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Disamping itu kekurangan gizi pada anak sebenarnya adalah 
b t k d i k l tid k k t d it l h t kbentuk dari kelaparan tidak kentara dan itu salah satu ukuran 
kesejahteraan selain kesehatan dan pendidikan 

Tiga macam kekurangan gizi yang dipandang sebagai masalah 
kesehatan umum di Indonesia adalah : defisiensi iodium, vitamin A 
dan zat besi.  Iodium dan Zat Besi sangat berpengaruh terhadap 
kecerdasan anak

Adanya iodium dalam diet akan meningkatkan fungsi hormon 
thyroid.Dampak yang timbul akibat kurangnya iodium adalah hipofungsi 
kelenjar gondok. Akibatnya muncul kondisi kretin hipofungsi kelenjar 
gondok yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan fisik dan mental, 
sehingga penderita menjadi kerdil dan kecerdasan berkurang. Oleh 
karena itu pencapaian garam beriodium 100 % untuk segala lapisankarena itu pencapaian garam beriodium 100 % untuk segala lapisan 
mendesak dilakukan.



Iodium adalah suatu zat essensial dibutuhkan untuk aktivasi fungsiIodium adalah suatu zat essensial dibutuhkan untuk aktivasi fungsi 
hormon thyroid. Hormon ini diketahui mengekstrak iodium dari nutrien 
yang akan menekan timbulnya penyakit gondok. Penyakit ini 
disebabkan oleh rendahnya iodium dalam diet, yang mengakibatkan 
pembesaran kelenjar gondok.Bahan pangan yang bersifat sebagai 
sumber iodium adalah yang berasal dari laut dikenal dengan seafood

Adanya iodium dalam diet akan meningkatkan fungsi hormon 
thyroid.Dampak yang timbul akibat kurangnya iodium adalah hipofungsi 
kelenjar gondok. Akibatnya muncul kondisi kretin hipofungsi kelenjar 

d k dit d i d t b h fi ik d t lgondok yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan fisik dan mental, 
sehingga penderita menjadi kerdil dan kecerdasan berkurang. Oleh 
karena itu pencapaian garam beriodium 100 % untuk segala lapisan 
mendesak dilakukan.



B i ( F ) d l h i l li ti di b t hk l hBesi ( Fe ) adalah unsur mineral yang paling penting di butuhkan oleh 
tubuh karena peranannya pada pembentukan hemoglobin. Senyawa ini 
bertindak sebagai pembawa oksigen dalam darah, dan juga berperan 
dalm transfer CO2 dan H+ pada rangkaian transpor electron yang di atur p g p y g
oleh fosfat organic 

Kebutuhan zat besi terbesar adalah selama 2 ( dua ) tahun kehidupan 
pertama, selama masa pertumbuhan yang cepat dan kenaikan Hb di usia 
remaja, serta masa kehamilan.

Anemi gizi besi merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. 
Resiko anemi gizi besi ini dapat menyebabkan produktivitas kerja g p y p j
rendah, daya tahun tubuh terhadap penyakit menurun, kemampuan 
belajar anak sekolah rendah  



Defisiensi besi berpengaruh negatif terhadap fungsi otak terutamaDefisiensi besi  berpengaruh negatif terhadap fungsi otak, terutama 
terhadap funsgi sistem neurotrtansmitter (pengantar  saraf).  Akibatnya , 
kepekaan reseptor saraf dopamin berkurang yang dapat berakhir dengan 
hilangnya reseptor tersebut.  Daya konsentrasi, daya ingat, dan 
kemampuan belajar terganggu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisiensi besi berpengaruh luasHasil penelitian menunjukkan bahwa defisiensi besi berpengaruh luas 
terhadap kualitas sumber daya manusia, yaitu terhadap kemampuan 
belajar dan produktivitas kerja

Kehilangan besi dapat terjadi karena konsumsi makanan yang kurang 
seimbang atau gangguan absorpsi besi.  Di samping itu kekurangan 
besi dapat terjadi karena perdarahan akibat cacingan atau luka, atau 
penyakit2 yang mengganggu absorpsi seperti penyakit gastro intestinal 



Tabel Nilai besi berbagai bahan makanan (mg/100 g) 
 

B h  k  Nil i F  B h  k  Nil i F  Bahan makanan Nilai Fe Bahan makanan Nilai Fe 
Tempe kacang kedela murni 10,0 Biskuit 2,7 

Kacang kedelai, kering 8,0 Jagung kuning, pipil lama 2,4 
Kacang hijau 6,7 Roti putih 1,5 

Kacang merah 5,0 Beras setengah giling 1,2 
Kelapa tua, daging 2,0 Kentang  0,7 

Udang segar 8,0 Daun kacang panjang 6,2 
Hati sapi 6,6 Bayam 3,9 

Daging sapi 2,8 Sawi 2,9 
Telur bebek 2,8 Daun katuk  2,7 
Telur ayam 2,7 Kangkung 2,5 
Ikan segar 2,0 Daun singkong 2,0 g g g

Ayam 1,5 Pisang ambon 0,5 
Gula kelapa 2,8 Keju 1,5 
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Bahan makanan Nilai Fe

Tempe kacang kedela murni 10,0 Biskuit 2,7p g

Kacang kedelai, kering 8,0 Jagung kuning, pipil lama 2,4

Kacang hijau 6,7 Roti putih 1,5

Kacang merah 5,0 Beras setengah giling 1,2

K l  t  d i 2 0 K t  0 7Kelapa tua, daging 2,0 Kentang 0,7

Udang segar 8,0 Daun kacang panjang 6,2

Hati sapi 6,6 Bayam 3,9

Daging sapi 2,8 Sawi 2,9

Telur bebek 2,8 Daun katuk 2,7

Telur ayam 2,7 Kangkung 2,5

Ikan segar 2,0 Daun singkong 2,0

Ayam 1 5 Pisang ambon 0 5Ayam 1,5 Pisang ambon 0,5

Gula kelapa 2,8 Keju 1,5

Bioavailability (ketersediaan biologik) :
Besi didalam daging, ikan, dan ikan ketersediaan Fe TINGGI
Besi didalam kacang-kacangan dan serealia ketersediaan Fe SEDANGg g
Besi didalam sayuran daun ketersediaan Fe RENDAH



KesimpulanKesimpulan

• 1 Anak-anak sekolah perlu1.  Anak anak sekolah perlu 
mengkonsumsi Iodium dan Zat besi agar 
dapat menjadi anak cerdasdapat menjadi anak cerdas

• 2.  Zat besi dapat diperoleh dengan 
mengkonsumsi aneka makanan secaramengkonsumsi aneka makanan secara 
seimbang
3 K k t b i d t j i• 3.  Kecukupan zat besi dapat menjamin 
kualitas SDM Indonesia yang andal.


