
LAMPIRAN 

Sifat, fungsi, keracunan, defisiensi, dan sumber makanan dari zat gizi 

Zat gizi Sifat** Fungsi* Keracunan** Defisiensi** Sumber makanan* 

Vitamin C Kristal putih yang 

mudah larut 

dalam air, mudah 

rusak oleh panas, 

udara, alkali, dan 

enzim, stabil 

dalam suasana 

asam 

Agen pereduksi (bertindak 

sebagai antioksidan), bereaksi 

dengan radikal bebas. 

Kofaktor untuk enzim 

hidroksilase dalam sintesis 

neurotransmiter, kolagen. 

Memacu absorpsi besi 

Sangat jarang, 

kecuali dosis 

tinggi dimana 

sering 

menyebabkan 

overload Fe 

Ringan : 

perdarahan 

Berat : gigi 

rontok, lika pada 

gusi, luka sukar 

sembuh, tulang 

mudah patah, 

skorbut 

Buah-buahan (kelompok jeruk dan 

blackcurrant sangat kaya akan 

vitamin ini). Sayuran hijau (juga 

lada, tomat), kentang (bervariasi 

menurut musim). Susu merupakan 

sumber yang mengandukng sedikit 

vitamin ini 

Vitamin A Larut dalam 

lemak, tahan 

terhadap panas, 

cahaya, dan 

alkali, tetapi tidak 

tahan terhadap 

asam dan oksidasi 

Deferensiasi sel (terutama sel 

epitel dan sel tulang), 

sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan, pembentukan 

sel darah merah, kompetensi 

imun, bagian pigmen visual 

di retina 

Terjadi hanya 

apabila 

konsumsi dosis 

tinggi dalam 

jangka waktu 

lama (20-30 kali 

RDA) 

Buta senja, 

perubahan pada 

kornea mata, 

perubahan pada 

kulit, gangguan 

pertumbuhan 

Sebagai retinol : dalam makanan 

hewani, termasuk hati, daging, susu 

dan produk olahannya, telur, ikan 

berlemak, dan minyak ikan 

Sebagai karotenoid : dalam 

makanan nabati, termasuk sayuran 

berwarna hijau, merah, dan jingga, 

buah berwarna jingga/ merah 

Besi - Transpor oksigen dalam 

molekul hemoglobin. Juga 

terdapat dalam mioglobin, 

untuk menyediakan oksigen 

bagi otot. Sebagai bagian dari 

sistem enzim, bersifat kritikal 

untuk produksi energi, 

maupun dalam sistem imun. 

Karakteristik kuncinya ialah 

kemampuan untuk berubah 

dari bentuk teroksidasi 

menjadi bentuk tereduksi dan 

sebaliknya 

Infeksi Anemia 

defisiensi besi, 

gangguan 

fungsional 

tubuh,  

Ditemukan pada daging, ikan, dan 

telur; hati merupakan sumber yang 

angat kaya akan besi. Hemoglobin 

dan mioglobin dalam makanan 

tersebut menyediakan besi hem, 

yang diabsorpsi dengan baik. Besi 

non-heme terutama terkandung 

dalam makanan nabati : serealia, 

legum (polong-polongan), dan 

sayuran. Absorpsi dari sumber-

sumber ini lebih rendah, dan sangat 

dipengaruhi oleh komponen diet 

lainnya 



Yodium - Sebagai iodida, diperlukan 

untuk sintesis hormon tiroid, 

yang meregulasi 

perkembangan dan 

metabolisme 

Pembesaran 

kelenjar tiroid 

yang akan 

menutup jalan 

pernafasan 

Gangguan 

Akibat 

Kekurangan 

Yodium 

(GAKY), berupa 

gangguan fisik 

dan mental, 

kretin, gondok 

Makanan laut, termasuk rumput 

laut, merupakan sumber yang kaya 

akan iodium; susu merupakan 

sumber dari senyawa iodida dalam 

industri pengolahan susu. Roti dan 

kue mengandung iodida yang 

berasal dari zat pengembang kue 

Kalsium - Komponen utama 

tulang;memberikan kekuatan 

dan kepadatan tulang 

Ion kalsium dalam cairan 

tubuh diperlukan untuk 

pembekuan darah dan fungsi 

saraf/ otot. Mengaktivasi 

enzim dalam sel dan 

diperlukan untuk pelepasan 

beberapa hormon 

Sembelit, resiko 

batu ginjal, 

kerusakan 

ginjal, gangguan 

absorpsi mineral 

Gangguan 

pertumbuhan, 

tulang mudah 

patah, rakhitis 

pada anak-anak, 

sulit pembekuan 

darah, sering 

kejang, 

mineralisasi 

tulang dan gigi 

terganggu 

(kerusakan gigi) 

Susu dan produk olahannya. Susu 

kedelai yang difortifikasi, sayuran 

berdaun hijau; ikan berduri kecil; 

kacang-kacangan dan biji-bijian. 

Buah kering, selada air, dan molase 

hitam 

Tepung yang difortifikasi dan 

produknya. Air sadah 

Asam folat Mudah dioksidasi 

dalam medium 

asam dan sinar 

matahari, labil 

terhadap panas 

Transfer unit-unit berkarbon 

tunggal, penting dalam 

metabolisme asam amino. 

Berperan dalam sintesis purin 

dan pirimidin untuk 

pembentukan DNA dan 

RNA. 

Tidak ada Terjadi karena 

penyerapan 

yang terganggu, 

atau tidak ada 

dalam bahan 

makanan yang 

dikonsumsi 

yang dapat 

menyebabkan 

anemia 

 

 

Sayuran berdaun hijau dan sayuran 

lainnya, hati, sereal sarapan yang 

difortifikasi, produk serealia berbiji 

utuh, beberapa jenis roti, kacang 

tanah, kelompok buah jeruk dan 

sarinya, kentang. Bir dan teh 



Sumber : *Mary E. Barasi (2007); **Sulistyoningsih, H. (2011) 

Vitamin B1 

(thiamin) 

Larut dalam air, 

stabil terhadap 

pemanasan pada 

pH asam, terurai 

pada suasana basa 

atau netral 

Sebagai thiamin difosfat; 

bertindak sebagai kofaktor 

bagi sejumlah reaksi 

metabolik, terutama terlibat 

dalam metabolisme 

karbohidrat. Konduksi saraf 

Tidak ada 

pengaruh pada 

manusia, sampai 

dengan 200 kali 

RDA 

Beri-beri yang 

ditandai dengan 

neuropati 

permukaan, 

diikuti perasaan 

gatal, kaku, 

kelemahan 

Serealia berbiji utuh (padi-padian 

utuh), sereal sarapan dan tepung 

yang difortifikasi, kacang jenis 

polong (bean), biji-bijian, dan 

kacang-kacangan. Daging babi, hati 

 

Vitamin B2 

(riboflavin) 

Kristal kuning, 

larut dalam air, 

tahan panas serta 

tahan terhadap 

oksidasi dan 

asam, tidak tahan 

alkali dan cahaya, 

terutama 

ultraviolet 

Sebagai bagian koenzim 

flavoprotein, memiliki peran 

kunci pada reaksi oksidasi-

reduksi dalam jalur 

metabolik; pelepasan energi 

Sangat rendah, 

tidak ada tanda-

tanda sakit 

Jarang terjadi, 

ditandai 

vaskularisasi 

kornea, glositis, 

stomatitis, 

dermatitis basah 

di daerah 

skrotum dan 

hidung 

Susu dan produk olahannya, hati, 

dan telur. Sereal sarapan dan produk 

serealia yang mengandung susu atau 

telur. Sayuran berwarna hijau tua. 

Teh 

Niasin Kristal putih larut 

dalam air, relatif 

stabil terhadap 

panas, oksidasi, 

asam, alkali, dan 

cahaya 

Sebagai bagian dari NAD, 

berperan dalam reaksi yang 

menghasilkan dan 

memerlukan energi. 

Metabolisme karbohidrat, 

protein, dan lemak 

- Pelagra (dengan 

gejala : 

dermatitis, 

diarrhoea, 

dementia), 

perubahan pada 

kulit dan 

neurologik. 

Juga dapat disintesis dari triptofan, 

maka dapat diperoleh dari makanan 

yang mengandung protein. Sumber 

utama adalah daging (termasuk 

unggas dan hati), legum (polong-

polongan), serealia, susu dan prouk 

olahannya, makanan laut, dan 

kacang tanah. Kopi dan kakao 

mengandung sedikit niasin. 


