeruk

Iodium(µg) 150 175 Ikan, daging

Fosfor 650 Beras, gandum, biji labu, biji

bunga matahari, kacang tanah

Seng (mg) 20 Susu tanpa lemak, daging

merah, telur, jamur, garlik ikan,

biji kedelai

Angka Kecukupan Gizi Ibu Hamil 



Zat-zat gizi yang perlu mendapat perhatian 
dalam konsumsi ibu hamil

 Sumber tenaga : Digunakan untuk tumbuh kembang 
janin dan proses perubahan biologis yang terjadi 
dalam tubuh yang meliputi, pembentukan sel-sel 
baru, pemberian makanan dari ibu ke bayi melalui 
plasenta, serta pembentukan enzim dan hormon 
penunjang pertumbuhan janin.

 Protein :diperlukan sebagai pembentuk jaringan baru 
janin. Kekurangan asupan protein dapat berpengaruh 
terhadap pertumbuhan janin,bayi lahir dengan berat 
badan kurang, serta tidak optimalnya pertumbuhan 
jaringan tubuh dan jaringan pembentuk otak. 



 Vitamin : dibutuhkan untuk memperlancar proses 
biologis yang berlangsung dalam tubuh ibu dan janin. 
Misalnya, vitamin A diperlukan untuk pertumbuhan, 
vitamin B1 dan B2 sebagai penghasil energi, vitamin B6

sebagai pengatur pemakaian protein tubuh, vitamin 
B12 membantu kelancaran pembentukan sel-sel darah 
merah. Vitamin C membantu penyerapan zat besi 
guna mencegah anemia, dan vitamin D untuk 
membantu penyerapan kalsium.

 Mineral : Kalsium, digunakan untuk menunjang 
pembentukan tulang dan gigi serta persendian janin.



Pengaruh Status Gizi pada Kehamilan

 Status gizi ibu pada saat melahirkan dan pada saat 
konsepsi akan mempengaruhi status gizi janin.

 Status gizi ibu sewaktu konsepsi dipengaruhi oleh 
keadaan sosial ekonomi ibu sebelum hamil, keadaan 
kesehatan dan gizi ibu, jarak kelahiran jika yang 
terkandung bukan anak pertama, paritas, dan usia 
kehamilan pertama, Status gizi ibu pada waktu 
melahirkan ditentukan disamping oleh keadaan 
kesehatan dan status gizi waktu konsepsi juga oleh, 
keadaan sosial dan ekonomi waktu hamil, derajat 
pekerjaan fisik, asupan pangan, dan pernah tidaknya 
terjangkit penyakit infeksi.



 Ibu hamil mempunyai status gizi yang baik ditandai 
dengan pertambahan berat badan. Pertambahan berat 
badan yang normal adalah 11,3 – 15,9 kg, tetapi 
tergantung status gizi ibu sebelum hamil. Bila sebelum 
hamil ibu termasuk katagori rendah pertambahan 
berat badannya lebih besar sekitar 12,5-18 kg, 
sebaliknya bila mengalami gemuk sekitar 7-11,5 kg dan 
bila mengalami  kegemukan pertambahan berat 
badannya lebih sedikit sekitar 6 kg.

 Mengukur status gizi dengan menggunakan rumus
indeks masa tubuh (IMT). IMT merupakan rasio
antara berat badan dalam satuan kg dengan kuadrat
tinggi badan dalam satuan m,  
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Sumber: Soekirman (2000)
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Kesakitan dan kematian meningkat

Perkembangan otak janin dan pertumbuhan terhambat

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

 Kesakitan dan kematian meningkat

 Produksi ASI menurun

 Keadaan gizi dan kesehatan bayi menurun

 Perkembangan otak dan pertumbuhan fisik terhambat

 Perkembangan motorik, mental, kecerdasan terhambat

 Kesakitan dan kematian anak meningkat

 Kesakitan meningkat, absensi meningkat

 Pertumbuhan, Daya tangkap belajar menurun

 Kesegaran fisik menurun--> prestasi olah raga jelek

 Interaksi sosial kurang, kriminalitas meningkat

Kesakitan meningkat, umur harapan hidup rendah

Kesegaran fisik dan produktivitas kerja menurun

Kesempatan bekerja dan pendapatan menurun
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Tujuan Penataan Gizi Pada Ibu Hamil
 Cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, 

mineral dan cairan untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi 
ibu, janin serta plasenta.

 Makanan padat kalori dan dapat membentuk jaringan tubuh 
bukan lemak

 Cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertambahan berat 
baku selama hamil.

 Perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil 
memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal sehingga 
bisa menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil, serta 
melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, 
serta cukup memperoleh energi untuk menyusui dan merawat 
bayi kelak

 Perawatan gizi yang dapat mengurangi atau menghilangkan 
reaksi yang tidak diingini, seperti nek dan muntah.

 Mendorong ibu untuk mengembangkan kebiasaan makan yang 
baik.



Pembagian Waktu Makan

 Pembagian waktu makan ibu hamil lebih sering. 
Adapun frekuensinya bisa mencapai 5 kali dalam
sehari. kelebihan dengan pembagian 5 kali waktu
makan antara lain :

1. Peredaran darah dan pertukaran zat makanan
menjadi lebih ringan kerjanya

2. Mencegah rasa lapar yang berlebihan karena jarak
waktu makan tidak terlalu jauh

3. Mencegah kelebihan berat, karena makan dengan
jumlah sedikit tetapi lebih kerap

4. Orang tidak menjadi lekas lesu, lelah karena kurang
kalori.



Persentasi pembagian energi pada
5 kali waktu makan




