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Kasus 1 

Nn. Bt berusia 25 tahun dengan TB 150 dan BB 35 kg. Nn.Bt bekerja sebagai seorang PNS di kotanya. 
Nn.Bt adalah orang yang tidak terlalu tertarik dengan makanan sehingga ia hanya makan seadanya. 
Kebiasaan makan Nn Bt : setiap makan ia hanya suka makan dengan tahu dan tempe, dan selalu minum 
air the setiap kali makan. Lauk hewani  hanya dikonsumsi 3-4x/mgg. Sudah seminggu ini Nn.Bt merasa 
lemah,letih lesu dan kurang bergairah. Ia sering terlihat mengantuk dan kurang konsentrasi sehingga 
hampir semua pekerjaan yang diberikan oleh Bosnya tidak maksimal dikerjakan dan sering mendapat 
komplen dari Bosnya. kemaren pagi saat pelaksanaan apel, Nn Bt pingsan, dan segera dibawa 
kepuskesmas oleh rekannya dan disarankan untuk periksa kadar Hb dan didapatkan hasil 10g% dan 
apabila dari fisik klinis terlihat sclera mata dan telapak tangan Nn Bt sangat pucat. 

Berdasarkan kasus di atas, jawablah soal dibawah ini : 

1. Berdasarkan gejala dan pemeriksaan lab maka menderita apakah Nn Bt? 
2. Berdasarkan kasus kekurangan mineral apakah Nn Bt? 
3. Berdasarkan kasus, hal apa yang menyebabkan gejala yang terjadi pada Nn Bt? 
4. Bagaimanakah pendapat anda tentang pola menu Nn Bt,  
5. Berikan anjuran menu untuk Nn Bt berkaitan dengan gejala yang dialaminya?Tuliskan contoh 

menu seharinya! 
6. Bahan makanan apakah yang sebaiknya dikonsumsi oleh Nn Bt? 
7. Berikan tips untuk Nn Bt hal apa saja yang harus dilakukan agar Nn Bt tidak mengalami gejala 

seperti dikasus? 
 

Kasus 2 

Tuan JJ, usia 50 tahun, BB 56 kg, TB 175 cm, sudah 5 bulan ini mengalami pembesaran 

kelenjar tiroid (terdapat benjolan dileher depan dan nyeri tekan), pasien sering merasa gemetar, 

gelisah, dan denyut jantung sangat cepat. Pemeriksaan kadar T3 dan T4 yang meningkat. 

Sehari-hari Tuan JJ sangat menyenangi makanan berbahan dari singkong, baik itu umbi 

ataupun daunnya, seperti getuk, kolak, kerupuk, perkedel,tape. selain itu Tn JJ menyukai sayur 

rebung bersantan yang ditambah dengan potongan petai. Setiap kali memasak untuk Tn JJ, 

istrinya menggunakan garam bata tak bermerk dan memasukkan garam saat masakan 

mendidih.  

Berdasarkan kasus di atas, jawablah soal dibawah ini : 



1. Berdasarkan kasus 2, hal apa saja yang bisa menyebabkan Tn JJ mengalami pembesaran kelenjar 
tiroid? 

2. Berdasarkan kasus kekurangan mineral apakah Tn JJ? 
3. Bagaimanakah kebiasaan makan Tn JJ? 
4. Anda sebagai ahli gizi, Buatlah anjuran menu untuk Tn JJ? Tuliskan contoh menu seharinya! 
5. Bahan makanan apakah yang sebaiknya dikonsumsi oleh Tn JJ? 
6. Bagaimanakah cara pemasakan yang dianjurkan untuk Tn JJ? 
7. Berikan tips untuk Tn JJ hal apa saja yang harus dilakukan agar Tn JJ tidak mengalami gejala 

seperti dikasus? 
 
 


