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Abstrak 

Angka kecukupan gizi (AKG) berguna sebagai patokan dalam penilaian dan 
perencanaan konsumsi pangan, serta  basis dalam perumusan acuan label gizi. Angka 
kecukupan gizi mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Iptek gizi dan ukuran 
antropometri penduduk. Setelah sekitar sepuluh tahun ditetapkan angka kecukupan energi 
(AKE) dan kecukupan protein (AKP) bagi penduduk Indonesia, kini saatnya ditinjau ulang 
dan disempurnakan. Kajian ini bertujuan  merumuskan  angka kecukupan energi (AKE),  
kecukupan protein (AKP), kecukupan lemak (AKL), kecukupan karbohidrat (AKK) dan serat 
makanan (AKS) penduduk Indonesia.   

Data berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) yg digunakan dalam perhitungan AKE 
dan AKP didasarkan pada median berat badan dan tinggi badan  normal  penduduk Indonesia  
menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Riskesdas 2010 terhadap standar 
WHO. Secara umum perhitungan AKE pada anak dan dewasa didasarkan pada model 
persamaan estimasi energi IOM 2005 (MPEI). MPEI pada anak mempertimbangkan faktor 
RBNPI, umur, energi pertumbuhan dan energi cadangan. MPEI pada remaja dan dewasa 
mempertimbangkan faktor RBNPI, umur, energi cadangan dan aktifitas fisik. Perhitungan 
AKP bagi anak dan dewasa didasarkan pada kecukupan protein pada setiap kelompok umur 
dan jenis kelamin anjuran IOM (2005) dan WHO (2007) serta faktor koreksi mutu protein. 
Perhitungan AKL didasarkan pada anjuran sebaran persentase energi dari lemak (Aceptable 
Macronutrient Distribution Range –AMDR) dan kebutuhan asam lemak esensial bagi setiap 
kelompok umur dan jenis kelamin yang dianjurkan IOM (2005) dan FAO/WHO (2008).  
Perhitungan tambahan AKE, AKP, AKL bagi busui didasarkan pada  tambahan kecukupan 
gizi ini untuk produksi ASI dikoreksi penurunan berat badan setelah melahirkan.   
Perhitungan tambahan AKE, AKP, AKL bagi bumil didasarkan pada  tambahan kecukupan 
zat gizi ini bagi pertumbuhan perkembangan janin dan organ tubuh ibu, peningkatan cairan 
tubuh,  dan cadangan. Perhitungan AKL didasarkan pada IOM (2005) dan FAO/WHO (2008) 
serta distribusi persentase energi gizi makro. Angka kecukupan serat pangan (AKS) bagi 
anak, remaja dan dewasa adalah 14 g serat pangan per 1000 kkal kecukupan energy (IOM 
2005). 

 Hasil kajian menunjukkan kisaran distribusi energi gizi makro dari pola konsumsi 
penduduk Indonesia  berdasarkan analisis data Riskesdas 2010 adalah  9-14% energi protein, 
24-36% energi lemak, dan   54-63% energi karbohidrat yang belum sebaik yang diharapkan, 
yaitu 5-15% energi protein,  25-55% energi lemak, dan   40-60% energi karbohidrat 
tergantung usia atau tahap tumbuh kembang. Pada makalah ini disajikan AKL, AKK dan 
AKS  untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin bagi penduduk Indonesia. AKP  yang 
dihasilkan dari data klinis (keseimbangan nitrogen) jauh lebih rendah dibandingkan cara 
anjuran kisaran sebaran persentase 1energi dari gizi makro (AMDR). Secara umum AKE dan 
AKP bagi penduduk Indonesia saat ini ( WNPG 2012) sedikit lebih tinggi dibanding  AKE 
dan AKP 2004 (WNPG 2004). Dengan menggunakan hasil perhitungan AKE dan AKP pada 
setiap kelompok umur dan jenis kelamin, serta kompoissi penduduk hasil Sensus Penduduk 
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2010, diperoleh rata-rata AKE dan AKP nasional pada tingkat konsumsi masing-masing 
adalah  2150 kkal dan    57 g perkapita perhari denganproporsi anjuran protein hewani 25 %.   
Sementara AKE dan AKP pada tingkat ketersediaan adalah  2400 kkal dan 63 g perkapita 
perhari.  Penggunaan angka-angka kecukupan gizi ini berguna sebagai dasar perencanaan 
konsumsi pangan kelompok orang atau wilayah untuk mencapai status gizi dan kesehatan 
yang optimal.   tidak dimaksudkan untuk penilain atau penelitian  tingkat asupan zat gizi 
individu.. 

 
Kata kunci:  Kecukupan energi, kecukupan protein, kecukupan lemak, kecukupan karbohidrat 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
 Penelitian dan ilmu Pengetahuan (Iptek) dibidang gizi berkembang pesat, termasuk di 
bidang kebutuhan gizi. Angka kecukupan energi (AKE) dan kecukupan protein (AKP) bagi 
penduduk Indonesia ditetapkan sekitar satu dekade lalu. Semenjak itu telah banyak 
perkembangan penelitian dan Ipteks gizi yang terjadi. Bila pada Widyakarya Nasional Pangan 
dan Gizi (WNPG) VI (1998) penetapan AKE mengunakan model persamaan Shofield yang 
terbukti belakangan overestimated. Pada WNPG VIII (2004) penetapan AKE menggunakan 
model persamaan Oxford atau IOM (2002), tetapi model ini belum mencakup kelompok umur 
anak dan remaja.  

 Kemudian pada tahun 2005, Institute of Medicine (IOM, 2005) menghasilkan model 
persamaan IOM (2005) dari data (subyek) yang lebih banyak, menggunakan pengukuran 
energi basal yang lebih akurat – menggunakan metode doubly labeled water, dan mencakup 
model persamaan yang komprehensif bagi anak, remaja, dewasa, ibu hamil dan ibu menyusui.   
Perkembangan Iptek lainnya juga ditandai dengan penetapan kebutuhan protein, lemak, 
karbohidrat dan serat makanan oleh IOM (2005) dan kajian dan penetapan kebutuhan lemak 
dan asam lemak  oleh FAO (2010). Juga untuk pertama kali Indonesia melalui Riskesdas 
(2010) memiliki data berat dan tinggi badan serta konsumsi pangan yang mencakup semua 
kelompok umur, dan ini menjadi salah satu fondasi dalam penyempurnaan penetapan  AKE, 
AKP,  Angka Kecukupan Lemak (AKL) dan Angka Kecukupan Karbohidrat (AKK), 
termasuk serat. 

 Dilain pihak, kebijakan nasional tentang penanggulangan penyakit tidak menular yang 
berkaitan erat dengan faktor gizi dan gaya hidup juga semakin menguat. Penyempurnaan 
angka kecukupan gizi diharapkan bisa memberi andil bagi perbaikan masalah gizi yang 
berkaitan dengan faktor risiko kejadian penyakit tidak menular. Komitmen pada penyusunan 
AKG yang lalu untuk turut melakukan harmonisasi AKG diantara negara anggota ASEAN 
juga tetap diperhatikan, yaitu tentang definisi, kegunaan, cakupan zat gizi, pengelompokan 
umur,  basis perhitungan AKG dari dokumen  FAO/WHO dan IOM terkini  dengan 
penyesuaian terhadap hasil kajian di indonesia yang relevan dan mutakhir. 

Selama sekitar sepuluh tahun terakhir telah terakumulasi berbagai kajian dan publikasi 
mutakhir tentang kecukupan gizi, yang pada umumnya berasal dari negara-negara maju.  
Mempertimbangkan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan AKE dan 
AKP serta merumuskan AKL dan AKK bagi setiap kelompok umur dan jenis kelamin bagi 
penduduk Indonesia. Metode  perumusan AKG Indonesia perlu terus disempurnakan dengan 
mengkaji temuan-temuan dan kesepakatan-kesepakatan tentang AKG pada tingkat 
internasional dan  regional dengan melibatkan berbagai pakar di bidangnya serta stakeholders.  
Tulisan ini dimaksudkan untuk merumuskan angka kecukupan energy (AKE), protein (AKP), 
lemak (AKL) dan karbohidrat (AKK) termasuk serat pangan (dietary fiber) bagi penduduk 
Indonesia melalui forum WNPG X. 
 
1.2.  Istilah 
 
 Istilah yang dipakai bagi angka kecukupan gizi  berbeda-beda antar negara. Indonesia 
menggunakan istilah Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagai terjemahan  dari RDA 
(recommended dietary allowance). Filipina menggunakan istilah Recommended Energy and 
Nutrient  Intakes (RENI).  Di Amerika Serikat mulai tahun 1997 (IOM, 1997)  menggunakan 
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istilah Dietary Reference  Intake (DRI).  DRI terdiri dari empat komponen, yaitu 1) 
kecukupan gizi rata-rata (Estimated Average Requirement, EAR), 2) Konsumsi gizi yang 
dianjurkan (Recommended Dietary Allowance, RDA), 3) Kecukupan asupan gizi (Adequate 
Intake, AI) dan 4) Batas Atas yang diperbolehkan (Tolerable Upper Intake Level, UL).   
 
 AI suatu zat gizi  merupakan angka yang menggambarkan kecukupan gizi berdasarkan 
asupan gizi orang yang sehat.  AI digunakan  bila  belum cukup kajian  kecukupan zat gizi 
tertentu pada populasi tertentu.   
 

Batas Atas  (Tolerable Upper Level  Intake), adalah nilai rata-rata tertinggi asupan gizi 
harian yang tidak menimbulkan risiko gangguan kesehatan (adverse helath effects)  bagi 
hampir semua orang secara umum  Bila asupan lebih besar dari Batas Atas maka potensi  
mengalami gangguan kesehatan mungkin meningkat. 
 

Berat Badan Sehat adalah nilai rata-rata berat badan dari sekelompok orang yang 
memiliki status gizi yang bormal. Pada anak balita status gizi dengan z-skor BB/U antara +1 
sampai -1. Pada kelompok usia lainnya bila nilai  IMT atau IMT/U berada diantara 20.25 
sampai  23.25 
 

DRI – Dietary Reference Intake adalah patokan untuk menentukan kecukupan gizi 
seseorang untuk hidup  sehat 
 

Energi Basal adalah energi yang diperlukan tubuh  dalam kondisi tubuh istirahat total 
(tidak    ada aktifitas fisik). Biasanya diukur saat berbaring pagi hari yang dipuasakan  
sebelumnya.  
 

Energi Aktifitas Energi aktifitas adalah pengeluaran energi oleh tubuh untuk 
melakukan kegiatan, yang dinyatakan dalam satuan Kal/kg BB/menit atau Kj/kg BB/menit 
 
 EAR (Estimated Average Requirement) merupakan  rata-rata  kecukupan zat gizi yang 
diperoleh dari nilai rata-rata kecukupan gizi berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah 
orang yang dianggap sehat. Rata-rata  kecukupan zat gizi ini  bila diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari mencukupi kecukupan 50% populasi sehat.   
 
 RDA (Recommended Dietary Allowance) adalah angka kecukupan gizi yang bila  
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan memenuhi kecukupan gizi 97.5% populasi 
sehat. (IOM, 1997).   
 

       Kategori Aktifitas Fisik (Physical Activity – PA)  adalah pengkategorian aktifitas fisik 
seseorang  menjadi kategori sangat ringan, ringan, aktif, dan sangat aktif, berdasarkan 
kategori IOM (2005).  
          
          Umur adalah usia kronologis seseorang yang dinyatakan dalam satu bulan bagi bayi (< 
12 bulan) dan dalam satuan tahun bagi anak dan dewasa (>= 1 tahun). Bayi berumur 5 bulan 
artinya bayi berumur 5 bulan sampai menjelang umur 6 bulan (umur 5 bulan 0 hari sampai – 5 
bulan 30 hari). Umur 12 tahun berarti umur 12 tahun sampai menjelang ulang tahun ke-13. 

 
 



5 
 

II. KECUKUPAN ENERGI 

 
2.1. Fungsi dan Pangan Sumber  

  Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan  lemak.  Energi 
berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu dan kegiatan 
fisik.  Kelebihan energi disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi jangka 
pendek dan dalam bentuk lemak sebagai cadangan jangka panjang (IOM, 2002).   

Pangan sumber energi adalah pangan sumber lemak, karbohidrat dan protein.  Pangan 
sumber energi yang kaya lemak antara lain lemak/gajih dan minyak, buah berlemak (alpokat), 
biji berminyak (biji wijen, bunga matahari dan kemiri), santan, coklat, kacang-kacangan 
dengan kadar air rendah (kacang tanah dan kacang kedele), dan aneka pangan produk 
turunnanya.  Pangan sumber energi yang kaya karbohidrat antara lain beras, jagung, oat, 
serealia lainnya, umbi-umbian, tepung, gula, madu, buah dengan kadar air rendah (pisang, 
kurma dan lain lain) dan aneka produk turunannya.  Pangan sumber energi yang kaya protein 
antara lain daging, ikan, telur, susu dan aneka produk turunannya.  

 
2.2. Faktor yang Mempengaruhi dan Dasar Penetapan Energi 
 

Berbagai faktor yang mempengaruhi kecukupan energi adalah berat badan, tinggi 
badan, pertumbuhan dan perkembangan (usia), jenis kelamin,  energi cadangan bagi anak dan 
remaja, serta  thermic effect of food (TEF). TEF adalah peningkatan pengeluaran energi 
karena asupan pangan yang nilainya 5-10% dari Total Energy Expenditure (TEE) (Mahan & 
Escoot-stump 2008). Angka 5 % digunakan bagi anak-anak yang tekstur makanannya lembut 
dan minum ASI/susu (umur <3 th) ; dan 10% pada usia selanjutnya.  
 

Perhitungan kecukupan energi yang terkini didasarkan model persamaan IOM (2005) 
dari meta analisis tim pakar  Institute of Medicine (IOM 2002). Model ini  diperoleh dari data 
enersi basal (EB) yang diukur dengan metode doubly labeled water yang lebih valid 
dibanding model sebelumnya.  Kecukupan energi pada anak berbeda dengan kelompok usia 
lainnya. Rumus perhitungan kecukupan energi pada anak usia 0-8 tahun disajikan pada Tabel 
1, untuk remaja pada Tabel  2, untuk dewasa (Laki laki dan Perempuan serta Perempuan 
hamil) pada Tabel 3, dan untuk lansia pada Tabel 4. Kecukupan energi sejak usia empat tahun  
dikoreksi dengan faktor kategori aktifitas (PA). Pada kelompok usia lanjut (Lansia) hasil 
perhitungan AKE dari persamaan Henry (2005)  perlu dikoreksi  karena  jumlah subyek yang 
kecil dan overestimasi berdasarkan hasil kajian Krems C et al (2005), yaitu overestimasi 9 % 
pada lansia laki-laki dan 11% pada lansia perempuan mulai usia 65 tahun. Pada lansia juga 
dilakukan koreksi penurunan kebutuhan energi dengan bertambahnya umur yaitu 5% pada 
usia 50-64 tahun, 7.5 % pada usia 65-79 tahun, dan 10% pada usia >=80 tahun sebagai  akibat 
penurunan jumlah sel-sel otot, beragam kompleks penurunan fungsi organ. 
 

Nilai PA pada anak sebelum usia sekolah  (umur <3 th) dan pada usia lanjut (>=80 
tahun) diasumsikan sangat ringan; sedangkan nilai PA pada usia lainnya diasumsikan pada 
kategori ringan, yang sejalan dengan hasil Riskesdas (2007) bahwa sebagain besar  penduduk 
remaja dan dewasa Indonesia melakukan aktifitas fisik pada kategori ringan.  Artinya bagi  
anak usia sekolah, remaja dan dewasa yang memilki aktifitas aktif dan sangat aktif akan 
membutuhkan energi lebih banyak lagi.  
 



6 
 

Tabel 1 Model persamaan estimasi kecukupan energi anak 0-9 tahun 

Model persamaan Kecukupan 
Energi (Kal) 

Anak 0-2 tahun  TEE + 0.05TEE 
0-3 bulan 
TEE = [89 x BB (kg) – 100] + 175 Kal 
4-6 bulan 
TEE = [89 x BB (kg) – 100] + 56 Kal 
7-12 bulan  
TEE = [89 x BB (kg) – 100] + 22 Kal 
13-35 bulan 
TEE = [89 x BB (kg) – 100] + 20 Kal 
Anak Laki laki 3-9 tahun 
TEE = [88.5 – (61.9xU) + PA x (26.7xBB+903xTB)] + 20 Kal 
Keterangan : 
PA = 1.0   (sangat ringan)  PA = 1.26 (aktif) 
PA = 1.13 (ringan)             PA = 1.42 (sangat aktif) 
 

TEE + 0.1TEE 

Anak Perempuan 3-9 tahun 
TEE = [135.3 – (30.8xU) + PA x (10xBB+934xTB)] + 20 Kal 
Keterangan : 
PA = 1.0   (sangat ringan)    PA = 1.31 (aktif) 
PA = 1.16 (ringan)               PA = 1.56 (sangat aktif) 
 

TEE + 0.1TEE 

Sumber  : IOM (2005) 
Keterangan  : 
U = umur (tahun), BB = berat badan (kg), TB = tinggi badan (m) 

                 TEE    = Total Energy Expenditure - total pengeluaran energi, (Kal) 
PA = koefisien aktivitas fisik  

 

 

 

Tabel 2 Model Persamaan estimasi kecukupan energi remaja 10-18 tahun 

Model persamaan Kecukupan 
Energi  (Kal) 

Laki laki 10-18 tahun dengan status gizi normal  TEE + 0.1TEE 
TEE = [88.5 – (61.9xU) + PA x (26.7xBB+ 903xTB)]+ 25 Kal 
Keterangan : 
PA = 1.0   (sangat ringan)  
PA = 1.13 (ringan) 
PA = 1.26 (aktif) 
PA = 1.42 (sangat aktif) 

 

Perempuan 10-18 tahun dengan status gizi normal  TEE + 0.1TEE 
TEE = [135.3 – (30.8xU) + PA x (10xBB + 934xTB)]+ 25 Kal 
Keterangan : 
PA = 1.0   (sangat ringan)   PA = 1.31 (aktif) 
PA = 1.16 (ringan)              PA = 1.56 (sangat aktif) 
 

 

Sumber  : IOM (2005) 
Keterangan  : 
U   = Umur (tahun), BB = Berat badan (kg), TB = Tinggi badan (m) 

                 TEE    = Total Energy Expenditure - total pengeluaran energi, (Kal) 
PA  = koefisien aktivitas fisik  
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Tabel 3 Model persamaan estimasi kecukupan energi dewasa 19-64 tahun 

Model persamaan Kecukupan Energi 
(Kal) 

Laki laki 19-55 dengan status gizi normal   TEE + 0.1TEE 
TEE = 662 – (9.53xU) + PA x (15.91xBB+ 539.6xTB) 
Keterangan : 
PA = 1.0   (sangat ringan)   PA = 1.25 (aktif) 
PA = 1.11 (ringan)              PA = 1.48 (sangat aktif) 
 

 

Perempuan 19-55  tahun dengan status gizi normal TEE + 0.1TEE 
TEE = 354 – (6.91xU) + PA x (9.36xBB+726xTB) 
Keterangan : 
PA = 1.0   (sangat ringan)   PA = 1.27 (aktif) 
PA = 1.12 (ringan)              PA = 1.45 (sangat aktif) 
 

 

Tambahan bagi perempuan  hamil (BB normal)  
Trimester 1 = + 0 kkal   
Trimester 2 = + 340 kkal  
Trimester 3 = + 450 kkal  

 

Tambahan bagi perempuan  menyusui   
6 bulan pertama  = 500 kkal  - 170 kkal  
6  bulan kedua    = 400 kkal – 0 kkal 

 

  Sumber  : IOM (2005) 
  Keterangan  : 
  U = Umur (tahun), BB = Berat badan (kg), TB = Tinggi badan (m) 
  TEE = Total Energy Expenditure - total pengeluaran energi, (Kal) 
  PA = koefisien aktivitas fisik  
 
 
 

Tabel 4 Rumus perhitungan kecukupan energi usia lanjut >=65 tahun 

Model persamaan Kecukupan Energi (Kal) 
Laki laki usia lanjut 
EB = (11.4xBB) + (541xTB) – 256 
Keterangan : 
PA = 1.0   (sangat ringan)  
PA = 1.11 (ringan) 
PA = 1.25 (aktif) 

(EB x PA)+(0.1xTEE)  
 

Perempuan usia lanjut 
EB = (8.52xBB) + (421xTB) +10.7 
Keterangan : 
PA = 1.0   (sangat ringan)  
PA = 1.12 (ringan) 
PA = 1.27 (aktif) 

(EB x PA)+(0.1xTEE) 
 

Sumber  : Henry (2005) 
Keterangan : 
EB = Energi Basal  
PA = Koefisien aktivitas fisik 

 
 
Berikut disajikan hasil perhitungan (estimasi) angka kecukupan energi perorang 

perhari menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Bila dibandingkan AKE 2012 ini dengan 
AKE 2004 terdapat peningkatan AKE pada kelompok anak balita dan usia muda produktif 
(10-49 tahun)  dan penurunan kecukupan energi pada kelompok usia lansia (>=65 tahun). Dua 
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faktor utama penyebabnya adalah BB dan TB median normal penduduk Indonesia saat ini 
yang lebih baik dibanding decade lalu dan model persamaan estimasinya (Tabel 5)  

 
Tabel 5.  Angka Kecukupan Energi (AKE) 2012 dan dibanding AKE 2004 

Umur Berat  
badan(kg) 

Tinggi  
badan(cm) 

Hasil 
Analisis 

AKE2012 
AKE2012 AKE2004 

Anak           
0-5 bl 6 61 - 550 550 
6-11 bl 9 71 723 725 650 
1-3 th 13 91 1130 1125 1000 
4-6 th 19 112 1614 1600 1550 
7-9 th 27 130 1865 1850 1800 
Laki-laki     

  
  

10-12 th 34 142 2096 2100 2050 
13-15 th 46 158 2469 2475 2400 
16-18 th 56 165 2675 2675 2600 
19-29 th 60 168 2739 2725 2550 
30-49 th 62 168 2620 2625 2350 
50-64 th 62 168 2331 2325 2250 
65-79 th 60 168 1890 1900 2050 
80+ th 58 168 1530 1525 2050 
Perempuan           
10-12 th 36 145 1988 2000 2050 
13-15 th 46 155 2133 2125 2350 
16-18 th 50 158 2119 2125 2200 
19-29 th 54 159 2268 2250 1900 
30-49 th 55 159 2166 2150 1800 
50-64 th 55 159 1920 1900 1750 
65-79 th 54 159 1560 1550 1600 
80+ th 53 159 1421 1425 1600 
Hamil (+an)           
Trimester 1     0 180 180 
Trimester 2     340 300 300 
Trimester 3     450 300 300 
Menyusui (+an)           
6 bl pertama     330 330 500 
6 bl kedua     400 400 550 
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 Khusus AKE lansia  disebabkan oleh penajaman kelompok umur, dan  koreksi hasil model 
persamaan regresi yang digunakan yang  menurut Krems C (2005)  overestimate. Juga koreksi 
aktifitas fisik yang diasumsikan sedentary  atau sangat ringan pada lansia di atas usia 80 
tahun. Sementara pada kelompok usia lainnya (selain lansia >=80 tahun dan anak <9 tahun) 
diasumsikan kegiatan fisik ringan, sejalan dengan temuan Riskesdas 2007 bahwa lebih dari 90 
% penduduk Indonesia berada pada kategori aktifitas fisik ringan. 
 Kecukupan gizi anak usia<6 bulan, yang seharusnya diberi ASI ekslusif, lebih baik 
dibulatkan ke atas untuk mencapai rata-rata jumlah asupan energi perhari dari ASI selama 
pemberian ASI ekslusif dan dikoreksi dengan faktor konversi energi dari makanan ibu 
menyusui menjadi energi dalam ASI, yaitu 1.1 (FAO/WHO, 1985). Penelitian yang dilakukan 
Nasoetion A (2003) di Bogor menunjukkan jumlah asupan volume ASI  bagi bayi yang 
diberikan ASI ekslusif dengan metode penimbangan dan kohort sekitar 750ml/hari, sejalan 
dengan temuan studi di manca negara berkisar natara 650 sampai 850 ml/hari. 

 Tambahan kecukupan energi pada trimester pertama kehamilan tidak diperlukan bila 
bumil sehat dengan berat badan normal pada saat memulia kehamilan. Asumsi ini tampaknya 
lemah karena persentase KEK wanita usia subur  dan ibu hamil trimester pertama di Indonesia 
sekitar 20-35 %, karena itu lebih baik tambahan kecukupan  energi disebar pada ketiga 
semester dengan tambahan secara bertahap sejak awal kehamilan. Tambahan kecukupan 
energi bagi ibu menyusui. 
 
III.  KECUKUPAN PROTEIN 
 
3.1. Fungsi dan Pangan sumber 

Protein terdiri dari asam-asam amino.  Disamping menyediakan asam amino esensial, 
protein juga mensuplai energi dalam keadaan energi terbatas dari karbohidrat dan lemak.  
Asam amino esensial meliputi Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Cysteine, 
Phinilalanine, Tyrosine, Threonine, Tryptophan dan Valine.  Pada umumnya empat asam 
amino yang sering defisit dalam makanan anak-anak adalah Lysine, Methionine+Cysteine, 
Threonine +Tryptophan.  (FAO/WHO, 1985).  Protein atau asam amino esensial  berfungsi  
terutama sebagai katalisator, pembawa, pengerak, pengatur, ekpresi genetik, neurotransmitter,  
penguat struktur, penguat immunitas dan untuk pertumbuhan (WHO, 2002).   

Pangan sumber protein hewani meliputi daging, telur, susu, ikan, seafood dan hasil 
olahnya. Pangan sumber protein nabati maliputi kedele, kacang-kacangan dan hasil olahnya 
seperti tempe, tahu, susu kedele.  Secara umum mutu protein hewani lebih baik dibanding 
protein nabati. Di Indonesia kotribusi energi dari protein hewani terhadap total energi relatif 
rendah yaitu 4% (Hardinsyah dkk, 2001), yang menurut FAO RAPA (1989) sebaiknya sekitar 
15% dari  total energi.   
 
3.2. Faktor Mempengaruhi dan Dasar Penetapan Kecukupan Protein 
Kecukupan protein seseorang dipengaruhi oleh berat badan, usia (tahap pertumbuhan dan 
perkembangan) dan mutu protein dalam pola konsumsi pangannya. Bayi dan anak-naka yang 
berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat membutuhkan protein lebih 
banyak perkilogram berat badannya dibanding orang dewasa (IOM, 2005). 
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Mutu protein makanan ditentukan salah satunya komposisi dan jumlah asam amino esensial.  
Pangan hewani mengandung asam amino lebih lengkap dan banyak dibanding pangan nabati, 
karena itu pangan hewani mempunyai mutu protein yang lebih baik dibandingkan pangan 
nabati Disamping itu, mutu protein juga ditentukan oleh daya cerna protein tersebut, yang 
dapat berbeda antar jenis pangan.  Semakin lengkap komposisi dan jumlah asam amino 
esensial dan semakin tinggi daya cerna protein suatu jenis pangan atau menu, maka semakin 
tinggi mutu proteinnya.  Demikian pula semakin rendah kandungan serat dan lembut tekstur 
suatu jenis pangan sumber protein semakin baik mutu proteinnya (Gibney, Vorster & Kok, 
2002).   

Analisis data konsumsi pangan Riskesdas 2010 (Hardinsyah dkk, 2012) menunjukkan 
rata-rata proporsi konsumsi energi dari lemak penduduk Indonesia saat ini sekitar 25-29% 
dari total konsumsi energi (Tabel 6).  Secara umum kondisi AMDR  penduduk Indonesia ini 
menunjukkan rendahnya konsumsi protein dan cenderung  tinggi karbohidrat dan lemak. 
Sementara konsumsi energi dari lemak bagi bayi dan anak 0-3 tahun masih rendah seharusnya 
30-45%. Berdasarkan anjuran WHO (2010) dan IOM (2005), kontribusi energi dari lemak 
bagi remaja dan dewasa sebaiknya tidak melebihi 30%; bagi bayi 40-60% dan bagi anak-2 
tahun 35%.  Anjuran konsumsi lemak  bagi orang dewasa seperti tercantum dalam salah satu 
pesan  Pedoman Umum Gizi Seimbang adalah batasi konsumsi lemak sampai 25% kecukupan 
energi.  
 

Perhitungan kecukupan protein didasarkan pada kebutuhan protein per-kilogram berat 
badan menurut umur dan jenis kelamin berdasarkan hasil review yang dilakukan IOM (2005); 
demikian pula untuk tambahan kecukupan protein bagi ibu menyusui (IOM, 2005), dengan 
data berat badan rata-rata sehat penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis 
kelamin, seperti halnya pada perhitungan AKE. Perhitungan kecukupan protein disesuaikan 
dengan rata-rata berat badan  sehat,  serta dikoreksi dengan faktor koreksi mutu protein. Hasil 
analisis data konsumsi pangan Susenas  2009 (BPS 2009) menunjukkan bahwa sekitar 
separoh konsumsi protein penduduk Indonesia berasal dari serealia terutama beras yang 
menurut WHO (2007) mutu protein beras (true digestability) adalah 75.  Review yang 
dilakukan WHO (2007) menunjukkan bahwa mutu protein  diet penduduk Pilipina (yang pola 
pangan pokok nasi dan lebih banyak makan daging, ikan dan susu dibanding  penduduk 
Indonesia) adalah 88, dan  penduduk India (yang pola pangan pokok nasi dan banyak kacang-
kacangan dan susu) adalah 78. Oleh karena itu asumsi mutu protein diet penduduk Indonesia 
pada perhitungan AKG yang lalu adalah 85 perlu disempurnakan dengan mutu protein 80. Ini 
artinya faktor koreksi mutu protein pada AKG 2012 ini adalah 100/80 atau 1.3.  Sedangkan 
faktor koreksi mutu protein bagi perempuan hamil adalah 1.2 karena pada saat hamil menurut 
IOM (2005) terjadi efisiensi penyerapan zat gizi termasuk protein sekitar 10%. Selain itu 
dengan mempertimbangkan bahwa asam manio esensial pada diet usia anak dan remaja 
cenderung  defisit, dan protein terutama protein hewani turut berperan dalam pertumbuhan 
linear atau pencegahan stunting, maka koreksi mutu protein 1.3 tidak diberlakukan pada anak 
dan remaja tetapi ditingkatkan menjadi 1.5. Berikut rumus perhitungan kecukupan protein: 
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Kecukupan protein = (AKP x BB) x faktor koreksi mutu protein 
 

Keterangan : 
AKP = Angka kecukupan protein (g/kgBB/hari) 
BB = Berat badan aktual (kg) 
Faktor koreksi mutu protein umum = 1.3 bagi dewasa dan 1.5 bagi anak dan remaja 
Faktor koreksi mutu protein Perempuan hamil = 1.2 

 
Kisaran distribusi energi gizi makro dari pola konsumsi penduduk Indonesia  

berdasarkan analisis data Riskesdas 2010 adalah 9-14% energi protein (Tabel 6),  24-36% 
energi lemak, dan   54-63% energi karbohidrat. Anjuran kisaran sebaran energi gizi makro 
(AMDR) bagi penduduk Indonesia dalam estimasi kecukupan gizi ini adalah 5-15% energi 
protein,  25-35% energi lemak, dan   40-60% energi karbohidrat, yang penerapannya 
tergantung umur atau tahap pertumbuhan dan perkembangan. 
 

Tabel  6   Distribusi persentase energi dari protein, lemak dan karbohitrat   
                                                dalam pola konsumsi pangan penduduk Indonesia 
Umur  Energi Protein Energi Lemak Energi Karbohidrat Total 
0-5 bl 9.4 36.2 54.4 100.0 
6-11 bl 11,2 29,0 59,8 100,0 
1-3 th 13,0 27,9 59,3 100,0 
4-6 th 13,1 27,0 59,8 100,0 
7-9 th 13,3 27,2 59,5 100,0 
Laki-laki  

   10-12 th 13,0 26,8 60,2 100,0 
13-15 th  13,3 26,4 60,4 100,0 
16-18 th  13,3 26,1 60,6 100,0 
19-29 th 13,3 25,4 61,3 100,0 
30-49 th 13,2 25,0 61,8 100,0 
50-64 th 13,2 24,8 62,1 100,0 
65-79 th 13,1 24,6 62,3 100,0 
80+ th 13,2 24,4 62,4 100,0 
Perempuan 

    10-12 th 13,1 27,0 59,9 100,0 
13-15 th 13,4 27,4 59,2 100,0 
16-18 th  13,6 27,4 59,1 100,0 
19-29 th 13,8 26,8 59,4 100,0 
30-49 th 13,7 26,9 59,4 100,0 
50-64 th 13,5 25,8 60,6 100,0 
65-79 th 13,3 25,8 60,9 100,0 
80+ th 13,2 25,3 61,5 100,0 
  Diolah dari Data Riskesdas (2010). Sumber: Hardinsyah dkk (2011) 
  
 



12 
 

AKP bagi orang dewasa didasarkan pada rata-rata kebutuhan protein orang dewasa 
(yang berbeda menurut umur dan jenis kelamin) dikalikan dengan berat badan, ditambah 
sejumlah safe level (24%) dan dikoreksi dengan mutu (faktor koreksi mutu 1,2).  Tambahan 
24% berasal dari review FAO/WHO (1985) yang masih valid menurut IOM (2005), yaitu 
berasal dari nilai coefficient of variation 12% (2 x CV = 24%).  Kebutuhan protein (EAR 
protein) per kilogram berat badan menggunakan review penelitian oleh tim IOM (2005), yang 
tidak berbeda dengan temuan di Pilipina dan di Indonesia oleh Puslitbang Gizi Bogor (0,75 
g/kg BB).  Hanya saja temuan di Bogor tidak mencakup kelompok usia dewasa yang luas.  
Cara yang sama juga dilakukan pada kelompok usia lainnya.   

Khusus pada bayi <6 bulan, AKP didasarkan pada protein ASI dari sejumlah 750 ml 
ASI/hari, dan tidak perlu dikoreksi mutu proteinnya bila hampir semua bayi diberi ASI secara 
ekslusif sampai usia 6 bulan.  Tetapi pada kenyataannya, persentase bayi yang diberi ASI 
ekslusif sampai usia 6 bulan masih rendah, yaitu 32 % berdasarkan survey crossectional   
SDKI dan 18 % berdasarkan Riskesdas 2010. Sedangkan berdasarkan studi kohort di Kota 
Bogor hanya sebesar 6% (Hardinsyah dkk, 2002).  Oleh karena itu diberikan faktor koreksi 
mutu bagi AKP bayi 1.1. Pada ibu hamil dan ibu menyusui efisiensi pencernaan dan 
penggunaan asam amino lebih baik dibanding ketika tidak hamil, sehingga ditetapkan faktor 
koreksi  mutu protein 1.2 (Tabel 7).   

Secara keseluruhan, hasil estimasi AKP 2012 untuk semua kelompok umur, jenis 
kelamin dan kondisi fisiologis serta perbandingannya dengan AKP hasil WNPG 2004 
disajikan pada Tabel 7. Hasil akhirnya adalah hasil perhitungan yang dibulatkan ke atas dan 
tidak berkoma. Hasil perhitungan dengan pendekatan data hasil kajian keseimbangan nitrogen 
tubuh  (kebutuhan protein dari data review berbagai kajian klinis) tidak konsisten dengan hasil 
perhitungan Angka kecukupan protein (AKP) bagi kelompok usia dewasa yang didasarkan 
pada distribusi %-energi gizi makro (MDR seperti disajikan pada Tabel 8.  Ini menunjukkan 
bahwa pada orang dewasa perhitungan kebutuhan AKP berdasarkan kajian  “keseimbangan 
nitrogen”  lebih rendah dibanding angka kecukupan protein berdasarkan distribusi proporsi 
energi gizi makro).  

 Pemenuhan kebutuhan gizi mikro yang berkualitas berkaitan erat dengan konsumsi 
protein, terutama protein hewani. Dalam kaitannya dengan mengatasi masalah gizi mikro 
terutama mineral zat besi, zink, selenium, kalsium dan  vitamin B12, serta masalah stunting 
sejak usia dini yang merupakan masalah gizi dan kesehatan masyarakat di Indonesia, perlu 
ditingkatkan asupan protein terutama dari  pangan hewani.  Meningkatkan konsumsi protein 
hewani  yang rendah lemak seharusnya dalam konteks gizi seimbang menjadi kebijakan dan 
program. Banyak bukti bahwa konsumsi pangan hewani  meningkatkan  pertumbuhan linear 
dan perkembangan  kognitif anak. Selain itu Indeks glikemik diet harian dengan konsumsi 
gizi seimbang seperti ini akan cenderung lebih rendah. Namun dari segi ekonomi tentu lebih 
mahal. Dari segi keamanan pangan akibat kelebihan asam amino atau protein, IOM (2005) 
membuktikan bahwa konsumsi asam manio atau protein  adalah aman dan tidak ada batas atas 
(upper level) karena tidak ditemukan dari berbagai penelitian nilai NOEL-nya (No Observed 
Adverse Health Effect Level).  Tentunya bagi yang berisiko gangguan ginjal dan hati perlu 
membatasi konsumsi protein hewani. Dalam konteks ini pilihan AKP 2012 berdasarkan 
DEGM lebih dianjurkan. 
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Tabel 7. Hasil perhitungan kecukupan protein menurut kelompok umur dan jenis kelamin 
         berdasarkan model estimasi dari data keseimbangan nitrogen tubuh 

Umur 

Berat 
Badan -BB 

(kg) 

Tinggi  
badan –TB 

(cm) 

Kecukupan 
protein 
/kg BB 

Faktor 
koreksi 

Hasil 
Analisis 

AKP2012 AKP2012 AKP2004 

Anak               

0-5 bl 6 61 1.8 1.1 11.9 12 12 

6-11 bl 9 71 1.5 1.3 17.6 18 16 

1-3 th 13 91 1.3 1.5 25.4 26 25 

4-6 th 19 112 1.2 1.5 34.2 35 39 

7-9 th 27 130 1.2 1.5 48.6 49 45 

Laki-laki               

10-12 th 34 142 1.1 1.5 56.1 56 50 

13-15 th 46 158 1.0 1.5 69.0 72 60 

16-18 th 56 165 0.9 1.3 65.5 66 65 

19-29 th 60 168 0.8 1.3 62.4 62 60 

30-49 th 62 168 0.8 1.3 64.5 65 60 

50-64 th 62 168 0.8 1.3 64.5 65 60 

65-79 th 60 168 0.8 1.3 62.4 62 60 

80+ th 58 168 0.8 1.3 60.3 60 60 

Perempuan               

10-12 th 36 145 1.1 1.5 59.4 60 50 

13-15 th 46 155 1.0 1.5 69.0 69 57 

16-18 th 50 158 0.9 1.3 58.5 59 50 

19-29 th 54 159 0.8 1.3 56.2 56 50 

30-49 th 55 159 0.8 1.3 57.2 57 50 

50-64 th 55 159 0.8 1.3 57.2 57 50 

65-79 th 54 159 0.8 1.3 56.2 56 50 

80+ th 53 159 0.8 1.3 55.1 55 50 

Hamil (+an)               

Trimester 1     0.3 1.2 19.4 20 17 

Trimester 2     0.3 1.2 19.4 20 17 

Trimester 3     0.3 1.2 19.4 20 17 
Menyusui 
(+an)               

6 bl pertama     0.3 1.2 19.4 20 17 

6 bl kedua     0.3 1.2 19.4 20 17 
Catatan: AKP2012= Angka Kecukupan Protein 2012 
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Tabel  8. Anjuran proporsi energi dari lemak, karbohidrat dan protein  serta kecukupan protein 
      yang dihitung berdasarkan  proporsi  energi dari protein 

Umur AKE2012 % -Energi 
protein 

% -Energi 
lemak 

%-Energi 
Karbo 

AKP2012 
berdasarkan 

proporsi energi 
protein* (g) 

AKP2012 
berdasarkan 

keseimbangan 
nitrogen  (g) 

Anak   
    

 

0-5 bl 550 8 50 42 11 12 
6-11 bl 750 10 45 45 18 16 
1-3 th 1050 10 35 55 28 20 
4-6 th 1575 10 35 55 40 28 
7-9 th 1750 10 35 55 46 38 

Laki-laki 
     

  
10-12 th 2050 15 30 55 79 50 
13-15 th 2550 15 30 55 93 62 

16-18 th 2675 15 30 55 100 62 

19-29 th 2725 15 30 55 102 62 

30-49 th 2600 15 25 60 98 62 

50-64 th 2325 15 25 60 87 62 

65-79 th 1900 10 25 65 48 60 

80+ th 1525 10 25 65 38 58 

Perempuan   
    

  
10-12 th 2000 15 30 55 75 52 
13-15 th 2125 15 30 55 80 60 

16-18 th 2125 15 30 55 80 58 

19-29 th 2250 15 30 55 84 58 

30-49 th 2150 15 25 60 81 58 

50-64 th 1900 15 25 60 71 57 

65-79 th 1550 10 25 65 39 57 

80+ th 1425 10 25 65 36 55 

Hamil (+an)   
   

    
Trimester 1 180 

   
7 20 

Trimester 2 300 
   

11 20 
Trimester 3 300 

   
11 20 

Menyusui (+an)   
    

  
6 bl pertama 330 

   
12 20 

6 bl kedua 400 
   

15 20 
Catatan: AKP2012= Angka Kecukupan Protein 2012 
             *Proporsi energi protein = persentase energi dari protein dalam distribusi energi gizi makro 

 
Guna memperoleh mutu protein dan mutu zat gizi mikro yang lebih baik, paling tidak 

seperempat  (25%) AKP dipenuhi dari protein hewani.  Porsi ikan akan lebih banyak dalam 
pemenuhan kebutuhan protein hewani penduduk Indonesia, karena  dalam pola pangan 
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penduduk saat ini  sekitar 60%  kuantitas pangan hewani penduduk berasal dari ikan 
(Hardinsyah dkk, 2001).  Diantara pangan nabati, beras (dikonsumsi dalam jumlah besar) dan 
tahu-tempe mempunyai peran besar  dalam mensuplai pemenuhan kebutuhan protein. Hal ini 
mendatangkan manfaat tambahan, karena protein nabati, terutama protein kedele dapat 
meningkatkan absorbsi kalsium. 

 
IV. KECUKUPAN LEMAK 
 
4.1. Fungsi dan Pangan Sumber 

Lemak (lipid) merupakan komponen struktural dari semua sel-sel tubuh,  yang 
dibutuhkan oleh ratusan bahkan ribuan fungsi fisiologis tubuh (McGuire and Beerman, 2011). 
Lemak terdiri dari trigliserida, fosfolipid dan sterol yang masing-masing mempunyai fungsi 
khusus bagi kesehatan manusia.  Sebagian besar (99%) lemak tubuh adalah trigliserida.    
Trigliserida terdiri dari gliserol dan asam-asam lemak. Disamping mensuplai energi, lemak 
terutama trigliserida, berfungsi menyediakan cadangan energi tubuh, isolator, pelindung organ 
dan menyediakan asam-asam lemak esensial (Mahan, LK dan Escott-Stump, S, 2008).  Selain 
itu juga berfungsi penting dalam metabolisme zat gizi, terutama penyerapan karoteniod, 
vitamin A, D, E dan K (Boyle and Roth, 2010, Brown, 2011, Hamazaki & Okuyama, 2000)  

Asam lemak berdasarkan kejenuhannya dikelompokkan menjadi asam lemak jenuh dan 
asam lemak tidak jenuh (baik tidak jenuh tunggal maupun tidak jenuh jamak).    Sistem syaraf 
pusat kaya dengan turunan dua asam lemak Asam lemak esensial, yaitu asam linoleat dan 
asam alfa-linolenat (Brown, 2011).   Omega-3  (seperti asam linolenat, EPA dan DHA) dan 
Omega-6  (seperti asam linoleat dan AA) merupakan asam lemak tidak jenuh rantai panjang 
(long chain fatty acids) yang berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti-clotting sehingga penting 
bagi kelancaran aliran darah dan fungsi sendi (IOM, 2005, Vance and Vance, 2008).  Efek 
ketidakcukupan asupan lemak total adalah gangguan pertumbuhan dan Peningkatan resiko 
penyakit kronis, seperti penyakit jantung koroner. Begitu juga ketidakcukupan asupan  
omega-6 Polyunsaturated Fatty Acids juga mengakibatkan munculnya tanda-tanda defisiensi 
asam lemak esensial. Sedangkan ketidakcukupan asupan omega-3 Polyunsaturated Fatty 
Acids berakibat gangguan penglihatan dan perilaku belajar (IOM, 2005). 

Omega-6 banyak terdapat dalam minyak nabati seperti minyak kedele, minyak jagung, 
minyak biji bunga matahari, minyak biji kapas dan minyak safflower.  Omega-3 banyak 
terdapat dalam minyak ikan,  ikan laut dalam seperti lemuru, tuna, salmon, cod, minyak 
kanola, minyak kedele, minyak zaitun dan  minyak jagung.  Lemak/gajih, minyak kelapa, 
mentega (butter), minyak inti sawit dan coklat banyak mengandung lemak jenuh (Duyff, 
1998).  Asam-asam lemak yang tidak jenuh dapat menjadi jenuh atau sebagian tetap tidak 
jenuh tetapi berubah menjadi trans-fatty acids, yang tidak baik bagi kesehatan, karena proses 
pengolahan pangan  (hidrogenisasi) atau cara menggunakannya. 

Kolesterol merupakan suatu komponen mirip lemak (fat-like substance). Kolesterol 
membentuk empedu yang berfungsi dalam pencernaan dan penyerapan lemak. Kolesterol juga 
berfungsi dalam pertumbuhan sel dan pembentukan hormon steroid (seperti estrogen).  
Dengan bantuan sinar matahari, kolesterol dapat diubah menjadi vitamin D di dalam tubuh.  
Kolesterol diproduksi dalam tubuh terutama oleh hati, tetapi jika produksi kolesterol 
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berlebihan bisa meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh arteri. Kolesterol banyak 
terdapat dalam daging, organ dalam (jeroan), otak  dan kuning telur (Duyff, 1998; Leeds & 
Gray, 2001).   

 
4.2. Faktor Mempengaruhi dan Dasar Penetapan Kecukupan  

Seperti halnya kecukupan energi, kecukupan lemak seseorang juga dipengaruhi oleh 
dipengaruhi oleh ukuran tubuh (terutama berat badan), usia atau tahap pertumbuhan dan 
perkembangan dan aktifitas.  Pola umumnya secara kuantitas adalah, bila kebutuhan energi 
meingkat kebutuhan akan zat gizi makro juga meningkat. Artinya  semakin banyak kecukupan 
energi semakin banyak pula zat gizi makro, termasuk lemak yang dibutuhkan.  

Pola konsumsi pangan harian yang dianjurkan sebaiknya memenuhi keseimbangan 
rasio energi dari protein, lemak dan karbohidrat, atau yang biasa disebut sebagai kisaran 
distribusi persentase energi dari zat gizi makro (Average Macronutrients energy Distribution 
Range – AMDR). Secara umum pola konsumsi pangan remaja dan dewasa yang baik adalah 
bila perbandingan komposisi energi dari karbohidrat, protein dan lemak adalah 50-65% : 10-
20% : 20-30%.  Komposisi ini tentunya dapat bervariasi, tergantung umur, ukuran tubuh, 
keadaan fisiologis dan mutu protein makanan yang dikonsumsi.  Pada bayi usia < 6 bulan, 
persentase energi dari protein sekitar 7% masih baik karena proteinnya berasal dari ASI (ASI 
ekslusif) yang mutu proteinnya 100%.   

Lemak dikonsumsi dalam bentuk lemak atau minyak yang tampak (seperti gajih, 
mentega, margarin, minyak, santan dll) dan minyak yang tidak tampak (terkandung dalam 
makanan). Lemak yang tampak dalam bentuk padat cenderung mengandung lebih banyak 
asam lemak jenuh.  Menurut Simopoulus et al. (2000) proporsi lemak jenuh (saturated fat) 
dan asam lemak trans masing-masing maksimal 8% dan  1% dari energi total. Ini berarti bagi 
seorang remaja atau dewasa dengan  kecukupan energi 2000 Kal, perlu membatasi  konsumsi 
lemaknya pada 56 g/hari  dan lemak jenuh sekitar 18 g/hari. 

Upaya memperbaiki komposisi asam lemak dalam menu harian perlu dilakukan agar 
sejalan dengan upaya pencegahan penyakit kronik degeneratif sedini mungkin melalui 
pengaturan komposisi asam lemak yang dikonsumsi.    Perbandingan kandungan n-6 dan n-3 
adalah 4-8 : 1 (Simopoulus et al., 2000; Hamazaki dan Okuyama, 2000).  Komposisi n-3 
dalam makanan bayi atau anak sebaiknya lebih tinggi lagi.  Penelitian kandungan n-6 dan n-3 
pada ASI menunjukan bahwa perbandingan n-6 dan n-3 adalah 4 : 1 baik pada ibu menyusui 
dari kelompok sosial ekonomi rendah maupun tinggi (Muhilal, Herman & Karyadi, 1994).  

Merujuk pada anjuran perbandingan komposisi energi dari karbohidrat, protein dan 
lemak di Amerika Serikat (IOM, 2005) dan menyelaraskan dengan Pedoman Gizi Seimbang 
Indonesia (Kemenkes 2005) serta perhitungan hasil konsumsi pangan Riskesdas 2010 
(Hardinsyah 2012), maka anjuran kecukupan lemak  dalam konteks AMDR bagi penduduk 
Indonesia dibagi ke dalam tiga (3) kelompok penduduk seperti disajikan pada Tabel  9 berikut 
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Tabel  9. Anjuran proporsi energi dari lemak, karbohidrat dan protein menurut  kelompok umur 
 

Zat gizi makro Persen terhadap total energi (%) 

 Bayi 0-11 bl* Anak, 1-3 th**) Anak, 4-18 th**) Dewasa**) 

Protein 5 15  (5-20) 15  (10-30) 15  (10-30) 

Lemak 55 35  (30-40) 30  (25-35) 25  (20-30) 

Karhohidrat 40 50  (45-65) 55  (45-65) 60  (45-65) 
  *)Berdasarkan Aiar susu Ibu (ASI) dari United Nations University Center. 

**)Angka dalam kurung merupakan kisaran anjuran di Amerika Serikat (IOM, 2005) 
 

 

Kontribusi energi dari lemak sebaiknya sekitar 35% pada anak usia 1-3 tahun, 30% pada 
usia 4-18 tahun dan 25% pada orang dewasa.   Perbaikan menu dengan komposisi energi 
asam lemak ini sangat penting agar upaya pencegahan penyakit kronik degeneratif sedini 
mungkin dapat tercapai (Bredbenner et al. 2009 dan WHO 2010).  Berdasarkan AMDR 
dihitung angka kecukupan lemak menurut kelompok umur dan jenis kelamin sbb (Tabel 10): 
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Tabel  10. Anjuran proporsi energi dari lemak, karbohidrat dan protein serta kecukupan lemak 

Umur AKE2012 
% -Energi 

protein 
% -Energi 

lemak 
%-Energi 

Karbo AKL2012 (g) 
Anak   

    0-5 bl 550 8 50 42 31 
6-11 bl 725 10 45 45 36 
1-3 th 1125 10 35 55 44 
4-6 th 1600 10 35 55 62 
7-9 th 1850 10 35 55 72 

Laki-laki   
    10-12 th 2100 15 30 55 70 

13-15 th 2475 15 30 55 83 

16-18 th 2675 15 30 55 89 

19-29 th 2725 15 30 55 91 

30-49 th 2625 15 25 60 73 

50-64 th 2325 15 25 60 65 

65-79 th 1900 10 25 65 53 

80+ th 1525 10 25 65 42 

Perempuan   
    10-12 th 2000 15 30 55 67 

13-15 th 2125 15 30 55 71 

16-18 th 2125 15 30 55 71 

19-29 th 2250 15 30 55 75 

30-49 th 2150 15 25 60 60 

50-64 th 1900 15 25 60 53 

65-79 th 1550 10 25 65 43 

80+ th 1425 10 25 65 40 

Hamil (+an)   
    Trimester 1 180 

   
6 

Trimester 2 300 
   

10 
Trimester 3 300 

   
10 

Menyusui (+an)   
    6 bl pertama 330 

   
11 

6 bl kedua 400 
   

13 
Catatan: AKL2012= Angka Kecukupan Lemak 2012 

 
 

Selanjutnya untuk asam lemak esensial adalah :  n-6 polyunsaturated fatty acids ( asam 
linoleat) tidak melebihi 10% adalah asupan n-6 polyunsaturated fatty acids (asam linoleat) di 
Amerika Serikat jarang melebihi 10% dari  energi total, evidensi epidemiologi untuk 
keamanan asupan lebih dari 10% pada umumnya terbatas, dan asupan asam linoleat tinggi 
dapat memunculkan keadaan pro-oksidan yang akan dapat memicu kejadian penyakit kronis, 
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seperti kanker dan penyaakit jantung koroner (IOM, 2005).  Anjuran kecukupan asam lemak 
esensial di sajikan pada Tabel  11 berikut.  

 
Tabel 11 . Anjuran kecukupan asam lemak esensial n-3 dan n-6 berdasarkan proporsi 

                        energi (%-energi) pada tiga kelompok umur 

Asam lemak esensial 
Persen terhadap energi total*) 

Anak, 1-3 th Anak, 4-18 th Dewasa 
n-3 polyunsaturated fatty acids 
 ( asam α-linolenat) 

0.6 – 1.2 0.6 – 1.2 0.6 – 1.2 

n-6 polyunsaturated fatty acids 
 ( asam linoleat) 

5 - 10 5 - 10 5 - 10 

*)Diadopsi dari kisaran anjuran di Amerika Serikat (IOM, 2005) 
 
Secara kuantitas, kecukupan n-3 (linoleat) dan n-6 (linolenat) didasarkan pada IOM (2005).  
Kecukupan bagi bumil dan busui adalah sama yaitu 13 g  n-3 dan 1.4 g n-6 perhari. 
Kecukupan bagi  bayi 0-5 bulan dan 6-11 bulan masing-masing adalah 4.4 g n-3 dan  0.5g n-6 
perhari (Tabel 12). 

Tabel   12. Kecukupan asam lemak n-3 dan n-6 bagi anak dan dewasa 
Umur  Asam lemak n-3 Asam lemak n-6 
0-11 bl 4,4 0,5 
1-3 th 7,0 0,7 
4-6 th 10,0 0,9 
7-9 th 10,0 0,9 
Laki-laki  

 10-12 th 12,0 1,2 
13-15 th 16,0 1,6 
16-18 th 16,0 1,6 
19-29 th 17,0 1,6 
30-49 th 17,0 1,6 
50-64 th 14,0 1,6 
65-79 th 14,0 1,6 
80+ th 14,0 1,6 
Perempuan 

  10-12 th 10,0 1,0 
13-15 th 11,0 1,1 
16-18 th 11,0 1,1 
19-29 th 12,0 1,1 
30-49 th 12,0 1,1 
50-64 th 11,0 1,1 
65-79 th 11,0 1,1 
+80 th 11,0 1,1 
 Sumber: Dihitung dari anjuran IOM (2005) 
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V. KECUKUPAN KARBOHIDRAT 

5.1. Fungsi dan Pangan Sumber 
Karbohidrat  merupakan salah satu zat gizi makro.  Karbohidrat ada yang dapat dicerna 

oleh tubuh sehingga menghasilkan glukosa dan energi, dan ada pula karbohidrat yang tidak 
dapat dicerna yang berguna sebagai serat makanan. Fungsi utama karbohidrat  yang dapat 
dicerna  bagi manusia  adalah  untuk menyediakan  energi bagi sel, termasuk sel-sel otak yang 
kerjanya tergantung pada  suplai karbohidrat berupa glukosa. Kekurangan glukosa darah 
(hipoglikemia) bisa menyebakan pingsan atau fatal; sementara bila kelebihan glukosa darah 
menimbulkan hiperglikemia yang bila berlangsung terus meningkatkan risiko penyakit 
diabetes atau kencing manis (Mahan K. dan Escott-Stump, 2008). 

Karbodidrat dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah unit gula (glukosa) yang 
dikandungnya. Bila mengandung satu unit gula disebut  mono sakarida, seperti glukosa dan 
fruktosa yang banyak terdapat dalam larutan gula dan buah-buahan.  Bila mengandung dua 
unit gula disebut  disakarida, seperti sucrose (dalam gula meja, buah dan sayur), lactose 
(dalam susu)  dan maltose (dalam karamel). Bila mengndung 3-10 unit gula disebut 
oligosakarida, seperti raffinose and stachyose yang banyak dijumpai dalam kacang-kacangan.  
Bila mengandung lebih dari sepuluh unit gula disebut polisakarida seperti kanji (starch), 
glikogen dan sellulosa. 

Monosakarida sering juga disebut sebagai karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana 
mudah dicerna dan cepat menghasilkan energi, sehingga penting untuk pemulihan energi, dan 
sebaliknya mudah meningkatkan gula darah  Sedangkan karbohidrat komplek (glikogen dan 
starch) butuh waktu lebih lama untuk menghasilkan energi. dan karena sifatnya ini, maka 
karbohidrat komplek sangat baik digunakan untuk pengendalian kadar glukosa darah 
(Whitney, Cataldo & Rofles, 1998 dan IOM, 2005). 

Total serat pangan terdiri dari serat pangan fungsional dan serta pangan.  Serat pangan 
fungsional adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan mempunyai efek  manfaat 
fisiologis bagi manusia. Serat pangan adalah  karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan lignin 
yang terdapat dalam tanaman.  Serat pangan merupakan komponen polisakarida yang bukan 
starch (non-starch polysaccharides) pembentuk struktur tanaman seperti selulosa 
hemiselulosa, pektin, gum, lignin dan lain-lain.  (IOM, 2005). 

Serat tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia.  Serat pangan (dietary fiber) 
secara fisik terdiri dari serat pangan yang larut air dan serat pangan yang tidak larut air.  
Kedua serat pangan ini memperlama masa transit makanan dalam organ pencernaan 
(memperlama rasa kenyang) dan sebagian  difermentasi oleh mikroba usus menjadi asam 
lemak rantai pendek .  Serat pangan larut air yang umumnya terdapat dalam buah, kacang dan 
sereal berfungsi untuk memperlambat penyerapan glukosa, kolesterol dan garam empedu di 
dalam usus halus, sehingga menurunkan kadar gula dan kolesterol darah.  Sedangkan serat 
pangan yang tidak larut air berguna memperlambat pencernaan starch, membantu pergerakan 
usus dan melancarkan buang air besar (Kritchevsky, 1988; IOM, 2005). Serat pangan berupa 
beta glukan, psyllium, pektin dan inulin (sejenis fruktooligosakarida – FOS) terbukti dapat 
mengendalikan kolesterol (Letexier D, Diraison F and Beylot M, 2003) dan gula darah (Chen 
J and Raymond K, 2008). 
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5.2. Faktor Mempengaruhi  dan Dasar Penetapan Kecukupan 
Kecukupan energi, kecukupan karbohidrat seseorang dipengaruhi oleh ukuran tubuh 

(berat badan), usia atau  tahap pertumbuhan dan perkembangan, dan aktifitas fisik. Ukuran 
tubuh dalam arti masa otot yang semakin besar dan aktifitas fisik yang semakin tinggi 
berimplikasi pada kecukupan karbohidrat yang semakin tinggi. 

Ada dua pendekatan untuk menghitung kebutuhan karbogidrat bagi setiap kelompok 
umur dan jenis kelamin. Pertama didasarkan pada cara by difference.  Untuk menghitung 
kecukupan karbohidrat dilakukan by difference karena kecukupann energi, protein dan lemak 
sudah diperoleh. Ini artinya kecukupan karbohidrat dihitung dengan  total kecukupan energi 
dikurangi total energi dari kecukupan protein dan kecukupan lemak. Perhitungan kecukupan 
karbohidrat dengan prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Karbohidrat = 𝑲𝒆𝒃 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 (𝑲𝒂𝒍)− (𝑲𝒆𝒃 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏 (𝒈) 𝒙 𝟒) 𝑲𝒂𝒍 – (𝑲𝒆𝒃 𝑳𝒆𝒎𝒂𝒌 (𝒈) 𝒙 𝟗) 𝑲𝒂𝒍
𝟒

 
 
 
Hasil perhitungan kecukupan karbohidrat berdasarkan  cara pertama ini (by difference) 

berdasarkan distribusi persentase energi zat gizi makro bagi disajikan pada Tabel 13.  
Cara kedua adalah dengan mengunakan hasil review yang dilakukan IOM (2005) 

bahwa kebutuhan karbohidrat bayi yang didasarkan karbohidrat dari ASI yang cukup adalah 
60g/org/hari. Selanjutnya pada remaja dan dewasa 100 g/org/hari.  Hasil review IOM (2005) 
menunjukkan kebutuhan karbohidrat remaja dan dewasa Laki laki dan Perempuan relatif sama 
yaitu 100 g/org/hari. Dengan mempertimbangkan perlu ditambah sejumlah dua kali koefisien 
variasi (30%) untuk menjadikan kecukupannya, maka kecukupan karbohidrat bagi perempuan 
dan laki-laki remaja atau dewasa adalah 130 g/org/hari 

Bagi ibu menyusui didasarkan pada junlah kebutuhan karbohidrat bagi Perempuan 
dewasa, yaitu 100 g/org/hari,  ditambah dengan jumlah karbohidrat untuk produksi ASI yaitu 
60 g/orang/hari, sehingga kebutuhan karbohidrat bagi busui adalah  160 g/org/hari. Dengan 
mempetimbangkan perlu ditambah sejumlah dua kali koefisien variasi (30%) untuk 
menjadikan kecukupannya, maka kecukupan karbohidrat bagi busui adalah 210 g/org/hari.  

Bagi ibu hamil kebutuhannya adalah sejumlah kebutuhan perempuan dewasa (100 
g/hari) ditambah kebutuhan karbohidrat janin yaitu 33 g/org/hari, sehinga total kebutuhannya 
adalah 133 g/org/hari. Untuk dijadikan kecukupan perlu ditambah 30% seperti halnya pada 
ibu menyusui maka kecukupan karbohidrat bumil adalah 175 g/org/hari. Bila karbohidrat 
terlalu rendah akan memicu glukoneogenesis yang tidak efisien (energically expensive) dan 
ini sebaiknya dihindari (IOM, 2005).   

Kecukupan total serat pangan pada  remaja dan dewasa didasarkan pada review IOM 
(2005) tentang penelitian manfaat total serat pangan dalam mengendalikan kolesterol  terkait 
dengan menurunkan risiko penyakit jantung koroner, yaitu 14 g/1000 kkal.  Angka yang sama 
juga diterapkan pada anak 1-8 tahun untuk mencegah konstipasi (sulit buang air besar). 
Anujran kecukupan serta ini berarti semakin rendah konsumsi atau kecukupan energi 
seseorang semakin rendah pula kecukupan serat pangannya. Anjuran kecukupan serat ini 
harus disertai dengan anjuran minum yang memenuhi kecukupan air.   Anjuran rasio serat 
pangan tidak larut air dan serat pangan larut air adalah 3 : 1.  Tidak ada bukti bahwa 
kebutuhan total serat pangan bumil dan busui berbeda dengan perempuan. Tidak perlu 
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dianjurkan kecukupan serat bagi bayi (IOM, 2005).  Angka kebutuhan total serat pangan pada 
Tabel 13. 

 
Tabel  13 . Distribusi persentase energi makro dan angka kecukupan karbohidrat dan serat 

Umur 
AKE2012 

(kkal) 
% -Energi 

protein 
% -Energi 

lemak 
%-Energi 

Karbo 
AKK2012 

(g) 
AKS2012 

(g) 

Anak   
     

0-5 bl 550 8 50 42 58 0 

6-11 bl 725 10 45 45 82 10 

1-3 th 1125 10 35 55 155 16 

4-6 th 1600 10 35 55 220 22 

7-9 th 1850 10 35 55 254 26 

Laki-laki   
     10-12 th 2100 15 30 55 289 29 

13-15 th 2475 15 30 55 340 35 

16-18 th 2675 15 30 55 368 37 

19-29 th 2725 15 30 55 375 38 

30-49 th 2625 15 25 60 394 37 

50-64 th 2325 15 25 60 349 33 

65-79 th 1900 10 25 65 309 27 

80+ th 1525 10 25 65 248 21 

Perempuan   
     10-12 th 2000 15 30 55 275 28 

13-15 th 2125 15 30 55 292 30 

16-18 th 2125 15 30 55 292 30 

19-29 th 2250 15 30 55 309 32 

30-49 th 2150 15 25 60 323 30 

50-64 th 1900 15 25 60 285 27 

65-79 th 1550 10 25 65 252 22 

80+ th 1425 10 25 65 232 20 

Hamil (+an)   
     Trimester 1 180 

   
25 3 

Trimester 2 300 
   

41 4 

Trimester 3 300 
   

41 4 

Menyusui (+an)   
     6 bl pertama 330 

   
45 5 

6 bl kedua 400 
   

55 6 
Catatan:   AKK2012= Angka Kecukupan Karbohidrat 2012 

  AKS2012= Angka Kecukupan Serat 2012 
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VI. RATA-RATA AKE DAN AKP NASIONAL 
 

Setiap pernyempurnaan AKE dan AKP melalui forum WNPG, juga dilakukan estimasi 
rata-rata AKE dan AKP nasional yang akan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan 
perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
penduduk rata-rata secara makro nasional. Selain itu juga dijadikan sebagai dasar penetapan 
garis kemiskinan pangan rata-rata rumahtangga.   

Berdasarkan  hasil perhitungan AKE dan AKP pada setiap kelompok umur dan jenis 
kelamin (Tabel 5 dan Tabel 7), serta kompoissi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (Tabel 
14), maka diperoleh rata-rata AKE dan AKP nasional.  AKE dan AKP nasional pada tingkat 
konsumsi masing-masing  adalah  2150 kkal/kapita/hari  dan AKP nasional    57 g/kapita/hari 
berdasarkan kajian keseimbangan nitrogen (data klinis)  dan 76 g/hari berdasarkan distribusi 
energi gizi makro untuk  memenuhi gizi seimbang yang mengantisipasi masalah PTM dan 
stunting (Tabel 14). Sementara pada tingkat ketersediaan ditambah sejumlah 10% yang 
mencerminkan losses dan kerusakan pangan dari produsen ke  asupan konsumen sehingga 
menjadi adalah  2400 kkal/kapita/hari  dan AKP nasional    63 g/kapita/hari berdasarkan 
kajian keseimbangan nitrogen (data klinis)   dan 84 g/hari berdasarkan distribusi energi gizi 
makro. 

 

 
VI. RISET MASA MENDATANG 

 
 Mempertimbangkan perubahan AKG akan mempengaruhi regulasi atau standar 

berkaitan dengan acuan label gizi dan lain sebagainya, maka disarankan peninjauan ulang 
AKE dan AKP sebaiknya sekali 10 tahun, sehingga berdampak pada efisiensi dalam 
organisasi pemangku kepentingan. 

Terkait dengan PTM terkait gizi, diperlukan kajian tentang energi basal dan energi 
aktifitas dengan metode yang advance, tentang kebutuhan asam lemak dan  komponen 
karbohidrat akan semakin penting.  Disamping itu juga penelitian tentang indeks klikemik dan 
beban glikemik berbagai jenis pangan dan menu makanan Indonesia, yang bermanfaat bagi 
pencegahan dan terapi penyakit, terutama hiperglikemia. Disamping itu masih dibutuhkan 
kajian-kajian tentang Trans-fafty acids, EPA dan DHA, serta kajian kaitan antara jumlah asam 
lemak n-6 dan asam lemak n-3 dengan toleransi glukosa. 
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Tabel 14.  Perhitungan rata-rata AKE dan AKP Penduduk Indonesia 

Umur 
Penduduk 

(%) 
AKE 

(kkal/hr) 
Perkalian  

AKE 
AKP 
(g/hr) 

Perkalian 
AKP* 

Perkalian 
AKP** 

(1) (2)  (3) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(2)x(5)  

  Anak            

0-6 bl 0.8 550 440.0 12 9.6 8.8 
7-11 bl 0.8 725 580.0 18 14.4 14.4 
1-3 th 5.8 1125 6525.0 26 150.8 162.4 
4-6 th 5.9 1600 9440.0 35 206.5 236.0 
7-9 th 6.0 1850 11100.0 49 294.0 276.0 
  Pria         0.0 0.0 
10-12 th 2.8 2100 5880.0 56 156.8 221.2 
13-15 th 2.8 2475 6930.0 72 201.6 260.4 
16-18 th 2.6 2675 6955.0 66 171.6 260.0 
19-29 th 9.5 2725 25887.5 62 589.0 969.0 
30-49 th 14.5 2625 38062.5 65 942.5 1421.0 
50-64 th 5.3 2325 12322.5 65 344.5 461.1 
65-79 th 1.9 1900 3610.0 62 117.8 91.2 
80+ th 0.3 1525 457.5 60 18.0 11.4 

  Wanita         0.0 0.0 
10-12 th 2.9 2000 5800.0 60 174.0 217.5 
13-15 th 2.9 2125 6162.5 69 200.1 232.0 
16-18 th 2.7 2125 5737.5 59 159.3 216.0 
19-29 th 9.6 2250 21600.0 56 537.6 806.4 
30-49 th 14.6 2150 31390.0 57 832.2 1182.6 
50-64 th 5.5 1900 10450.0 57 313.5 390.5 
65-79 th 2.3 1550 3565.0 56 128.8 89.7 
80+ th 0.5 1425 712.5 12 6.0 18.0 

  Hamil (+an)         0.0 0.0 
Trimester 1 0.6 180 108.0 20 12.0 4.2 
Trimester 2 0.6 300 180.0 20 12.0 6.6 
Trimester 3 0.6 300 180.0 20 12.0 6.6 

  Menyusui (+an)     0   0  

6 bl pertama 0.8 330 264 20 16.0 9.6 
6 bl kedua 0.8 400 320 20 16.0 12.0 
  100.0   214659.5   5636.6 7584.6 

Rata-rata/kapita/hari  2132 kkal  56.4 g 75.8 g 
 

 
Angka Diperhalus  2150 kkal  57 0 76 g 

Keterangan :       *AKP yang didasarkan pada kajian keseimbangan nitrogen 
                         **AKP yang didasarkan pada distribusi persentase energi gizi makro 
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	II. KECUKUPAN ENERGI
	Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan  lemak.  Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu dan kegiatan fisik.  Kelebihan energi disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi jangka pendek dan dalam bentuk lemak sebagai cadangan jangka panjang (IOM, 2002).  

	III.  KECUKUPAN PROTEIN
	Analisis data konsumsi pangan Riskesdas 2010 (Hardinsyah dkk, 2012) menunjukkan rata-rata proporsi konsumsi energi dari lemak penduduk Indonesia saat ini sekitar 25-29% dari total konsumsi energi (Tabel 6).  Secara umum kondisi AMDR  penduduk Indonesia ini menunjukkan rendahnya konsumsi protein dan cenderung  tinggi karbohidrat dan lemak. Sementara konsumsi energi dari lemak bagi bayi dan anak 0-3 tahun masih rendah seharusnya 30-45%. Berdasarkan anjuran WHO (2010) dan IOM (2005), kontribusi energi dari lemak bagi remaja dan dewasa sebaiknya tidak melebihi 30%; bagi bayi 40-60% dan bagi anak-2 tahun 35%.  Anjuran konsumsi lemak  bagi orang dewasa seperti tercantum dalam salah satu pesan  Pedoman Umum Gizi Seimbang adalah batasi konsumsi lemak sampai 25% kecukupan energi. 

	IV. KECUKUPAN LEMAK
	Lemak dikonsumsi dalam bentuk lemak atau minyak yang tampak (seperti gajih, mentega, margarin, minyak, santan dll) dan minyak yang tidak tampak (terkandung dalam makanan). Lemak yang tampak dalam bentuk padat cenderung mengandung lebih banyak asam lemak jenuh.  Menurut Simopoulus et al. (2000) proporsi lemak jenuh (saturated fat) dan asam lemak trans masing-masing maksimal 8% dan  1% dari energi total. Ini berarti bagi seorang remaja atau dewasa dengan  kecukupan energi 2000 Kal, perlu membatasi  konsumsi lemaknya pada 56 g/hari  dan lemak jenuh sekitar 18 g/hari.
	Upaya memperbaiki komposisi asam lemak dalam menu harian perlu dilakukan agar sejalan dengan upaya pencegahan penyakit kronik degeneratif sedini mungkin melalui pengaturan komposisi asam lemak yang dikonsumsi.    Perbandingan kandungan n-6 dan n-3 adalah 4-8 : 1 (Simopoulus et al., 2000; Hamazaki dan Okuyama, 2000).  Komposisi n-3 dalam makanan bayi atau anak sebaiknya lebih tinggi lagi.  Penelitian kandungan n-6 dan n-3 pada ASI menunjukan bahwa perbandingan n-6 dan n-3 adalah 4 : 1 baik pada ibu menyusui dari kelompok sosial ekonomi rendah maupun tinggi (Muhilal, Herman & Karyadi, 1994). 
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