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• Ilmu Gizi (Nutrience Science) adalah ilmu yang 
mempelajari segala sesuatu tentang makanan 
dalam hubungannya dengan kesehatan 
optimal/ tubuh.

• Ilmu gizi adalah ilmu tentang makanan, zat-zat 
gizi, dan substansi yang terkandung 
didalamnya, peran dan keseimbangannya, 
untuk kesehatan dan masalah kesehatan. 

Lebih lengkapnya definisi ilmu gizi adalah : 
• Proses tubuh memanfaatkan makanan yang 

dimulai dari mengunyah, menelan, mencerna, 
menyerap, mendistribusi, menggunakan dan 
membuang yang tidak terpakai. 

• Zat Gizi (Nutrients) adalah ikatan kimia yang 
diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, 
yaitu menghasilkan energi, membangun dan 
memelihara jaringan serta mengatur proses-
proses kehidupan.

• Gizi (Nutrition) adalah suatu proses organisme 
menggunakan makanan yang dikonsumsi 
secara normal melalui proses digesti, absorpsi, 
transportasi, penyimpanan, metabolisme dan 
pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan, 
untuk mempertahankan kehidupan, 
pertumbuhan dan fungsi normal dri organ-
organ, serta menghasilkan energi.

• Kata “gizi” berasal dari bahasa Arab ghidza, yg 
berarti “makanan”. Ilmu gizi bisa berkaitan 
dengan makanan dan tubuh manusia.
Dalam bahasa Inggris, food menyatakan 
makanan, pangan dan bahan makanan. 

• Nutrisi = Gizi 
• Gizi dari bahasa  latin “nutrire” artinya 

makanan atau zat makanan sehat. 
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• Pengertian gizi terbagi secara klasik dan masa 
sekarang yaitu :

1.Secara Klasik : gizi hanya dihubungkan dengan 
kesehatan tubuh (menyediakan energi, 
membangun, memelihara jaringan tubuh, 
mengatur proses-proses kehidupan dalam 
tubuh).

2. Sekarang : selain untuk kesehatan, juga 
dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang 
karena gizi berkaitan dengan perkembangan 
otak, kemampuan belajar, produktivitas kerja.

Faktor gizi  pembangunan, terutama untuk 
pengembangan SDM berkualitas. 

• Pangan adalah istilah umum untuk semua
bahan yang dapat dijadikan makanan.

• Makanan adalah bahan selain obat yang 
mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-
unsur/ ikatan kimia yang dapat diubah
menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila
dimasukkan ke dalam tubuh.

• Bahan makanan adalah makanan dalam
keadaan mentah.

• Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai 
akibat konsumsi makanan dan penggunaan 
zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, 
kurang, baik dan lebih.

• Pengertian lain menyebutkan bahwa Status 
Gizi adalah Keadaan tubuh/ekspresi sebagai 
akibat komsumsi makanan dan penggunaan 
zat-zat gizi. 

STATUS GIZI 
1) GIZI BURUK 

= KEP (Kekurangan Energi Protein) / Energi, Kwaskhiorkor / 
Protein. 

2) GIZI KURANG 
= Yodium, Vit A, Zat Besi, Vit C, dll. 

3) GIZI BAIK 
= Normal, baik

4) GIZI LEBIH 
= Obesitas. 

4. Malnutrisi (Gizi Salah) 
Adalah keadaan patologis akibat kekurangan/kelebihan
secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi. 

• Kata kecukupan ( “Allowance”) berbeda dgn 
kebutuhan (requirement). 

• kecukupan  rata-rata kecukupan zat gizi 
setiap hari bagi hampir semua orang menurut 
golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh 
dan aktiv untuk mencapai derajat kesehatan 
yg optimal.
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• kecukupan  dpt menjaga kesehatan hampir 
semua org.

• Kecukupan gz hanya diperuntukkan untuk 
golongan penduduk.

• Kebutuhan  individu
• Kebutuhan individu utk zat gz dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yg slg terkait sprt fisik, 
lingkungan, sosial, karakteristik dari kebiasaan 
makan. Shg kebtuhan indv sgt bervariasi

• Pangan menyediakan unsur-unsur kimia tubuh yang 
dikenal sebagai zat gizi.  Zat gizi dibagi dalam kelas
utama yaitu; karbohidrat, lemak, protein, vitamin,  
mineral dan air. Paling sedikit terdapat 45 jenis zat gizi, 
esensial dan tidak esensial yang diperlukan tubuh dari
keenam kelompok zat gizi tersebut. 

• Zat gizi esensial adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh, 
tetapi tubuh tidak dapat mensintesanya dan
atau tubuh tidak mampu mensintesisnya dalam
jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. 

• Zat gizi tidak esensial tubuh bisa mensistesisnya.

HUBUNGAN GIZI DAN 
KESEHATAN TUBUH 

• Zat gizi  esensial adalah zat gizi yang 
dibutuhkan tubuh, tetapi tubuh 
tidakdapatmensintesanya dan atau tubuhtidak 
mampu mensintesisnya dalam jumlah cukup 
untuk memenuhi kebutuhannya. 

• Zat gizi tidak esensial  tubuh bisa 
mensistesisnya.

HUBUNGAN GIZI DAN KESEHATAN 
TUBUH 

HUBUNGAN GIZI DAN KESEHATAN 
TUBUH 

• Zat  gizi  tersebut  menyediakan  tenaga  bagi  
tubuh,  mengatur  proses dalam tubuh, untuk 
pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang 
rusak. 

• Zat gizi  utama  yang berfungsi sebagai sumber 
energi adalah karbohidrat, lemak danprotein.

• Zat gizi utama untuk pertumbuhan dan 
mempertahankan jaringan adalah protein, 
lemak, vitamin, mineral dan air. 

• Zat gizi utama yang  berfungsi untuk mengatur 
proses di dalam tubuh adalah vitamin, mineral 
dan air.

HUBUNGAN GIZI DAN KESEHATAN 
TUBUH 

• Gizi sangat berhubungan dengan kesehatan 
tubuh (menyediakan energi, membangun, 
memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-
proses kehidupan dalam tubuh).

HUBUNGAN GIZI DAN KESEHATAN 
TUBUH 
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SEJARAH PERKEMBANGAN 
ILMU GIZI

• PENGAKUAN pertama ilmu gizi sbg cabang ilmu
yg berdiri sendiri pada tahun 1926, oleh Mary 
Swartz Rose saat dikukuhkan sebagai profesor
ilmu gizi di Universitas Columbia, New York, AS. 

• Pada zaman purba, makanan penting
untuk kelangsungan hidup. 

• Sedangkan pada zaman Yunani, tahun 400 SM 
ada teori Hipocrates ( Bapak ilmu kedokteran) 
yang menyatakan bahwa makanan sebagai panas
yang dibutuhkan manusia, artinya manusia butuh
makan.

• Beberapa penelitian yang menegaskan bahwa
ilmu gizi sudah ada sejak dulu, antara lain:

1. Penelitian tentang Pernafasan dan Kalorimetri –
Pertama dipelajari oleh Antoine Lavoisier (1743-
1794). Mempelajari hal-hal yang berkaitan
dengan penggunaan energi makanan yang 
meliputi proses pernafasan, oksidasi dan
kalorimetri. Kemudian berkembang hingga awal
abad 20, adanya penelitian tentang pertukaran
energi dan sifat-sifat bahan makanan pokok.

SEJARAH PERKEMBANGAN 
ILMU GIZI

Ahli Kimia, Perancis
Antoine Lavoisier

(Bapak Gizi)

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU GIZI SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU GIZI

Bapak Gizi Indonesia
Prof. DR. Poerwo Sudarmo

(slogan 4 sehat 5 sempurna)

2. Penemuan Mineral – Sejak lama mineral telah
diketahui dalam tulang dan gigi. Pada tahun
1808 ditemukan kalsium. Tahun 1808, 
Boussingault menemukan zat besi sebagai zat
esensial. Ringer (1885) dan Locke (1990), 
menemukan cairan tubuh perlu konsentrasi
elektrolit tertentu. Awal abad 20, penelitian
Loeb tentang pengaruh konsentrasi garam
natrium, kalium dan kalsium klorida terhadap
jaringan hidup.

SEJARAH PERKEMBANGAN 
ILMU GIZI

3. Penemuan Vitamin – Awal abad 20, vitamin 
sudah dikenal. Sejak tahun 1887-1905 muncul
penelitian-penelitian dengan makanan yang 
dimurnikan dan makanan utuh. Dengan hasil: 
ditemukan suatu zat aktif dalam makanan yang 
tidak tergolong zat gizi utama dan berperan
dalam pencegahan penyakit (Scurvy dan Rickets). 
Pada tahun 1912, Funk mengusulkan memberi
nama vitamine untuk zat tersebut. Tahun 1920, 
vitamin diganti menjadi vitamine dan diakui
sebagai zat esensial.

SEJARAH PERKEMBANGAN 
ILMU GIZI
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4. Penelitian Tingkat Molekular dan Selular –
Penelitian ini dimulai tahun 1955, dan
diperoleh pengertian tentang struktur sel yang 
rumit serta peranan kompleks dan vital zat gizi
dalam pertumbuhan dan pemeliharaan sel-
sel. Setelah tahun 1960, penelitian bergeser
dari zat-zat gizi esensial ke inter relationship 
antara zat-zat gizi, peranan biologik spesifik, 
penetapan kebutuhan zat gizi manusia dan
pengolahan makanan thdp kandungan zat gizi.

SEJARAH PERKEMBANGAN 
ILMU GIZI

5. Keadaan Sekarang – Muncul konsep-konsep baru
antara lain: pengaruh keturunan terhadap
kebutuhan gizi; pengaruh gizi terhadap
perkembangan otak dan perilaku, kemampuan
bekerja dan produktivitas serta daya tahan
terhadap penyakit infeksi. Pada bidang teknologi
pangan ditemukan : cara mengolah makanan
bergizi, fortifikasi bahan pangan dengan zat-zat
gizi esensial, pemanfaatan sifat struktural bahan
pangan, dsb. FAO dan WHO mengeluarkan Codex 
Alimentaris (peraturan food labeling dan batas
keracunan).

SEJARAH PERKEMBANGAN 
ILMU GIZI

Ruang Lingkup Ilmu Gizi

• Ruang lingkup cukup luas, dimulai dari cara produksi
pangan, perubahan pascapanen (penyediaan pangan, 
distribusi dan pengolahan pangan, konsumsi makanan
serta cara pemanfaatan makanan oleh tubuh yang 
sehat dan sakit).
Ilmu gizi berkaitan dengan ilmu agronomi, peternakan, 
ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal, biologi
molekular dan kedokteran.
Informasi gizi yang diberikan pada masyarakat, yang 
meliputi gizi individu, keluarga dan masyarakat; gizi
institusi dan gizi olahraga.

Ruang Lingkup Ilmu Gizi
• Perkembangan gizi klinis :
• Anamnesis dan pengkajian status nutrisi pasien.
• Pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan defisiensi zat besi.
• Pemeriksaan antropometris dan tindak lanjut terahdap

gangguannya.
• Pemeriksaan radiologi dan tes laboratorium dengan status 

nutrisi pasien.
• Suplementasi oral, enteral dan parenteral.
• Interaksi timbal balik antara nutrien dan obat-obatan.
• Bahan tambahan makanan (pewarna, penyedap dan sejenis

serta bahan-bahan kontaminan).

• Perkembangan terapi diet
• Dulu  SOAP
• S=subjek, O=objek, A= assesment dan P=planning
• Sekarang di era tahun 2000 ke atas, menjadi :
• NCP =Nutrition Care Process, yang didalamnya berisi 

skrining gizi (assesment, biokimia, clinis dan dietary) , 
Diagnosa Gizi, Terapi gizi, konseling gizi dan monev.

• Perbedaannya adalah pada point diagnosa gizi

• Slogan 4 Sehat 5 sempurna, disempurnakan 
menjadi “Tumpeng Gizi Seimbang”.

• Dimana terdapat 13 pesan dasar gizi 
seimbang.

• Kemudian di ringkas menjadi 4 point penting :
1. Makanlah beraneka ragam makanan sesuai 

kebutuhan
2. Berolahraga/ lakukan aktivitas fisik
3. Menjaga kebersihan, 
4. Memantau berat badan ideal.
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