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 Perilaku Gizi dan Kesehatan 
Faktor Penting

 Kesadaran untuk pola makan sehat 
 masih belum banyak dimiliki oleh 
WUS.

 Asupan zat gizi yang kurang 
mempengaruhi kesehatan 
reproduksi

 Gizi seimbang akan menentukan 
kesehatan organ reproduksi

FERTILITAS



PENGARUH STATUS GIZI PADA

SISTEM REPRODUKSI

Zat gizi dibutuhkan utk penyempurnaan pertumbuhan dan

fungsi organ reproduksi, pd masa pubertas tbh memproduksi

hormon2 seks sehingga alat reproduksi berfungsi dan

mengalami perubahan

Hormon seks perempuan adalah estrogen dan progesteron, 

berada dlm darah shg mempengaruhi alat2 tubuh

Kekurangan nutrisi akan mempengaruhi sistem reproduksi, 

contoh anemia dan st.gizi kurang cenderung melahirkan bayi

BBLR dan perdarahan saat melahirkan



STATUS GIZI DGN MENARCHE DAN 

MENSTRUASI

• Menarche bervariasi, biasanya terjadi pd usi 10-
14 th

• Dipengaruhi o/ hormon gonadotropin, ovarium
mulai berfungsi

• Dibutuhkan energi dan protein lbh banyak, 
vit&mineral jg

• Vit B1, B2 dan B6 penting utk metablisme KH
• Vit B12 dan as.folat utk pembentukan sel darah

merah
• Vit A utk petumbuhan yg diperlukan jaringan
• Remaja dgn kesehatan& st.gizi baik, menarche  

mengalami percepatan dan sebaliknya
• Pada masa menstruasi, dibutuhkan Fe, as.folat

dan protein lbh byk.



STATUS GIZI DGN MENARCHE DAN 

MENSTRUASI…

• Diet rendah lemak : diet rendah lemak
akan menyebabkan 3 efek utama :
panjang siklus menstruasi meningkat rata-
rata 1,3, hari lamanya waktu menstruasi
meningkat rata-rata 0,5 hari,dan fase
folikuler meningkat rata-rata 0,9 hari.

• Diet vegetarian : pengaruh diet vegetarian
terhadap hormon seks telah di teliti, 9
orang vegetarian di beri diet yang
mengandung daging ternyata fase folikuler
memanjang,rata-rata 4,2 hari dan FSH
(Follicle Stimulating Hormone) jg
meningkat.



STATUS GIZI DGN MENARCHE DAN 

MENSTRUASI…

• Beberapa penelitian membuktikan bhw st.gizi 
berpengaruh thd usia menarche :
▪ Penelitian pd siswi SMPN Pati menunjukkan ada 

hubungan negatif antara st.gizi berdsrkan BB/U dgn usia 
menarche; semakin tinggi st.gizi semakin cpt usia 
menarche

▪ Penelitian thp siswi SMPN Bungur lampung Tengah 
menunjukkan ada hubungan antara st.gizi dengan 
menarche (sebag bsr st.gizi baik sdh mengalami 
menarche)

▪ Penelitian pd 400 pelajar putri Bugis Sulsel : aspek yg 
berpengaruh langsung thp percepatan usia menarche 
adalah BB, st.gizi dan st.sosek sedangkan aktivts fisik 
adalah faktor tdk langsung yg mempengaruhi usia 
menarche



 Kurangnya asupan KH dalam jangka
waktu lama mempengaruhi fungsi
reproduksi seperti gangguan
menstruasi.

 KH merupakan sumber peningkatan
asupan energi selama fase luteal

 Fase luteal terjadi peningkatan
asupan energi

ZAT GIZI MAKRO

KARBOHIDRAT



ZAT GIZI MAKRO

PROTEIN
 ARGININ : AA berfungsi memperkuat daya

tahan hidup sperma dan mencegah
kemandulan

 Sumber ARGININ : ikan, daging sapi, ayam,
kacangan-kacangan. Kacang kedelai dan hasil
olahan seperti tempe dan tahu merupakan
sumber phytoestrogen.



ZAT GIZI MAKRO

PROTEIN
 Tahun terbuat dari kacang kedelai tinggi akan

isoflavon
 Konsumsi tahu membantu merangsang

produksi hormon estrogen selama menstruasi
sehingga mengurangi peradangan serta kram
menstruasi.

 Kemangi  kaya akan kandungan arginin



ZAT GIZI MAKRO

LEMAK

 Menstruasi wanita tidak akan teratur jika
tidak memiliki simpanan lemak 20% dari
total berat badan

 Tubuh wanita perlu menyimpan lemak
dalam bentuk jaringan adipose untuk
persiapan menyusui

 Asam lemak essensial (asam lemak
omega 3) dibutuhkan sekitar 3% dari
energi total



ZAT GIZI MAKRO

LEMAK

 Wanita dengan asupan lemak omega 3
yang rendah akan cenderung mengalami
nyeri haid (dismenorhea).

 Mengkonsumsi sumber omega 3 dalam
menu sehari-hari  mengurangi nyeri
haid

 Sumber omega 3 : ikan tuna, salmon



ZAT GIZI MAKRO

LEMAK

 The Association of UK, 2014 menuliskan bahwa
makanan sumber asam lemak omega–3 terbanyak
terdapat pada ikan.

 Jika ada yang tidak dapat mengkonsumsi ikan maka
sumber bahan makanan yang dapat dikonsumsi
adalah kacang-kacangan dan seed seperti biji
bunga kenari, biji labu kuning; minyak sayur dan
produk soya seperti kacang, susu, dan tahu.



ZAT GIZI MAKRO

LEMAK

Dietitian of Canada, 2010 menuliskan bahwa asam
lemak omega terdiri dari 3 jenis yaitu ALA (alpha-
linolenic acid), DHA (docosahexaenoic acid) dan EPA
(eicosapentaenoic acid). Sumber ALA adalah canola,
kedelai, biji kenari dan flaxseed (sereal dari biji bunga
flax). Sumber DHA adalah minyak ikan ( ikan kod,
Herring, Mackerel, salmon dan sardines serta dari
fermentasi alga.
Sumber EPA adalah minyak ikan ( ikan kod, Herring,
Mackerel, salmon dan sardines.



ZAT GIZI MIKRO VITAMIN

 Kekurangan Vitamin dan Mineral mendorong
kelebihan prostaglandin yang dapat
memfasilitasi terjadinya dysmenorrhea

 VITAMIN A
 Fungsi : kesehatan mata, pertumbuhan,

diferensiasi sel, reproduksi dan integritas sistem
imun

 Kurang vit A, C dan E : sebagai antioksidan
berfungsi menangkal serangan radikal bebas
terhadap dinding sperma dan ovum.



ZAT GIZI MIKRO VITAMIN A

 Wortel, ubi merah, buah warna kuning, dan
orange seperti mangga dan sayur daun hijau
merupakan sumber betha karoten untuk
maturasi sperma.

 Asparagus  kesuburan dan pembangkit libido
 Kecukupan vit A  500-600 mcg/hari
 Defisiensi vit A  infeksi. Penelitian

menunjukkan kejadian infeksi selama kehamilan
meningkat pada ibu dengan defisiensi vit A, zat
besi dan seng termasuk infeksi pada saluran
reproduksi.



ZAT GIZI MIKRO
VITAMIN C

 Meningkatkan kesuburan, memperkuat sistem
imun, dan membantu penyerapan zat besi.

 Sumber : strowberry, kiwi, avokat, jambu, jeruk,
mangga, sayuran hijau kaya vitamin C yang
dapat meningkatkan jumlah sperma dan
mobilitasnya.

 Kecukupan vitamin C : 50-90 mg/hr



RESEP VITAMIN C
 Meningkatkan Kualitas sperma  tinggi

vitamin C

 Sperm Alert Diet “Dr Dawson”

 1 ½ buah paprika merah (212 mg)
 2 cangkir brokoli segar, rebus (196 mg)
 3 buah kiwi (222 mg)
 3 buah jeruk (210 mg)
 2 ½ cangkir strobery (210 mg)



ZAT GIZI MIKRO

VITAMIN E
 Vitamin E penting bagi sistem

reproduksi
 Vit E mendukung produksi

sperma dan hormon-hormon
seks serta mencegah kerusakan
DNA sperma karena kerusakan
DNA (disebabkan radikal bebas)
dapat menyebabkan infertilitas.



ZAT GIZI MIKROVITAMIN E
 Penelitian :
 Perempuan yang mengkonsumsi

vit E dua hari sebelum
menstruasi dan tiga hari setelah
menstruasi secara signifikan
efektif mengurangi nyeri haid.

 Sumber utama : minyak
tumbuh-tumbuhan, terutama
minyak kecambah gandum dan
biji-bijian seperti biji labu kuning.

 Kecukupan vit E : usia 10-12
tahun 11 mg/hari dan usia 13
tahun ke atas 15 mg/hari .



ASAM FOLAT
 Pembentukan DNA dan RNA
 Asam folat yg diberikan sebelum

kehamilan dikaitkan dengan penurunan
risiko terjadi kelainan kongenital (NTD).

 Pemberian suplemen folat pada masa
prekonsepsi (sebelum dan sesaat setelah
terjadinya konsepsi) dapat menurunkan
risiko NTD sebesar 70%.

 Konsumsi 200 mcg sehari diestimasi
dapat menurunkan 35-41% insiden NTD,
400 mcg sehari dapat menurunkan 47-
53%.



ASAM FOLAT

 Suplementasi untuk dewasa 1 mg sehari
merupakan rekomendasi untuk keluarga
yang pernah mendapat bayi NTD atau cacat
kongenital lain.

 Kecukupan asam folat untuk usia 10-12 tahun
300 mcg/hari dan usia 13 tahun ke atas 400
mcg/hari



ASAM FOLAT

 Fungsi lain : pembentukan Hb. Selama hamil
dan menyusui wanita membutuhakan asam
folat dan zat besi lebih banyak.

 Defisiensi : memperparah anemia yang
diderita, berakibat perdarahan banyak pd
waktu melahirkan, lahir lama atau mudah
terkena infeksi yang berakibat fatal.



ASAM FOLAT

 Sumber : sayuran berwarna hijau tua, kol dan
keluarga kol, buah-buahan seperti stroberi, biji-
bijian, daging, susu, sereal yang difortifikasi,
asparagus

 Pemberian 400 mcg sebagai suplemen atau
susunan diet diet sehari, diet mencegah kelahiran
cacat.

 RESEP : 1 cangkir jus jeruk (10,7 mg), 1/3 cangkir
serealia (0,1 mg), ½ cangkir bayam direbus (0,13 mg),
dan ½ cangkir biji-bijian kering, direbus (0,12 mg)



VITAMIN B6

 Meningkatkan kesuburan wanita.
 Sumber : ikan, ayam, telur, pisang,

wortel, brokoli



VITAMIN B12

 Pembentukan sel darah merah.
 Menambah dan meningkatkan

kualitas sperma
 Sumber : hati, daging merah, ikan,

telur dan susu
 Defisiensi : anemia perniosa
 Kecukupan : 10-12 tahun 1,8 ug/hari

dan usia 13 tahun ke atas 2,3 ug/hari



ZAT BESI

 Penelitian menunjukkan 40% wanita yang
bermasalah dengan ovulasi menjadi subur
setelah menambah konsumsi zat besi.

 Zat besi membentuk sel darah merah, membantu
merangsang produksi sel darah merah untuk
mengganti kehilangan darah selama menstruasi.

 Sumber : hati, ikan, daging (heme) dan non heme
(kacang-kacangan dan sayur-sayuran)

 Kecukupan : remaja dan dewasa 13-26 mg/hari



BENTUK ZAT BESI

 BESI HEM dlm bentuk haemoglobin dan
myoglobin diserap 2x daripada besi non heme.
Konsumsi bersama2 akan meningkatkan
penyerapan zat besi nonheme.

MFP FACTOR Meat,fish,poultry  AA yg
mengikat besi  membantu penyerapan.
SUSU SAPI,KEJU,TELUR TIDAK MENGANDUNG
FAKTOR INI SEHINGGA TDK MEMBANTU
PENYERAPAN ZAT BESI.



BENTUK ZAT BESI

 Kandungan besi heme dlm makanan (5-20%) tp
penyerapan 25% sedangkan non heme
penyerapannnya hanya 5%.

 Telur (posfitin/fosfoprotein) didalam kuning telur
turut menghambat absorpsi zat besi.



MEMBANTU 
PENYERAPAN ZAT BESI

VITAMIN C membantu
penyerapan besi non heme
dengan mengubah bentuk
ferri menjadi ferro sehingga
lebih mudah dicerna.
Asam organik lain : asam sitrat



MENGHAMBAT 
PENYERAPAN ZAT BESI
 Polifenol yang terdapat dalam teh (tanin), kopi dan

beberapa sayuran dan buah dapat menghalangi
absorpsi zat besi

 Teh yang diminum bersama2 dg hidangan lain ketika
makan akan menghambat penyerapan zat besi
nonheme sampai 50%.

 Senyawa EDTA (pengawet makanan) menurunkan
absorpsi zat besi nonheme 50%.

 Orange juice akan meningkatkan penyerapan zat besi
dari telur dan roti, tetapi apabila telur dikonsumsi
bersamaan dg roti maka absorpsi zat besi dari roti
akan semakin berkurang



TIPS MENINGKATKAN 
PENYERAPAN ZAT BESI

1) Sertakan makanan sumber vit C setiap kali
makan

2) Sertakan juga daging, atau ayam jika
memungkinkan

3) Hindari meminum the atau kopi saat makan
makanan utama

4) Hindari senyawa EDTA pd makanan dg
memeriksa label makanan

5) Makanlah beragam makanan utk meningkatkan
ketersediaan zat besi



POLA MENU ??

1) Rendah (tkt penyerapan zat besi 5%)
2) Sedang (10%)
3) Tinggi (15%)
Pola menu hanya terdiri : nasi/umbi2an, atau

kacang2an tergolong menu rendah.
Pola menu hanya terdiri : nasi/umbi2an, tetapi

dilengkapi dgg,ikan, ayam walaupun sedikit
tergolong menu sedang.

Pola menu terdiri : nasi/umbi2an, dilengkapi
dgg,ikan, ayam serta sumber vit C (makanan
beragam) , tergolong menu tinggi.



ZAT BESI

 Defisiensi : anemia dan kelahiran premature
 Penyebab Pola makan masyarakat rendah

konsumsi hem dan tinggi sumber non hem
 Anemia Secara umum dikaitkan dengan

menurunnya imunitas sehingga meningkatkan
risiko terhadap kejadian infeksi.



KALSIUM
 PERAN : mengurangi dysmenorrhea
 Suplementasi Kalsium: 75% penderita PMS

berkurang sakitnya. Pembengkakan dan rasa
sakit pada payudara berkurang, berkurangnya
sakit kepala dan kejang perut (dysmenorrhea)

 Penelitian di Denpasar menunjukkan bahwa
sekitar 95% remaja mengalami dysmenorrhea
berat ternyata tingkat konsumsinya kurang. Ada
hubungan antara tingkat konsumsi kalsium
dengan kejadian dysmenorrhea

 Semakin rendah konsumsi kalsium semakin berat
dysmenorrhea yang dialami



KALSIUM

 Agar sepanjang dan selama siklus haid tidak
menimbulkan keluhan-keluhan atau
ketidaknyamanan, maka remaja wanita sebaiknya
mengkonsumsi susu dan hasil olahannya serta
sayuran berdaun hijau sebagai sumber kalsium
yang baik untuk mengurangi nyeri haid.



KALSIUM

 Kalsium berperan kesehatan reproduksi.
Utamanya pre-eklamsia/eklamsia, BBLR, serta
kelahiran prematur.

 Konsumsi kalsium dapat menurunkan risiko
terjadinya preeklamsia/eklamsia secara
bermakna

 Kalisum juga meiningkatkan PH tubuh, yang
menguntungkan bagi sperma dan telur yang
sudah dibuahi.



KALSIUM

 Sumber : susu dan hasil olahnya, seperti keju.
Ikan yang dimakan dengan tulang, termasuk ikan
kering. Serealia, kacang-kacanga, tahu, oncom,
dan tempe serta sayuran hijau mengandung
tinggi kalsium juga namun mengandung banyak
zat penghambat penyerapan kalisum seperti
serat, fitat, dan oksalat.

 Kebutuhan kalsium bagi remaja : National
Institute of Health adalah 1200 -1500 mg/hari.



SENG

 Peran : pematangan seksual
 Pria : membantu menjaga fungsi organ seksual,

produksi sperma, dan melincahkan sperma
 Kekurangan seng  penurunan hormon

testoteron, penyusutan testis, dan pengurangan
produksi sperma yang sehat.

 Meningkatkan proteksi sperma terhadap
kerusakan radikal bebas.

 Asupan seng akan membantu mengurangi PMS
dan dysmenorrhea



SENG

 Suplemen seng selama kehamilan dikaitkan
dengan meningkatnya berat badan lahir dan
menurunnya risiko prematuritas.

 Wanita yang mengalami dysmenorrhea
cenderung kekurangan seng dan mempunyai
prostaglandin yang tinggi.

 Hormon inilah yang diyakini menyebabkan kram
saat menstruasi.



SENG

 Seng memiliki kandungan antioksidan dan anti
inflamasi yang berguna menghambat
metabolisme prostaglandin. Asupan seng
membantu mengurangi kram menstruasi

 Sumber : protein hewani : daging, hati, ayam,
telur, kerang, rajungan, lobster, ikan salmon.
Serealia tumbuk, kacang-kacngan dan biji-bijian
labu kuning .

 Kebutuhan seng : usia remaja dan dewasa 9,3-
17,4 mg/hari.



MAGNESIUM

 Wanita dengan kekurangan magnesium akan
menghasilkan otot yang terlalu aktif sehingga
menyebabkan nyeri haid dan gejala yang hebat.

 Menambahkan magnesium dalam makanan
sehari-hari  mengurangi kram dan nyeri
menstruasi

 Sumber : sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-
bijian seperti tepung kedelai, tahu, tempe,
kacang mete, jagung manis, dan almond.



SELENIUM

 Antioksidan yang berperan mencegah oksidasi
sel-sel sperma

 Kekurangan selenium dapat menyebabkan
infertilitas pada pria

 Sumber : daging merah, hati dan makanan dari
laut

 Kecukupan : usia 10-12 tahun 20 ug/hari dan usia
13 tahun ke atas 30 ug/hari



ZAT GIZI PENTING MASA 
PRAKONSEPSI
 Fokus utama : asam folat, zat besi,

vitamin C, E, B6, seng, selenium, dan
kalsium.

 PESAN PENTING PASUTRI :
Tiga bulan menjelang masa prakonsepsi :
a. Vitamin dalam jumlah cukup

diperlukan
b. Perlu penambahan pil suplemen

antioksidan dan 400 mcg as folat
c. Perbanyak konsumi alpukat, minyak

bunga matahari, minyak wijen



ZAT GIZI PENTING MASA 
PRAKONSEPSI
 d. Seng diperlukan untuk proteksi

sperma terhadap radikal bebas
 e. Asam lemak essensial diperlukan

wanita dengan memperbanyak
konsumsi ikan segar.

 F. Kafein yang terkandung dalam
sejumlah minuman dikurangi



ZAT GIZI PENTING MASA 
PRAKONSEPSI
 Dua bulan menjelang masa

prakonsepsi :
a. Vitamin C harus diperbanyak sekitar

500 mg/hari agar tubuh kebal
terhadap infeksi

b. Beta karoten yang terkandung dalam
jeruk, wortel, kiwi, dan buah lain
dibutuhkan

c. Satu bulan menjelang masa
prakonsepsi : vitamin C perlu
ditingkatkan sampai 1000 mg/hari



KESIMPULAN 

a. Untuk meningkatkan kesuburan adalah dengan mengkonsumsi makanan
bergizi seimbang dan beraneka ragam

b. Fertilitas pada masa pra konsespsi dapat ditingkatkan dengan memilih
makanan khusus pendukung fertilitas.


