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A .  I L MU  G I Z I  

Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu 
tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan 
optimal. 

B .  ZA T - ZA T  MA KA N A N 
 Makronutrien:  

  Karbohidrat: sebagai sumber energi, 
pengatur metabolisme lemak, menghemat 
protein, dan membantu pengeluaran feses. 
1. Monosakarida= Glukosa, Fruktosa, 

Galaktosa. 
2. Disakarida= Sukrosa, Laktosa, Maltosa. 
3 .  Polisakarida= Amilosa, Amilopektin. 

  Protein: menghasilkan jaringan baru, 
menggantikan protein yang hilang, 
pembuatan protein baru dengan fungsi 
khusus, dan lain-lain. 

  Lemak (lipid): sebagai sumber energi. 
 

 Mikronutrien:  
  Vitamin 
  Mineral 

 
 Air 

  Menjaga suhu tubuh optimal 
  Melancarkan sistem pencernaan tubuh 
  Menjaga tekanan darah stabil 

 

C .  ZA T  A D I T I F  MAK A NA N  

Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke suatu produk 
makanan atau minuman, yang dimaksudkan untuk 
mempercantik dan memperpanjang masa 
penyimpanannya. Zat aditif diklasifikasikan sebagai 
berikut.  

Berdasarkan sumbernya:  
 Aditif alamiah: zat yang dibuat dari bahan alam. 

Zat ini lebih sehat tetapi efek penggunaannya 
kurang tahan lama daripada aditif buatan. 

 Aditif buatan: zat yang dibuat dari bahan buatan 
seperti zat kimia. Zat ini memiliki efek yang tahan 
lama tetapi kurang sehat daripada aditif alamiah. 
 

Berdasarkan tujuannya:  
 Pewarna makanan: karoten (jingga), mioglobin 

(merah), karamel (coklat), dan lain-lain. 
 Penguat cita rasa: aroma vanili (ekstrak vanili), 

pemanis dari gula merah/gula pasir, pemberi rasa 
daging dan ayam, dan lain-lain. 

 Antikerak: kalsium silikat, dan Ca-stearat. 
 Pemantap: Ca-sitrat, Al2SO4, dan KAlSO4. 
 Penjernih larutan: bentonit.  
 Pemucat: benzoil peroksida.  

 
 

 Pengembang adonan: garam bikarbonat.  
 Pengawet: asam benzoat, asam asetat, natrium 

nitrit, dan lain-lain.  
 Surfaktan: lilin 

 

D .  T E K N OL O G I  P E NGO L A HA N  DA N  
K E A MAN A N  PA NG A N 

Pengolahan pangan:  
 Teknik panas basah 

 Boiling: mengolah makanan menggunakan 
cairan yang sudah mendidih. 

 Poaching: merebus bahan makanan di 
bawah titik didih (85-950C) dalam cairan 
yang terbatas jumlahnya (jumlah cairan 
sama dengan jumlah makanan) dan 
berlangsung agak lama. 

 Braising: merebus bahan makanan dengan 
sedikit cairan (kira-kira setengah dari bahan 
yang akan direbus) di dalam panci penutup 
dengan api kecil. 

 Stewing: mengolah bahan makanan dengan 
menumis bumbunya terlebih dahulu 
kemudian merebusnya dalam cairan (susu, 
santan, atau kaldu) yang berbumbu dengan 
api sedang. 

 Steaming: memasak bahan makanan 
dengan uap air mendidih. 
 

 Teknik panas kering 
 Deep frying: menggoreng dalam minyak 

yang jumlahnya banyak. 
 Shallow frying: menggoreng dengan minyak 

yang jumlahnya sedikit dalam waktu yang 
singkat. 

 Roasting: memanggang bahan makanan 
berukuran besar di dalam oven. 

 Baking: mengolah bahan makanan di dalam 
oven dengan panas dari segala arah. 

 Grilling: mengolah makanan di atas 
lempengan besi panas atau teflon yang 
diletakkan di atas perapian. 

Keamanan pangan: 
 Pemprosesan bertekanan tinggi 
 Pemprosesan dengan medan gelombang elektrik 
 Iradiasi 
 Disinfeksi ultraviolet 
 Penggunaan ozon 

 

E .  K E B U TU HA N  DA N  K E S E IMBA N GA N  
E N E R G I  

 Angka Metabolisme Basal (AMB): Kebutuhan 
minimal energi untuk melakukan proses tubuh 
yang vital. 
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 Total energi: dihitung dari REE (menurut Harris-
Benedict) dikalikan dengan faktor pembeda 
berdasarkan aktivitas dan jenis kelamin. 

Keseimbangan energi merupakan suatu kondisi antara 
energi yang masuk kedalam tubuh sesuai dengan 
kebutuhan tubuh. Energi yang masuk kedalam tubuh 
dapat melalui makanan yang dikonsumsi. Adapun energi 
yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi kebutuhan basal 
(kebutuhan dasar), energi karena melakukan olahraga 
dan aktifitas. 

F .  ME N Y US UN  ME N U  MAK A N AN  
S E I MB A N G  

Untuk menyusun makanan gizi seimbang, kita harus tahu 
makanan apa saja yang termasuk dalam menu 4 sehat 5 
sempurna.  

G .  MA N A JE MEN  G I Z I  S E I MB A NG  

Kita harus memakan makanan gizi seimbang agar kita 
terhindar dari penyakit obesitas. Obesitas adalah suatu 
gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang 
meningkatkan risiko masalah kesehatan.  

Obesitas terbagi menjadi tiga kategori yaitu sebagai 
berikut: 

 Obesitas ringan: BB > 120% BBI 
 Obesitas sedang: BB > 141-200% BBI 
 Obesitas berat: BB > 200% BBI 

 
Kita bisa mencegah penyakit tersebut dengan cara di 
bawah ini: 

 mengurangi porsi makan. 
 rajin berolahraga. 
 mengatur pola makan dan pola hidup sehat 

dengan baik  
 

H. S I S TE M  PE NCE R NA A N  

Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan 
dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan 
halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks 
menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan 
enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan 
makanan berlangsung secara mekanis dan kimiawi yang 
dilakukan oleh sistem pencernaan makanan.  

Pencernaan makanan melewati berbagai proses sebagai 
berikut. 

 Ingesti: masuknya makanan ke dalam mulut. 
 Pemotongan dan penggilingan makanan: dilakukan 

secara mekanis oleh gigi dibantu dengan saliva. 
 Peristaltik: gerakan meremas-remas pada dinding 

kerongkongan. 

 Digesti: hidrolisis kimia yang menguraikan molekul 
besar menjadi kecil sehingga mudah diabsorpsi oleh 
darah. 

 Absorpsi: pergerakan produk akhir pencernaan dari 
lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah 
dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. 

 Defekasi: proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak 
tercerna dalam bentuk feses dari saluran 
pencernaan ke luar tubuh. 
 

 
 
a) MULUT 

 
1. Bibir 

Bibir memiliki dua struktur yang dapat 
bergerak fleksibel dan berotot. Bagian 
ini menandai pembatas antara kulit dan 
area mulut yang dinamakan mukosa. 
Fungsi dari bibir yaitu membantu 
mempertahankan makanan berada di 
dalam mulut untuk proses pengunyahan, 
serta berbicara dan estetika. 
 

2. Gigi 
Gigi berfungsi untuk menggigit, 
memotong, menyobek, dan mengunyah 
makanan; menambah nilai estetika; 
serta berbicara.  
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Struktur gigi terdiri atas tiga bagian, 
yaitu: 

 Mahkota/korona 
 Leher gigi/kolum 
 Akar gigi/radiks  

Anatomi gigi terdiri atas empat lapisan, 
yaitu sebagai berikut: 

 Email 
 Dentin 
 Sementum 
 Pulpa 

 
 
Berdasarkan bentuknya, gigi dapat 
dibedakan menjadi empat macam, 
yaitu sebagai berikut: 

 Gigi seri 
 Gigi taring 
 Gigi geraham depan 
 Gigi geraham belakang 

Manusia memiliki dua susunan gigi, 
yaitu sebagai berikut: 

 Gigi primer 
 Gigi sekunder 

 
3. Lidah 

Lidah hampir seluruhnya terdiri dari 
serat otot. Organ ini dibagi menjadi 
bagian oral (ujung, depan, tengah, dan 
belakang) dan faring (tenggorokan). 
Lidah membantu kita untuk mengecap 
rasa, berbicara, dan menelan. 
 

4. Kelenjar saliva 
Kelenjar air liur memproduksi liur untuk 
membasahi dan melarutkan makanan 
sehingga membuatnya lebih mudah 
untuk kemudian dicerna. Sebelum 
makanan masuk ke dalam perut, air liur 
memecah makanan tersebut dengan 
bantuan enzim amilase yang membantu 
pati terpecah di mulut. Fungsi air liur 
juga membantu menelan makanan 
dengan membuatnya basah dan lembut 

sehingga bisa meluncur ke tenggorokan 
dengan lebih mudah. 
 

b) FARING 
Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat 
pencernaan yang membawa makanan dari 
rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan 
faring dengan rongga hidung dan laring ini 
membuat faring menjadi cukup penting dalam 
produksi suara, serta memungkinkan manusia 
untuk bernapas menggunakan mulut serta jika 
diperlukan secara medis memasukkan 
makanan melalui hidung. 
 

c) KERONGKONGAN 
Esofagus (kerongkongan) adalah saluran yang 
menghubungkan mulut dengan lambung. 
Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang 
telah dikunyah dari mulut menuju proses 
pencernaan selanjutnya di dalam lambung. 
 

d) LAMBUNG 

 
 
Fungsi lambung dalam pencernaan adalah 
menghancurkan makanan menjadi partikel 
yang lebih halus (kim). Fungsi lambung secara 
kimiawi adalah mengubah zat makanan makro 
menjadi mikro agar mudah diserap tubuh. Di 
lambung terdapat enzim pepsin, renin dan 
asam lambung (HCl). Lambung merupakan 
tempat pertama kali terjadinya pencernaan 
protein. 
 

e) PANKREAS, HATI, DAN EMPEDU 
Pankreas merupakan salah satu organ di dalam 
sistem pencernaan manusia. Secara umum, 
fungsi pankreas dalam tubuh adalah 
memproduksi hormon dan enzim untuk 
menghancurkan makanan di dalam perut. 
 
Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh 
manusia, beratnya bisa mencapai 2-3 persen 
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dari bobot tubuh manusia. Hati adalah tempat 
penyimpanan vitamin yang larut dalam lemak 
dan menangani homeostasis kolesterol. Organ 
ini juga menyimpan zat besi dan tembaga. 
Fungsi hati dalam proses pencernaan adalah 
memproduksi kolesterol dan albumin, 
memproduksi cairan empedu, dan detoksifikasi 
 
Secara umum ada dua fungsi empedu dalam 
tubuh manusia yaitu membantu penyerapan 
lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja 
hati dalam sistem ekskresi atau proses 
pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa 
zat cair dan zat gas dari dalam tubuh. 
 

f) USUS HALUS (INTESTINUM TENUE) 
Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu: 

 Duodenum memiliki panjangnya sekitar 
12 jari orang dewasa yang disejajarkan. 

 Jejenum (usus kosong) panjangnya 7 
meter. 

 Ileum (usus penyerapan), panjangnya 1 
meter. Pada bagian inilah zat-zat 
makanan diserap oleh tubuh. 
 

Enzim yang dihasilkan di usus halus yaitu: 
 Maltase memecah maltosa menjadi 2 

glukosa 
 Sukrase memecah sukrosa menjadi 

glukosa dan fruktosa 
 Laktase memecah laktosa menjadi 

glukosa dan galaktosa 
 Erepsinogen diaktifkan oleh 

enterokinase menjadi erepsin. Erepsin 
memecah pepton menjadi asam amino. 
Pencernaan di dalam intestinum juga 
dibantu oleh kelenjar pencernaan, hati 
dan pankreas.   
 

g) USUS BESAR (KOLON) 
Usus besar adalah salah satu organ pencernaan 
yang terletak diantara usus buntu dan rektum. 
Fungsi usus besar yang utama adalah menyerap 
air feses. Fungsi lain usus besar adalah 
membusukkan sisa sisa makanan, menyimpan 
dan eliminasi sisa makanan, menjaga 
keseimbangan cairan dan elektrolit, 
mendegradasi bakteri. Di dalam usus besar 
terdapat bakteri Ecoli yang berfungsi 
membantu pembusukan sisa sisa makanan. 
 

I .  G A N GG UA N  S I ST E M PE NC ER N A A N  
MA K A N AN 

 

 Gastritis 
Suatu peradangan akut atau kronis pada  
lapisan mukosa (lender) dinding lambung. 
Penyebabnya ialah penderita memakan yang 
mengandung kuman penyakit. Kemungkinan 
juga karena kadar asam klorida (HCL) pada 
lambung terlalu tinggi. 
 

 Hepatitis 
Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi 
akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat 
masuk ke dalam tubuh melalui air atau 
makanan. 
 

 Diare 
Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput 
dinding usus besar atau kolon. Fases penderita 
diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah 
penderita memakan makanan yang 
mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya 
gerakan peristaltic dalam usus tidak terkontrol. 
Sehingga, laju makanan meningkat dan usus 
tidak dapat menyerap air. Namun, apabila fases 
yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan 
nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala 
tersebut menunjuk pada penyakit desentri. 
Penyebabnya yakni infeksi bakteri Shigella pada 
dinding usus besar. 
 

 Konstipasi 
Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan 
sebutan “sembelit” adalah keadaan yang 
dialami seseoang dengan gejala fases mengeras 
sehingga susah dikeluarkan. Sembelit 
disebabkan oleh adanya penyerapan air pada 
sisia makanan. Akibatnya, fases kekurangan air 
dan menjadi keras. Ini terjadi dari kebiasaan 
buruk yang menunda-nunda buang besar. 
Selain itu, juga karenakurangnya penderita 
dalam mengkonsumsi makanan berserat. Oleh 
karena itu, banyak memakan buah-buahan dan 
sayur-sayuran berserat serta minum banyak air 
dapat mencegah gangguan ini. 
 

 Apendisitis 
Apendisitis merupakan gangguan yang terjadi 
karena peradangan apendiks. Penyebabnya 
ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing. 
Akibatnya, timbul rasa nyeri dan sakit. 
 

 Hemeroid/Wasir/Ambeyen 
Hemeroid/Wasir/Ambeyen merupakan 
gangguan pembengkakan pada pembuluh vena 
disekitar anus. Orang yang sering duduk dalam 



 

 
 

C a t a t a n  S i  T h a m r i n 5 

beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami 
gangguan ini.  
 

 Maag 
Orang yang mengalami maag memiliki ciri-ciri 
rasa perih pada dinding lambung, mual, 
muntah, dan perut kembung. Gangguan ini 
disebabkan meningkatnya kadar asam lambung 
yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan 
yang tak teratur, dan lain sebagainya. 
 

 Tukak Lambung 
Tukak lambung adalah salah satu kelainan 
sistem pencernaan yakni kerusakan pada 
selaput lendir. Tukak lambung dapat 
disebabkan oleh factor-faktor kuman, toksin, 
ataupun psikosomatis. Kecemasan, ketakutan, 
stress, dan kelelahan merupakan faktor 
psikosomatis yang akhirnya dapat merangsang 
pengeluaran HCL di lambung. Jika HCL 
berlebihan, selapu lendir lambung akan rusak. 
  

 Malnutrisi (kurang gizi) 
Yakni penyakit yang disebabkan oleh 
terganggunya pembentukan enzim pencernaan. 
Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel 
pancreas atropi yang kehilangan banyak 
reticulum endoplasma. Sebagai contoh adalah 
kwashiorkor, yakni penyakit akibat kekurangan 
protein yang parah dan pada umumnya 
menyerang anak-anak. 
 

J .  S I S TE M  PE NCE R NA A N  PA DA  HE WA N  
R UM I N A NS I A  

Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak 
pemakan tumbuhan (herbivora). Hewan ruminansia 
dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 
dua fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan 
masuk, makanan hanya dikunyah sebentar dan masih 
dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya makanan akan 
disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu 
ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan 
mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk 
dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. 
Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi.  

Berikut ini adalah ilustrasi sistem pencernaan hewan 
ruminansia:  

 

 
 
 

Organ-organ pada hewan ruminansia beserta fungsinya 
sebagai berikut: 

 Rongga mulut (Cavum Oris) 
Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya 
makanan dan dimulainya proses pencernaan. 
Rahang hewan ruminansia dapat bergerak 
menyamping untuk menggiling makanan. 

 
 Esofagus (kerongkongan) 

Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung 
antara rongga mulut dengan lambung. Makanan 
hanya melewati esofagus tanpa melalui proses 
apapun, hal ini karena kerongkongan ruminansia 
umumnya sangat pendek sekitar 5 cm, tetapi 
mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan 
tekstur makanan. 
 

 Lambung 
Proses pencernaan pada lambung yang pertama 
untuk menampung makanan sementara sebelum 
dikeluarkan kembali. Selain itu lambung berfungsi 
dalam proses pembusukan makanan dan 
menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai 
selulosa.  
Berikut ini adalah bagian-bagian lambung hewan 
ruminansia: 

 

           

 Usus Halus 
Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan 
yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari 
makanan yang diserap kemudian diedarkan ke 
seluruh tubuh dan diubah menjadi energi.  
 

 Anus 
Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, 
sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. 
Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan 
melalui anus. 
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C ON T OH  SO A L  

1. Zat makanan X memiliki fungsi sebagai sumber 
energi utama tubuh dan memperlancar sistem 
pencernaan. Dilihat dari fungsinya maka zat 
makanan X tersebut adalah .... 
a. Karbohidrat 
b. Protein 
c. Lipid 
d. Vitamin 
e. Mineral 

Jawaban: A 
Pembahasan: 
Karbohidrat merupakan salah satu jenis zat gizi 
yang diperlukan oleh tubuh. Adapun fungsi 
karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi utama 
tubuh, serta memperlancar kerja sistem 
pencernaan tubuh dengan adanya karbohidrat 
dalam bentuk serat. Karbohidrat ada yang 
berbentuk kompleks dan sederhana yang dapat 
ditemukan pada berbagai macam makanan 
meliputi umbi-umbian, biji-bijian, hingga makanan 
manis, dan juga roti gandum.  

 
2. Rista ingin menguji suatu produk makanan dengan 

menggunakan uji biuret. Ternyata, uji produk 
makanan tersebut menunjukkan hasil negatif (tidak 
ada perubahan warna menjadi merah muda/ungu). 
Jika produk makanan tersebut dijadikan sebagai 
sumber makanan pokok, maka akan menimbulkan 
penyakit …. 
a. Diabetes melitus 
b. Kwashiorkor 
c. Uremia 
d. Batu ginjal 
e. Nefritis 
 
Jawaban : B 
Pembahasan : 
Uji biuret dilakukan untuk mengetahui bahan 
makanan yang mengandung protein. Uji biuret 
dilakukan dengan cara meneteskan larutan biuret 
pada sampel bahan makanan. Hasil positif bahan 
makanan yang mengandung protein, yaitu terjadi 
perubahan warna menjadi merah muda (pink-
ungu). Jika produk makanan tidak menghasilkan 
warna merah muda/ungu maka dapat disimpulkan 
produk makanan tersebut tidak mengandung 
protein. Seseorang yang kekurangan zat makanan 
berupa protein dapat menderita penyakit 
kwashiorkor. Kwashiorkor adalah salah satu bentuk 
gizi buruk (busung lapar) yang disebabkan oleh 
kekurangan gizi protein.  
 

3. Di antara zat-zat makanan berikut, yang 
penyerapannya dalam usus halus dilakukan oleh 
pembuluh getah bening adalah …. 
a. Asam amino 
b. Emulsi lemak 
c. Glukosa 
d. Vitamin 
e. Fruktosa 

Jawaban: b  
Pembahasan: 
Setelah mengalami pencernaan di usus halus, 
terjadi pengangkutan zat-zat makanan melalui: 
- Pembuluh getah bening (limfa) terhadap 

emulsi lemak. 
- Pembuluh darah terhadap asam amino dan 

glukosa. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


