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Tujuan :
Mahasiswa mampu memahami konsep

dasar ilmu gizi

KONSEP DASAR ILMU GIZI 
1. Pengertian Gizi
2. Konsep diet untuk orang sakit dan peran gizi

dalam pemulihan penyakit
3. Perbedaan makanan kondisi sehat dan sakit
4. Peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien
5. Perhitungan praktis kebutuhan zat gizi

 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. 

ILMU GIZI
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.
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 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. 

 Nutrition = Gizi
 Gizi dari bahasa latin “nutrire” 

artinya makanan atau zat
makanan sehat. 

 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.

 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. 
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1) GIZI BURUK 
= KEP (Kekurangan EnergiProtein) / 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) 
Adalahkeadaan patologis akibat
kekurangan/kelebihansecara 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.

• 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

TABEL ANGKA KECUKUPAN GIZI TAHUN 2012 Di Slide selanjutnya…….

Kebutuhan - Tidak ada standar
- Tergantung orang per orang
- digunakan u/ individu

Kecukupan - Sudah ada standar
- Akan berubah-ubahsesuai dg
perkemb. Zaman

- digunakanu/ gol. umur

Ada enam (6) kelas/kelompok zat gizi yaitu :
Hidrat arang atau KH
Lemak Zat Gizi Makro
Protein
Vitamin
Mineral Zat Gizi Mikro
Air



2014-09-12

4

• 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 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.

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

Ahli Kimia, Perancis
Antoine Lavoisier

(Bapak Gizi)

Bapak Gizi Indonesia
Prof. DR. Poerwo Sudarmo

(slogan 4 sehat 5 sempurna)
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Memantau
BB

Teratur
Ber-

olahraga

• Ruang lingkup cukup luas, dimulai dari cara
produksi pangan, perubahan pasca panen
(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.

• 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).

1. Ketidaktahuan hub. Mkn & kes.
 Penelt. Freedman di kel. Utan kayu (Jakarta) 
 tk. Penghasilanmutu mkn

2. Prasangka buruk thp BM tertentu
3. Adanya kebiasaan/pantangan yg merugikan
4. Kesukaan yg ber> thp jenis BM tertentu
5. Keterbatasan penghasilan keluarga
6. Jarak kelahiran yg terlalu rapat
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Diet
Pengaturan jumlah dan jenis makanan yang 
dimakan setiap hari agar seseorang tetap
sehat.
 Bila diet dilakukan di RS dg tujuan untuk
meningkatkan status gizi dan/atau
membantu kesembuhan pasien Diet RS 
(Hospital Diet)

Terapi Diet
Preskripsi /terapi yang memanfaatkan diet
yang berbeda dengan diet orang normal
untuk mempercepat kesembuhan dan
memperbaiki status gizi.
Terapi Gizi
Pelayanan gizi yang diberikan kpd klien
berdasarkan pengkajian gizi, yang meliputi
terapi diet, konseling gizi, dan atau
pemberian makanan khusus dalam rangka
penyembuhan penyakit pasien

 Makanan dalam upaya penyembuhan
penyakit berfungsi sebagai salah satu bentuk
terapi, penunjang pengobatan atau tindakan
medis. 

 Pemberian makanan pada orang sakit harus
disesuaikan dengan keadaan penyakitnya
dengan memperhatikan konsistensi makanan
dan kandungan gizinya agar orang sakit
memperoleh zat gizi sesuai dengan
kebutuhannya. 

 Kebutuhan zat gizi pada setiap individu
dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, 
aktivitas, komplikasi penyakit dan faktor
stress. 

 Makanan merupakan suatu bentuk terapi
yang bertujuan untuk memelihara status gizi
secara normal atau optimal walaupun terjadi
peningkatan kebutuhan gizi akibat penyakit
yang dideritanya. 

 Disamping itu untuk memperbaiki terjadinya
defisiensi zat gizi serta kelebihan atau
kekurangan berat badan pasien.

Makanan saat kondisi baik makanan biasa
Kondisi Sakit Biasa, Lunak, saring,dan Cair

Bentuk makanan sesuai dengan kondisi umum
pasien

Pasien kondisi umumnya baik dan tidak sesak
nafas maka akan diberi diet biasa (nasi).

Kondisi umum lemah dan ada sesak nafas maka
akan diberi diet lunak (bubur kasar). 

Jika tidak bisa makan lunak maka akan diberi diet 
saring (bubur halus). 

Pasien yang tidak bisa menguyah atau menelan
akan diberi diet cair (susu) baik secara oral 
(melalui mulut) ataupun NGT (naso gastric tube)
yaitu selang yang dimasukkan lewat hidung
langsung ke lambung untuk memasukkan
makanan cair dan obat-obatan.
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Pasien post operasi juga diberikan diet 
berdasarkan kemampuannya dan ditingkatkan
secara bertahap menjadi diet biasa.

Perubahan diet bisa dilakukan dengan memantau
kondisi dan kemampuan masing-masing pasien.

Perawat merupakan penghubung utama antara
pasien dengan anggota tim lain, karena adanya
kontak secara terus menerus deng.an pasien

1. Mengamati pasien sewaktu makan
2. Memberi penjelasan secara garis besar

kepada pasien dan keluarganya tentang
makanan atau diet yang diberikan

3. Bertanggungjawab dalam pemberian
makanan peroral, enteral maupun
parenteral, 

4. Memberikan laporan secara lisan dan /atau
tertulis tentang kemungkinan akibat yang 
kurang baik karena pemberian makanan
tersebut.

5. Melaporkan tentang penerimaan pasien terhadap
diet yang diberikan., apakah habis atau tidak, 
kemungkinan adanya masalah dengan
defekasi atau hal-hal lain yang berkaitan
dengan makanan atau diet yang diberikan.

RUMUS:

BBI (kg) = (TB – 100) – [10 % (TB – 100) ]
Cat:
> 40 th atau TB < 150 cm ≠ - 10 %

Indeks Massa Tubuh (IMT)
Rumus:

BB (kg)
IMT  = ---------------.

TB 2 (m)
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Ket :
BB = BB Aktual (kg)
TB = Tinggi Badan (Cm)
U   = Usia (Tahun)

Lanjutan ………………………..
Menggunakan “Harris Benedict”

No Aktivitas faktor No Jenis trauma/stres fktr

1 Isth ditpt tdr 1,2 1 Tdk ada stres, pasien
gizi baik

1,3

2 Tdk terikat
ditpt tidur

1,3 2 Stres ringan
Radang sal
cerna,kanker,bedah
elektif,trauma
kerangka moderat

1,4

3 Stres Sedang
Sepsis, bedah tlg, 
luka bkr, trauma 
kerangka mayor

1,5

4 Stres berat
Trauma multiple, 
sepsis,dan bedah
multisistem

1,6

No Aktivitas faktor No Jenis trauma/stres fktr

1 Isth ditpt tdr 1,2 5 Stres sgt berat
Luka kepala berat, 
sindroma penyakit
pernafasan akut, luka
bakar dan sepsis

1,7

2 Tdk terikat
ditpt tidur

1,3 6 Luka bakar sangat
berat

2,1

1. Laki-laki
1 kkal x kg BB x 24 jam

2. Perempuan
0,95 kkal x kg BB x 24 jam

1. Laki-laki
30 kkal x kg BB

2. Perempuan
25 kkal x kg BB

Catatan : Menggunakan BBI

Tujuan Rendah Sedang Tinggi

Menurunkan BB 15 kkal/kgBB 20 kkal/kgBB 25 kkal/kgBB

Mempertahankan
BB

20 kkal/kgBB 25 kkal/kgBB 30 kkal/kgBB

Menambah BB 25 kkal/kgBB 30 kkal/kgBB 35 kkal/kgBB

Beratnya Penyakit Kebutuhan Kalori tambahan

Ringan +10%
Sedang +25%

Berat +50-100%

No Zat Gizi Persentase g/kg BB

1 Protein 10-15% 0,8 -1 g/kgBB
Dlm kondisi
deman,sepsis,operasi,tra
uma dan luka

1,5-2,0 g/kgBB

Sebagian Besar Pasien 1,0-1,5 g/kgBB

2 Lemak 10-25%

3 Karbohidrat 60-75%

Serat tinggi
Serat rendah

30-50 g/hr
<10 g/hr
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Hitunglah BBI dan IMT anda ? 

Hitung kebutuhan energi dan zat gizi (KH,L dan Protein) 
anda?
(Pilih cara perhitungan yang menurut anda paling 
mudah?)
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