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Menurut WHO (2000) remaja adalah mereka yang 
berusia diantara 10-19 tahun.

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa 
kanak-kanak dengan masa dewasa.

 Remaja putri pada umur 10 sampai 13 tahun dan 
remaja putra pada umur 12 sampai 15 tahun 
mengalami masa akil balig. Pada masa itu terjadi 
pertumbuhan yang cepat disertai perubahan fisiologis 
dan mental. Sesudah itu, derajat pertumbuhan badan 
berkurang sehingga remaja putra maupun putri yang 
mendekati usia 19 tahun pertumbuhannya berhenti 
dan mereka memasuki usia dewasa.

Masalah Gizi :
1.  Obesitas
2. Kurang gizi kronis
3. Anemia gizi
4. Kekurangan gizi mikro lainnya selain zat besi

 Energi dan zat gizi yg diperlukan remaja memang 
lebih besar dibandingkan org dewasa. Sebagian remaja 
makan terlalu banyak melebihi kebutuhannya, shg 
mjd gemuk. 

 Gemuk didefinisikan sebagai kelebihan BB terhadap 
tinggi badannya dalam IMT lebih besar dari 25.

 Pd umumnya KEK disebabkan oleh porsi makan yg 
terlalu sedikit. Penyebabnya biasanya krn faktor 
emosional, misal tkt gemuk sprt ibunya, atau 
dipandang krg seksi oleh lawan jenis.

 KEK dpt pula disebabkan oleh kurang nafsu makan yg 
berat (anoreksia nervosa) yg biasanya tjd pd orang yg 
berpendidikan, atau kls sosial menengah ke atas.  (krn 
didlm jiwanya tertanam rasa kompetisi dan 
kesempurnaan yg kuat, mak dia melaksanakan diet 
dengan cara2 ekstrem.
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 Anemia diartikan sebagai suatu keadaan dimana kadar 
hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal.

 Laki-laki = 13 gr%
 Wanita = 12 g%
 GEJALA UMUM

Meliputi : cepat lelah, pusing, kurang nafsu makan, 
kurang bertenaga, sesak nafas dan lemas.

 Penyebab secara langsung anemia : jumlah Fe dlm 
makanan tdk ckp, absorpsi Fe rendah, kebutuhan akan 
Fe naik dan kehilangan darah.

 BM sbr Fe : daging, hati, ikan, ayam, sumber heme.
 BM sumber vit C utk meningkatkan penyerapan Fe.
 Peningkatan kualitas menu  alternatif prog jangka 

panjang.

 Ada 3 cara meningkatkan kualitas makanan :
1. Perbanyak kons zat besi, dg cr menghidangkan lbh 

byk daging, hati, ikan dan BM hew lainnya.
2. Perbanyak kons BM yg kaya vit C, seperti buah2an 

dan sayuran, krn vit C meningkatkan penyerapan 
Fe.

3. Kurangi kons BM  yg mengandung zat inhibitor sprt 
teh, kopi, dan bbrp mcm sereal.

 Kehamilan bagi remaja, dpt membw masalah serius. 
Badan remaja msh bertumbuh sampai usia 18 atau 20 
th. Demikian pula janin dlm kandungannya. Beban 
mjd berat kalau ia hamil diusia remaja, krn itu 
dianjurkan menikah sesudah umur 20 th. 

 Prog kes thd remaja hamil dibutuhkan, termasuk 
pelayanan medis, penyuluhan gizi dan kesehatan. 
Dukungan moril jg diprioritaskan.

Remaja mempunyai perhatian yg bsr 
mengenai perkemb tbh mereka (ukuran dan 
btk tbh), kondisi kulit, penampilan dan 
penerimaan oleh tmn2 dilingk mereka. Dari 
70% remaja yg ingin menurunkan BB, 
kenyataannya hanya 15% yg benar2 obese.

Kesalahan makan (eating disorders)terdiri dari dua yaitu 
1. Anoreksia
2. Bulimia
 Kedua hal diatas selalu berasosiasi dengan depresi.
 If makan menu yg beragam yg mengandung zat Gizi 

yg ckp, maka depresi akan hlg.
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Anoreksia nervosa yg ekstrem kurus biasanya tjd pd
perempuan krn praktik diet yg tdk terkontrol. Anoreksia
yg serius dpt membahayakan kesehatan atau malah
menyebabkan kematian. Pengobatan dpt dilakukan dg 3
tingkatan :
1. Hrs mendptkan Gizi dari makanan utk disimpan
didlm bdn, kalau perlu secara tube feeding yg masuk
langsung kedalam lambung.

2. Begitu ada kenaikkan BB, anggota klg terdekat 
sebaiknya berinteraksi secr lbh dkt dgnnya.

3. Dialog pendampingan (arahan/ nasihat ttg 
pemahamannya thd Gizi dan kesehatan 

Penderita bulimia yaitu penderita yg selalu merasa lapar,
ttp benci kpd makanan. 90% wktnya (selain tidur) adlh
memikirkan makanan. Ada 3 pilihan yg mrk pikirkan :
1.Makan terus shg mjd gemuk
2.Berhenti makan shg anoreksia
3.Belajar memuntahkannya
 Biasanya mrk yg bulimia, memilih yg ketiga.

 U/ kompensasi kelebihan makan pd penderita 
bulimia, disarankan giat berolahraga sebelum maupun 
selama mengalami depresi. Org yg sdg mengalami 
stress emosional seperti marah, kawatir, muram, 
terkejut atau terlalu senang, jg dianjurkan 
berolahraga. Gerak pd wkt stres membangun otot dan 
tlg, menambah jlh zat2 Gizi yg dpt diserap, dan 
menurunkan tensi darah.

 Aktif berolahraga mrp salah satu cr menurunkan BB, 
disamping berdiet utk mengurangi makanan 
berlemak dan gula. Olahraga meningkatkan berbagai 
fgs kapiler thd otak dan meningkatkan pengaliran 
darah, yg berarti otak mendapatkan lbh byk zat Gizi 
yg diperlukan.

 Anak remaja senang makan  Fast Foods dan Junk 
Foods, (sprt : ayam grg hingga pizza, burger, kentang 
grg, dan segelas chocolate shake).  empty calories yg 
artinya makanan mengandung tinggi kalori ( tinggi 
akan E, L, gula dan garam) ttp tdk banyak 
mengandung zat Gizi lainnya.
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 E dan P yg dibutuhkan remaja lbh byk daripada org 
dws. Begitu jg vit dan min. seorang remaja laki2 yg 
aktif membutuhkan 3000 kal atau lebh perhari utk 
mempertahankan BB normal. Seorang remaja putri 
membutuhkan 2000 Kal perhari utk mempertahankan 
badan agar tdk gemuk. 

 Vit B1, B2 dan B3, penting utk metabolisme KH 
menjadi E, asam folat dan Vit b12 utk pembentukan sel 
darah merah, dan vit A utk pertumbuhan jaringan. 
Sebagai tambahan, utk pertumbuhan tlg dibutuhkan 
kalsium dan vit D yg ckp. Vit A, C, dan E penting utk 
menjaga jaringan2 baru supaya berfgs optimal. Dan yg 
amat penting adlh zat bs, terutama utk perempuan 
dibutuhkan dlm metabolisme pembentukan sel2 
darah merah.

 Perhitungan BBI Remaja :
(TB(cm)-100) + 10%
estimasi kebutuhan E dan Zat Gizi Total Perhari :
usia :
13-15 th : 55 Kal / kgBBI (laki2)

: 50 Kal/ kgBBI (wanita)
16-18 th : 50 Kal/ kgBBI (laki2)

: 45 Kal/ kgBBI (wanita)
Rumus BMI = BBA/(cmxcm) x 10.000

Kebutuhan Gizi Remaja

Berdasarkan RDA.
RDA punya kelemahan RDA disusun 

berdasar perkembangan kronologis, bukan 
kematangan.

Menurut “Wait”, perhitungan kebutuhan 
energi remaja seharusnya dihitung 
berdasarkan pada stadium perkembangan 
fisiologis, bukan usia kronologis.

Perhitungan kebutuhan E dan P

Perkiraan energi untuk remaja putra berusia 
11-18 tahun yaitu 13-23 kkal/cm

Remaja putri dengan usia yang sama yaitu 
10-19 kkal/cm

Perkiraan kebutuhan akan protein berkaitan 
dengan pola tumbuh, bukan usia 
kronologis. Untuk remaja putra 
kebutuhannya ialah 0,29 -0,32 g/cm TB. 
Sementara remaja puteri hanya 0,27-0,29 
g/cm.

Kategori BMI For Children and Teens

Weight Status Category Percentile Range

Underweight Less than the 5th percentile

Healthy weight 5th percentile to less than the 
85th percentile 

At risk of overweight 85th to less than the 95th

percentile

Overweight Equal to or greater than the 
95th percentile
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KEHAMILAN DI USIA REMAJA
Kehamilan remaja  usia 11-18 tahun.
Kehamilan di usia remaja  banyak 

masalah.
 Karena kematangan fisik dan psikis belum 

sempurna, pendidikan rendah, sosialisasi 
kurang, konflik dengan keluarga, 
kecemasan dan lenyapnya sumber 
keuangan (terutama yang lari dari rumah).

KEHAMILAN DI USIA REMAJA

 Wanita hamil dengan gizi buruk 
berisiko melahirkan bayi dengan 
BBLR sebesar 2-3 kali lebih besar 
dibandingkan yg ber SG baik dan 
kemungkinan bayi mati sebesar 1,5 
kali.

RUMUS MENGHITUNG BBI BUMIL
BBIH = BBI + (UH x 0.35)
dimana,
BBIH = Berat Badan Ibu Hamil
UH = Umur Kehamilan dalam Minggu
0.35 =tambahan berat badan kg per minggunya
Penjelasannya sbb:
BBI = (TB-110) jika Tinggi Badan diatas 160 cm
BBI = (TB-105) jika Tinggi Badan dibawah 160 cm
BBI = (TB-100) jika Tinggi Badan dibawah 150 cm

Rumus BBI ini pengembangan dari Broca untuk 
orang eropa dan disesuaikan oleh Katsura untuk 
orang Indonesia.

UH = adalah umur kehamilan dalam minggu
(kenapa diambil per minggu agar kontrol faktor 
resiko penambahan berat badan secara dini dapat 
diketahui.
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0.35 = adalah tambahan berat badan kg per 
minggunya. Rata-rata penambahan berat badan 
selama hamil sekitar 350 – 400 gr atau sekitar 
0.35 – 0.4 kg. Kenapa diambil nilai yang terendah 
karena pertambahan berat badan ditekankan pada 
kualitas (mutu) bukan pada kuantitas (banyaknya).

Ex seorang ibu dengan TB 162 cm, usia 
kehamilan 30 mgg, dengan berat badan awal 
sebelum hamil 53 kg:
162-110 = 52 Kg. (TB dikurangi 110 karena 
tinggi badan lebih 160 cm)

Jadi BBI hamil nya adalah :

= 52 kg + (30 x 0.35)
= 52 + 10.5
= 62.5 kg (inilah berat badan idealnya)

Jadi berat badan Idealnya 62.5 kg atau ada 
penambahan berat badan sebesar 9.5 kg dari 
sebelum hamil.

Penghitungan kebutuhan energi
Usia ginekologik  jumlah th yg dihabiskan 
setelah seorang wanita mengalami menstruasi 
pertama (menarche). 
Penambahan BB dari usia ginekologik selama 1-5 
tahun berturut-turut adalah :
Tahun I = 4,8 kg
Tahun II = 2,8 kg
Tahun III = 1,0 kg
Tahun IV & V = 0,8 kg

Next....
Pertumbuhan linier belum optimal sebelum 
mencapai usia ginekologik 4-5 tahun.
Anjuran penambahan BB total selama hamil 
adalah :

Jika BMI < 19,8 = 12,5-18 kg
Jika BMI 19,8-26,0 = 11,5-16 kg
BMI > 26-29 = 7-11,5
BMI > 29 = 6,0 kg
(pertambahan BB berdasar BMI sebelum hamil)

Soal 
Wanita usia 14 tahun
Berat badan 50 kg
Tinggi badan 153 cm
Hamil 16 minggu
Kegiatan fisik derajat sedang
Usia menarche 14 tahun

BBI = (TB-105) jika Tinggi Badan dibawah 160 cm

Perhitungan  
BBI = (TB-105) jika Tinggi Badan dibawah 160 cm
BBI = (153-105) = 48 kg.

Wanita ini hamil 16 minggu. Jadi BB yg tertimbang 
termasuk BB hamil selama 16 mgg.
Ingat pertambahan BB selama hamil :
Trimester I = sebanyak 1-2 kg (350-400 g/mgg)
Trimester II = 0, 34-0,50 kg/mgg.



01/04/2012

7

Perhitungan 
Jika diasumsikan kehamilan normal dengan 16 
minggu : jadi BB wanita ini telah bertambah sekitar 
2-3 kg ( trimester I sekitar 1-2 kg dan 1 kg untuk 
trimester II. 
Sehingga dapat diperkirakan BB sebelum hamil :
50 kg-3 kg = 47 kg.
(angka 3 adalah pertambahan BB selama 
kehamilan 16 minggu).

Pertambahan BB terkait usia 
ginekologik

Wanita ini mengalami menarche pd usia 14 tahun.
Pertambahan th I = 4,8 kg.
4,8/12 = 0,4 kg/bulan.
Kehamilan 16 minggu menyiratkan pertambahan 
berat sebesar 16/4 x 0,4 kg = 1,6 kg.
(angka 4 merupakan jumlah minggu dalam 1 
bulan, karena pertambahan berat dihitung dalam 
bulan).

Perhitungan 
BB wanita kini seharusnya = BBI (47 kg)ditambah 
dengan pertambahan berat yang terkait dengan 
usia kehamilan (3 kg) ditambah dengan berat 
akibat usia ginekologik (1,6 kg) yaitu 51,6 kg.

BEE = 655 + (9,6x51,6) + (1,4 x 153) – (4,7x14)
= 655+495,36+214,2-65,8
=1298,76

Aktivitas BEE

Bedrest BEE x 1,2
Ringan BEE x 1,3
Sedang BEE x 1,4
Berat BEE x 1,5

= 1298,76 x 1,4
= 1818,264 Kal

Tambahan energi untuk kehamilan (300 kkal per 
hari)
= 1818,264 + 300 = 2118,264 Kal.

Penambahan energi terkait usia ginekologik :

Pertambahan BB hingga akhir kehamilan 
diasumsikan 36 mgg : 36- 16 mgg = 20 mgg
20/4 x 0,4 = 2 kg.
Distribusikan pertambahan 2 kg selama 20 mgg 
sisa kehamilan. 
Jika pertambahan 2 kg ini dilangsungkan selama 
20 mgg berarti penambahan berat dalam 
seminggu hanya 2/20 = 0,1 kg atau 100 gr.
Pertambahan berat sebanyak 100 gr/mgg akan 
diperoleh manakala BEE di atas ditambah 100 kal.

Perhitungan 

Jadi :
= 2118,264 Kal + 100 Kal
= 2218,264 Kal

KH = 60 % = 332,7 gr
P = 15% = 83 gr
L = 25% = 61,6 gr
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Usia remaja putri antara 15-21 tahun, 
mrpkan fase hdp yg sgt penting sebagai 
persiapan mjd calon ibu. 

Agar sehat pd wkt sekarang dan melahirkan 
bayi sehat dan berotak cerdas dikemudian 
hari, seorang WUS dituntut mampu 
menjalankan perilaku makan yg seimbang.

WUS usia muda sulit makan teratur 
dirumah. Padahal makanan dirumah dapat 
menyeimbangkan makanan yg dikons diluar 
rumah, krn makanan diluar rumah biasanya 
kurang bergz dan krg bervariasi.

WUS berusia muda senang makan diluar 
rumah yaitu ditpt2 yg bergengsi. Celakanya 
makanan yang dikonsumsi jarang 
mengandung gizi. 

Remaja putri sangat meemrlukan zat gizi baik itu zat 
Gizi makro maupun mikro.

Shellfish : sumber seng
1. Ikan : lemak tinggi, sumber asam lemak esensial
2. Daging dan unggas : sbr vit B12 dan besi.
3. Serealia : sbr vit B

4. kcg2an dan biji2an : sumber boron
5. Buah segar, sayur, salad : sbr karoten, dan vit C
6. Hati, telur, mentega : sumber vit A
7. Sayuran dan uah2an berwarna : sbr vit A

Remaja putri usia subur membutuhkan E, P, Vit dan min 
lebih banyak daipd dewasa. Selain utk mempertahankan 
kes, zat2 itu dibutuhkan untuk pertumbuhan .


