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Kata Pengantar 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, pada akhirnya pedoman ini dapat diselesaikan. 

Terimakasih kami ucapkan atas bantuan dan dukungan rekan-rekan tim dari Puslitbang Upaya 

Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat, GAIN, dan lainnya, dalam proses pembuatan 

buku pedoman ini. 

 Buku pedoman ini digunakan untuk melengkapi nilai gizi pada bahan makanan yang sudah 

ada pada tabel komposisi pangan Indonesia (Tabel Komposisi Pangan Indonesia, 2009). Tujuan 

melengkapi nilai gizi bahan makanan tersebut adalah supaya bahan makanan yang ada pada TKPI 

memiliki nilai gizi yang lebih lengkap, sehingga tidak terjadi underestimate pada saat 

menyimpulkan asupan zat gizi.  

Pada buku pedoman ini, dijelaskan mengenai jenis-jenis nilai gizi, serta prinsip dan teknik 

yang perlu diperhatikan dalam melengkapi nilai gizi bahan makanan pada tabel komposisi pangan. 

Sebagian besar materi pada pedoman ini mengacu pada INFOODS/FAO Guidelines. 

 Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengguna tabel komposisi pangan Indonesia dan 

bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan gizi dan kesehatan. 

 

Terimakasih 

 

 

Bogor,   Maret 2017 

 

Tim penyusun 
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I. PENDAHULUAN 
 

Tabel komposisi pangan merupakan tabel yang berisi informasi tentang bahan 

makanan-minuman dan komponen yang dikandungnya, seperti zat gizi, kadar air, kadar abu, 

dan lainnya. Informasi pada tabel komposisi pangan dapat digunakan untuk mengetahui 

konsumsi makanan atau asupan zat gizi yang diperlukan dalam penentuan label gizi, penelitian 

gizi dan kesehatan, praktek klinis seperti konsultasi gizi/diet dan ketahanan pangan. Dengan 

demikian tabel komposisi pangan sangat diperlukan oleh sektor kesehatan, pertanian, dan 

perdagangan atau industri.   (Greenfield & Southgate 2003). 

Informasi pada tabel komposisi pangan harus valid agar benar-benar dapat mengukur 

asupan gizi. Nilai gizi pada tabel komposisi pangan atau database gizi dari setiap bahan 

makanan yang ada harus lengkap, serta memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Nilai gizi 

dapat berasal dari hasil analisis laboratorium secara langsung (direct methods) dan hasil 

estimasi nilai gizi yang berasal dari literatur yang sudah dipublikasi atau belum dipublikasi 

(indirect methods). Disarankan data yang berasal dari indirect method jumlahnya seminimal 

mungkin dan diperuntukan pada makanan yang sedikit dikonsumsi oleh penduduk (Schakel et 

al. 1997 dan Greenfield & Southgate 2003). 

1.1. Data zat gizi pangan 

Nilai gizi pada tabel komposisi pangan berasal dari beberapa sumber, namun kadang 

sulit membedakan antara sumber nilai gizi yang satu dengan lainnya (Gebhardt n.d.). Sumber 

nilai gizi pada tabel komposisi pangan dapat berasal dari: (Greenfield & Southgate 2003 dan 

Gebhardt n.d.) 

a. Original Analysis Values 

Original analysis values adalah nilai gizi yang berasal dari literatur terpublikasi 

ataupun tidak dan merupakan hasil analisis laboratorium yang tujukan untuk kompilasi 

database gizi atau-pun tidak. Dengan demikian, nilai gizi tersebut representative karena 

bukan merupakan nilai hasil modifikasi atau rata-rata hasil analisis atau kombinasi 

weighted. Hasil perhitungan dari original analysis values yang ada, juga merupakan 

original analisys values. Contoh; nilai protein dihitung dengan mengalikan kandungan 
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nitrogen dengan faktor tertentu atau asam lemak per 100 g bahan makanan dihitung 

dari nilai asam lemak per 100 g total asam lemak  

 

b. Imputed values 

Imputed value merupakan nilai gizi yang berasal dari hasil estimasi menggunakan 

perhitungan, yaitu; 

 Nilai gizi yang diperoleh dari hasil perhitungan nilai gizi hasil analisis bahan 

makanan yang mirip. Contoh; nilai Fe kacang buncis didapat melalui estimasi 

nilai Fe kacang polong yang diperoleh dari analisis laboratorium) 

 Nilai zat gizi yang diperoleh dari hasil perhitungan nilai gizi dari bahan 

makanan sama, namun dengan proses pemasakan yang mirip/serupa. Contoh; 

nilai Fe buncis kukus didapat melalui estimasi nilai Fe buncis rebus. 

 Nilai zat gizi atau komponen makanan, yang diperoleh dari perhitungan data 

hasil analisis komponen atau zat gizi lain yang ada. Contoh; nilai karbohidrat 

atau kadar air dapat dihitung melalui metode by difference; klor dihitung dari 

nilai sodium yang ada. 

  Nilai gizi yang diperoleh dari perhitungan nilai gizi bahan makanan yang sama, 

 namun  berbeda bentuk. Contoh; nilai Fe dari ikan teri kering diperoleh  

                       melalui perhitungan nilai Fe ikan teri segar. 

 

c. Nilai hasil perhitungan (calculated value) 

Nilai hasil perhitungan nilai zat gizi dari setiap jenis bahan makanan yang digunakan 

pada suatu resep, dikoreksi  dengan faktor kehilangan atau penambahan berat bahan 

makanan (yield factor) dan perubahan zat gizi (retention factor) akibat pengolahan. 

Nilai tersebut merupakan estimasi kasar, karena kondisi pengolahan setiap resep sangat 

bervariasi, seperti temperatur dan durasi pemasakan yang bervariasi, mempengaruhi 

yield dan retention factor secara signifikan.  
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d. Borrowed Values 

Borrowed values adalah nilai yang berasal dari tabel komposisi pangan atau database 

gizi lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melihat sumber asli perolehan 

nilai gizi tersebut. Sumber rujukan (references) yang cukup pada tabel komposisi 

pangan atau database gizi, diperlukan sebagai syarat atau alasan bahwa tabel komposisi 

pangan atau data base gizi tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk borrowed 

value. Sumber rujukan menggambarkan sumber asli data gizi yang digunakan pada 

tabel komposisi pangan atau database gizi. Pada beberapa kasus, nilai gizi yang 

merupakan borrowed values harus disesuaikan/dikontrol terhadap kadar air dan/atau 

kandungan lemak. 

 

e. Presumed values 

Nilai yang diasumsikan memiliki kadar tertentu atau nol, berdasarkan regulasi. Contoh; 

minyak kelapa diasumsikan memiliki nilai serat nol. Namun, dalam menentukan 

presumed values harus berhati-hati, seperti adanya kemungkinan program fortifikasi 

zat gizi pada bahan makanan.  Contoh; tepung terigu seharusnya dapat diasumsikan 

memiliki nilai folat nol, namun karena ada regulasi fortifikasi penambahan folat pada 

tepung dalam jumlah tertentu per-seratus gram, maka tepung memiliki nilai folat 

sejumlah tertentu tersebut.  

1.2. Jenis Bahan Makanan  

Jenis bahan makanan pada tabel komposisi pangan beragam, yaitu dapat dibedakan 

berdasarkan pengolahan dan komposisi bahan makanan.  

1.2.1. Pengolahan 

Pada umumnya pangan dapat dibedakan berdasarkan tidak terolah dan terolah, yaitu; 

a. Bahan makanan segar atau mentah, bahan makanan masih dalam bentuk alamiahnya 

atau tidak mengalami proses pengolahan, contoh buah manga, beras, dan ikan 

b. Bahan makan olahan, bahan makanan yang telah mengalami perubahan dari bentuk 

asli/alamiah akibat proses pengolahan atau pemasakan, seperti tepung beras, manisan 

manga, ikan pindang, makanan pabrikan, dan masakan/kue 
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1.2.2. Komposisi Bahan Makanan 

Berdasarkan komposisi bahan makanan pembentuk, makanan dapat dibedakan menjadi: 

(http://www.fao.org/wairdocs/AD069E/AD069E00.HTM)  

a. Makanan tunggal/Single food   

Secara umum makanan tunggal/single food adalah makanan yang hanya terdiri dari satu 

jenis bahan makanan. Oleh karenanya, makanan tunggal lebih sering dalam bentuk bahan 

makanan mentah atau segar, karena tidak memiliki campuran bahan makanan lain atau 

makanan dengan pemasakan sederhana tanpa adanya penambahan bahan makanan lain 

seperti garam atau minyak, contoh wortel rebus dan ubi bakar. Makanan tunggal 

umumnya mudah dijelaskan karena secara umum makanan tunggal merupakan 

terjemahan dari nama bahan tersebut, contoh ayam sebagai ayam, bukan soto ayam. 

 

b. Makanan campuran/mixed food/composite food  

Makanan campuran kadang disebut sebagai mixed food atau composite food. Menentukan 

makanan campuran memiliki beberapa  kesulitan, antara lain; 1) memastikan apakah ada 

penambahan bahan makanan meskipun dalam jumlah sedikit (contoh; garam atau gula), 

yang menyebabkan makanan tunggal disebut tergolong menjadi makanan campuran, 2) 

memastikan berapa banyak bahan makanan lain yang ditambahkan, agar makanan 

tersebut digolongkan sebagai makanan campuran. 

1.3. Tabel Komposisi Pangan Indonesia 

Tabel komposisi pangan Indonesia (TKPI) telah diterbitkan sejak tahun 2009. Kondisi 

TKPI terkini memuat sekitar 1.300 jenis bahan makanan  yang memiliki 19 zat gizi, kadar abu 

dan kadar air. Tabel Komposisi Pangan Indonesia saat ini masih memiliki kekurangan, yaitu 

masih cukup banyak bahan makanan yang memiliki nilai zat gizi tidak lengkap (missing) dan 

jumlah item bahan makanan yang masih kurang cukup mewakili bahan makanan yang banyak 

dan sering dikonsumsi di Indonesia saat ini. Sesuai dengan perkembangan zaman, banyak 

makanan baru yang tersedia dipasaran, seperti buah/makanan impor atau makanan 

olahan/pabrikan. Upaya melengkapi nilai gizi pada setiap item bahan makanan TKPI, dapat 

menggunakan imputated ataupun borrowed values, baik pada makanan tunggal ataupun 

komposit. 

http://www.fao.org/wairdocs/AD069E/AD069E00.HTM
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II. METODE IMPUTASI NILAI GIZI 
 

Untuk melakukan imputasi nilai zat gizi yang tidak lengkap pada setiap item bahan 

makanan, dapat digunakan imputated dan borrowed value. Tahapan-tahapan yang perlu 

dilakukan dalam imputasi nilai gizi adalah sebagai berikut: 

2.1. Pencarian Sumber Rujukan 

Rujukan yang dapat digunakan untuk kegiatan imputasi dipilih yang berkualitas, 

seperti: 

2.1.1. Artikel ilmiah, yaitu artikel yang berada pada jurnal ilmiah yang terakreditasi atau 

memiliki indeks scorpus yang baik (http://www.scorpus.com), selain itu quality 

assurance harus dilakukan pada artikel ilmiah untuk menetapkan kualitas tulisan 

komposisi pangan yang baik sehingga layak untuk dikutip. Ada beberapa jenis 

quality assurance, diantaranya quality assurance yang dibuat oleh Eurofirr 

(lampiran 1). Beberapa contoh jurnal ilmiah untuk sumber komposisi pangan 

adalah: Journal Food Composition Analysis dan jurnal ilmiah dibidang gizi, 

pertanian, dan food science. 

2.1.2. Laporan ilmiah atau skripsi/thesis/disertasi dengan dokumen/metodologi terkait 

analisis komposisi pangan yang lengkap, sehingga dapat dilakukan quality 

assurance atau quality index. Quality assurance Eurofirr (lampiran 1) atau Infoods. 

2.1.3. Tabel komposisi makanan negara lain, diutamakan negara yang berdekatan atau 

negara tetangga sehingga memiliki kemiripan iklim, keadaan tanah, dan lainnya 

yang dapat mempengaruhi komponen termasuk zat gizi pangan. Tabel komposisi 

pangan yang dapat dirujuk adalah yang berkualitas baik, sesuai pedoman tabel 

komposisi pangan, seperti kejelasan diskripsi makanan, metode analisis, 

ekpresi/unit, dll. Berdasarkan pertemuan Harmonisasi food composition se-

ASEAN, tahun 2015, urutan tabel komposisi pangan terbaik yang ada di ASEAN, 

adalah: Asean, 2012;  Malaysia, 2011; Thailand, 2015; Vietnam 2007; Indonesia 

2009; dan Pilipina, 1997. 

http://www.scorpus.com/


 

6 

 

2.2. Teknik Pemadanan (Matching)  

Pemadanan (matching) dilakukan pada saat melakukan kegiatan imputasi nilai zat gizi. 

Pemadanan tersebut dilakukan pada bahan makanan dari tabel komposisi pangan dengan 

bahan makanan dari sumber yang akan dirujuk, yaitu dengan cara mengidentifikasi persamaan 

yang ada pada bahan makan. 

2.2.1. Pemadanan Bahan makanan 

Tahapan kegiatan pemadanan bahan makanan, meliputi: (FAO/INFOODS 2012a) 

2.2.1.1. Nama Bahan Makanan 

Memadankan bahan makanan dengan memperhatikan nama bahan makanan. Nama 

bahan makanan mengikuti nama umum yang digunakan di Indonesia. Nama lokal bahan 

makanan, yaitu nama bahan makanan di daerah setempat. Kadang disetiap daerah memiliki 

nama bahan makanan yang sama, untuk bahan makanan yang berbeda. Contohnya, pisang 

disebut gedang di daerah Jawa Tengah/Timur, sedangkan di Jawa Barat gedang adalah sebutan 

untuk pepaya. Nama bahan makanan dalam bahasa Inggris, juga kadang berbeda di setiap 

negara, contoh  cookie/cracker sebutan di Amerika dan biscuit sebutan di Inggris; beet  

(Amerika) dan beetroot (Inggris); croquette (Amerika) dan rissole (Inggris). 

2.2.1.2. Bagian Bahan Makanan 

Bagian bahan makanan dapat berupa bunga, daun, batang, akar, buah, kulit, nama 

potongan daging (sirloin, terderloin), tulang, kaki/ceker, dan lainnya. Memadankan bagian 

bahan makanan, adalah melihat persamaan bagian bahan makanan, misalnya kulit nangka 

(makanan di Kalimantan) harus dipadankan dengan data kulit nangka pada rujukan. Salah, bila 

kulit nangka dipadankan dengan buah nangka. Contoh lainnya, bunga pepaya dipadankan 

dengan bunga papaya, bukan dengan daun papaya; daun talas dipadankan dengan daun talas 

bukan dengan tangkai talas, dan lainnya. Pada tabel komposisi pangan, bagian bahan makanan 

yang dimaksud dapat diketahui dari diskripsi nama bahan makanan, contoh; ayam, hati yang 

berarti bagian ayam yang dilihat adalah hati, bukan daging. Data berat bahan yang dapat 

dimakan (BDD) juga dapat menggambarkan diskripsi bahan makanan, contohnya, bila BDD 
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pada buah adalah 100%, berarti kulit buah yang dimaksud tidak dikupas atau buah tersebut 

dimakan bersama kulitnya. 

2.2.1.3. Taksonomi 

Pemadanan dilakukan berdasarkan persamaan taksonomi bahan makanan. Hirarki 

taksonomi, dimulai dari  spesies, genus, dan famili. Contoh: black walnut dan english walnut 

berbeda spesies, namun masih bisa dipadankan satu dengan lainnya, karena masih dalam satu 

genus yaitu juglan nigra 

2.2.1.4. Tingkat kematangan 

Pemadanan tingkat kematangan, yaitu memadankan makanan berdasarkan persamaan 

tingkat kematangannya, contoh buah mangga muda dipadankan dengan mangga muda, bukan 

dengan mangga tua (masak) dan telur rebus setengah matang dipadankan dengan telur rebus 

setengah matang bukan telur rebus matang sempurna. 

2.2.1.5. Jenis  bahan makanan berdasarkan Pengolahan 

Pemadanan bahan makanan dilakukan berdasarkan persamaan jenis pengolahan atau 

komposisi bahan makanan yang digunakan/resep. Berdasarkan jenis pengolahan, contohnya, 

ikan goreng sebaiknya dipadankan dengan ikan goreng, bukan ikan bakar. Berdasarkan 

komposisi bahan makanan/resep, contohnya resep pepes ikan peda (ikan peda, daun singkong, 

dan cabe rawit), dipadankan dengan resep pepes ikan peda yang serupa komposisinya.  

2.2.1.6. Kadar Air atau Kandungan lemak 

Kadar air atau kandungan lemak juga dapat menggambarkan diskripsi dari bahan 

makanan, dalam bentuk segar atau kering, contohnya  kadar air ikan teri 16 g/100 g bahan, 

maka ikan teri tersebut dalam bentuk kering dan  kadar air ikan teri 80 g/100 g bahan, maka 

ikan teri tersebut adalah ikan teri segar. Kadar air harus selalu disetarakan pada saat akan 

memadankan dua bahan makanan. Kandungan lemak perlu dipertimbangkan pada saat akan 

memadankan makanan yang memiliki kandungan lemak bervariasi contoh susu, keju, atau 

daging. Contoh cara penyetaraan kadar air dalam kegiatan melengkapi nilai gizi suatu bahan 

makanan dapat dilihat pada bagian 2.3, buku pedoman ini. 
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2.2.1.7. Fortifikasi 

Dalam memadankan bahan makanan perlu memperhatikan peraturan yang berlaku 

terkait fortifikasi makanan. Fortifikasi biasanya dilakukan pada makanan olahan. Beberapa 

negara memiliki kebijakan yang berbeda terhadap fortifikasi bahan makanan, yaitu jumlah 

fortifikan (zat gizi) yang ditambahkan dan jenis bahan makanan yang difortifikasi. 

Selanjutnya karakteristik makanan yang dapat mempengaruhi nilai gizi dapat dilihat 

pada lampiran 2. 

2.2.2. Pemadanan Komponen/zat gizi Makanan 

Setelah melakukan kegiatan pemadanan bahan makanaan, selanjutnya adalah 

pemadanan komponen makanan, yang meliputi: (FAO/INFOODS 2012a). 

2.2.2.1. Indentifikasi komponen makanan 

Memadankan komponen, berupa nilai gizi makanan harus dilakukan secara hati-hati, 

karena banyak zat gizi yang seakan-akan mempunyai nama yang sama bagi orang awam, 

tetapi sebenarnya berbeda. Oleh karenanya, pada setiap zat gizi bahan makanan perlu 

diperhatikan: (lampiran 4;FAO/INFOODS 2012c). 

 Ekpresi dari zat gizi bahan makanan 

Contoh: karbohidrat tersedia (available carbohydrate): merupakan ekspresi dari berat 

dan jumlah gula, pati, dan glikogen, sedangkan total karbohidrat merupakan ekspresi 

dari  jumlah dari sugars, pati, oligosakarida dan serat makanan ( dietary fiber) 

 Definisi zat gizi bahan makanan 

Contoh, vitamin A: retinol activity equivalent (RAE), yaitu hasil perhitungan dari mcg 

retinol+1/12 mcg ß- carotene + 1/24 mcg other provitamin A carotenoids 

(atau RAE= mcg retinol + 1/12 mcg ß-carotene equivalent), sedangkan definisi retinol 

equivalent, adalah hasil perhitungan dari mcg retinol+ 1/6 mcg ßcarotene + 1/12 mcg 

other provitamin A carotenoids (or RE= mcg retinol + 1/6 mcg ß- carotene equivalent) 

 Metode analisis zat gizi bahan makanan 

Metode analisis zat gizi yang berbeda akan menghasilkan nilai zat yang berbeda. Contoh, 

analisis serat dengan menggunakan metode AOAC – Prosky, hasil yang diperoleh tidak 

termasuk pati resisten, sedangkan metode crude, hasil yang diperoleh termasuk pati 
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resisten. Oleh karenanya hasil analisis AOAC-prosky akan lebih rendah nilainya 

dibandingkan crude fiber.  

 

 

Nilai energi, tidak diperbolehkan untuk diimputasi dari sumber rujukan, tetapi 

harus dihitung dari nilai karbohidrat, lemak, dan protein yang sudah ada. 

 

2.2.2.2. Satuan (Unit) dan Penyebut Bilangan (denominator) 

Pada kegiatan pemadanan komponen bahan makanan perlu pula diperhatikan satuan 

(unit) dan penyebut bilangan (denominator) yang digunakan oleh nilai gizi pada tabel 

komposisi pangan atau sumber rujukan lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari 

kesalahan imputasi nilai gizi. 

 Satuan (unit), merupakan kuantitas kadar komponen/zat gizi makanan (contoh; g, mcg, IU, 

kJ). Bila satuan tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka harus disetarakan 

terlebih dahulu. Contoh: nilai kalsium pada tabel komposisi pangan dalam satuan gram 

(g), sedangkan nilai kalsium yang akan diadopsi dalam satuan mikrogram (mcg), maka 

mcg harus dikonversi menjadi g 

 Penyebut bilangan (denominator) menunjukkan jumlah bahan makanan terdapatnya 

kandungan komponen/zat gizi makanan. Default denominator pada tabel komposisi 

pangan atau database komposisi pangan, umumnya adalah  per 100 g yang dapat 

dimakan. Contoh: kandungan protein pisang ambon 1 g/100 g berat pisang yang dapat 

dimakan. Pada beberapa laporan dan artikel ilmiah dimungkinkan menggunakan 

denominator dalam satuan per kg, per 100 g total makanan, per 100 g lemak total, per 

100 g protein, per 100 g bahan kering. Bila denominator yang akan diadopsi berbeda, 

maka harus dikonversikan ke denominator yang diinginkan. 

Untuk mengatasi masalah ini, perlu melihat pedoman konversi unit, penyebut bilangan dan 

ekspresi (FAO/INFOODS 2012c). Beberapa teknik dalam konversi dapat dilihat pada 

lampiran 4. 
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2.2.2.3. Densitas Bahan Makanan 

Untuk makanan dalam bentuk likuid, seperti es krim, jus buah, dan susu, biasanya nilai 

gizi dicantumkan dalam per 100 ml (milliliter), sedangkan pada tabel komposisi pangan 

biasanya penyebut bilangan yang digunakan adalah per 100 g. Oleh karenanya, untuk 

imputasi komponen/zat gizi makanan, terlebih dahulu penyebut bilangan bahan makanan 

likuid/cairan (per 100 ml) di konversikan menjadi per 100 g, dengan memperhitungkan 

densitas bahan makanan likuid (FAO/INFOODS 2012b). Setiap bahan makanan liquid 

memiliki densitas yang berbeda-beda (lampiran 5).  

 

Densitas massa atau disebut juga densitas dari suatu bahan, adalah massa per-unit volume atau 

massa dibagi volume. Densitas massa bahan bervariasi tergantung temperatur dan tekanan. 

Contoh konversi penyebut bilangan jus apel dalam 100 ml menjadi gram adalah 100 x 1,04 

(densitas jus apel),  sehingga penyebut bilangan jus apel dalam g adalah 104 g. 

 

2.2.3. Pengolahan Bahan Makanan 

Untuk memadankan bahan bahan makanan yang sama dari mentah ke bentuk olahan 

atau sebaliknya perlu koreksi faktor kehilangan atau penambahan berat bahan makanan akibat 

pengolahan (yield factor) dan kehilangan atau penambahan zat gizi akibat pengolahan 

(retention factor;Bergström 1994 dan Bognár 2002). Yield factor dinyatakan sebagai  persen 

(%)  perubahan berat bahan makanan akibat pemasakan dan retention factor dinyatakan persen 

(%) zat gizi tertahan (retensi) pada bahan makanan setelah melalui proses penyimpanan, 

persiapan, dan pengolahan. Nilai retention dan yield factor dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut ini: (Bognár 2002;Bergström 1994)  

 

% retention factor: 

 

(kandungan zat gizi per-gram makanan matang x g makanan matang) 

                             X 100 

(kandungan zat gizi per-gram makanan mentah x g makanan mentah)  
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 % yield factor: 

 

(berat makan matang dalam kondisi masih panas (g)  

                                                                                                    X 100 

    (berat makan mentah yang akan dimasak (g) 

 

Data nilai yield factor dan retention factor dapat diunduh ( freedownload) pada 

https://fineli.fi/fineli/content/file/6/NLG_Overview_Report; 

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/Data/retn/retn06.pdf; 

http://www.fao.org/uploads/media/Bell_et_al_2006_nutrient_losses_and_gains_EroFIR_2006_D1.5.

5.pdf .Contoh retention factor dapat dilihat pada lampiran 6.  

 

2.3. Teknik Imputasi nilai gizi makanan 

Setelah semua tahapan pemadanan bahan dan komponen makanan dilakukan, maka 

kegiatan selanjutnya adalah melakukan proses imputasi nilai gizi. Pada saat akan melakukan 

proses imputasi nilai gizi yang perlu diperhatikan adalah perbedaan kadar air di antara kedua 

bahan makanan yang akan digunakan pada proses imputasi. Apabila perbedaan kadar air di 

antara kedua bahan makan mencapai lebih dari 10%, maka dianjurkan untuk melakukan 

imputasi nilai gizi dengan memperhitungkan berat kering (solid). Berat kering adalah berat 

100 g bahan bahan makanan dikurangi gram kadar air per 100 g bahan makanan. Bila 

perbedaan kadar air kurang dari 10%, maka nilai gizi dapat diadopsi langsung dari rujukan 

tanpa melalui perhitungan berat kering. 

Dimungkinkan pula pada proses imputasi, mempertimbangkan kandungan lemak atau 

protein pada bahan makan yang nilai lemak dan proteinnya sangat bervariasi. Bahan makanan 

yang memiliki kadar lemak yang bervariasi adalah bahan makanan susu, keju, dan daging. 

(FAO/INFOODS 2012a dan Gebhardt n.d.). 

Berikut adalah teknik imputasi nilai gizi: (Gebhardt n.d.) 

 

2.3.2. Estimasi Nilai Gizi Makanan segar/mentah tunggal  

Imputasi dilakukan berdasarkan taksonomi bahan makanan, dengan menyamakan 

spesies bahan makan, bila tidak ada spesies yang sama, maka berdasarkan persamaan genus, 

https://fineli.fi/fineli/content/file/6/NLG_Overview_Report
https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/Data/retn/retn06.pdf
http://www.fao.org/uploads/media/Bell_et_al_2006_nutrient_losses_and_gains_EroFIR_2006_D1.5.5.pdf
http://www.fao.org/uploads/media/Bell_et_al_2006_nutrient_losses_and_gains_EroFIR_2006_D1.5.5.pdf
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dan bila tidak ada spesies atau genus yang sama maka menggunakan bahan makanan dalam 

satu family yang sama. 

 

Contoh 1:  

Imputasi akan dilakukan untuk nilai vitamin B6 dan folat dari 100 g Black walnut dengan 

kadar air 4,35 g. Black Walnut yang merupakan spesies Juglan Nigraa dipadankan dengan 

english walnut yang merupakan spesies Juglan Regia. Meskipun spesies kedua walnut (kenari) 

tersebut berbeda, namun keduanya dalam satu genus yang sama yaitu Juglan. Diketahui 

bahwa 100 g english walnut memiliki nilai gizi vitamin B6 (0.558 g), folat (66 mcg) dan kadar 

air 3,645 g. Estimasi nilai gizi berdasarkan berat kering (solid base) adalah melalui langkah-

langkah tersebut: 

a. Hitung terlebih dahulu perbedaan kadar air antar black walnut dan english walnut.  

                        ((kadar air black walnut - english walnut) / kadar air english walnut) x 

100% 

  Maka, ((4,36-3,645)/3,645) x 100% = 19,62%  

Oleh karena perbedaan kadar air 19,62% > 10 %, maka nilai vitamin B6 dan folat black 

walnut tidak bisa langsung dipinjam dari nilai vitamin B6 dan folat  english walnut, 

melainkan harus melalui perhitungan berdasarkan berat kering/solid 

b. Hitung berat kering (solid ) dari masing-masing walnut, yaitu: 

Solid     = 100 – kadar air 

Solid english walnut  = 100 – 3,645 = 96,355 g 

Solid black walnut  = 100 – 4,36   = 95,64 g 

c. Hitung nilai vitamin B6 black walnut: 

nilai vitamin B6 english walnut x (solid black walnut/solid English walnut) = 

0,558 x (95,64/96,355) = 0,553 mg vitamin B6 black walnut 

d. Hitung nilai folat English walnut 

nilai folat english walnut x (solid black walnut/solid english walnut) = 

66,0 mcg x (95,64/96,355) = 66 mcg vitamin B6 black walnut 
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Contoh 2: 

Imputasi akan dilakukan untuk nilai magnesium, potassium, seng, tembaga, vitamin B6, dan 

folat yang dikandung 100 g pyrus pyrifolia asian pear. Pyrus pyrifolia asian pear dipadankan 

dengan pyrus communis pear yang berada pada genus yang sama. Diketahui 100 g pyrus 

communis pear, memiliki nilai magnesium 6 mg, potassium 125 mg, seng 0,12 mg, tembaga 

0,113 mg, vitamin B6 0,018, dan folat 7,3 mcg. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

estimasi nilai gizi asian pear tersebut adalah: 

a. Hitung perbedaan kadar air untuk kedua pear tesebut, yaitu 

(kadar air Pyrus pyrifolia Asian Pear  – Kadar air Pyrus Communis Pear)/kadar air Pyrus 

Communis Pear) x 100% = (88,6 – 83,81)/83,81 ) x 100% = 5,72% (<10%) 

b. Oleh karena perbedaan kadar air pear tersebut < 10%, makan nilai gizi pyrus communis 

pear yaitu potassium, seng, tembaga, vitamin B6 dan folat dapat langsung dipinjam dan 

digunakan untuk nilai gizi pyrifolia asian pear. 

 

Contoh 3: 

 

Imputasi zat gizi dari generik bahan makanan. Diperoleh, nilai gizi finfish dari profil generik 

dari bahan makanan lumba-lumba, bandeng, sablefish, dan sea bas adalah sbb: 

  Zat Gizi Mean/100 g Range 

Vitamin B6 0.4 mg 0.1 - 1 mg 

Folat 5 mcg 1 -10 mcg 

Magnesium 30 mg 20-60 mg 

    

2.3.3. Estimasi Nilai Zat Gizi Makanan Matang Tunggal 

Untuk imputasi nilai gizi bahan makanan matang memerlukan data yield dan retention 

factor. Perhitungan dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:(Schakel et al. 1997) 

nilai gizi makanan mentah x retensi factor 

yield factor 
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Konversi nilai gizi dari bahan makan yang sama namun bentuk berbeda, yaitu dari 

makanan mentah ke makanan matang dapat melalui beberapa tahap, seperti terlihat pada 

contoh berikut ini:(Schakel et al. 1997) 

Contoh 1: 

Konversi nilai gizi berdasarkan retention dan yield factor. Diketahui bahwa ikan halibut 

mentah mengandung 0,344 mg vitamin B6 per 100 g. Retensi vitamin B6 pada halibut yang 

dipangang adalah 90% (retention factor), dan berat ikan halibut mengalami penyusutan akibat 

proses pemanggangan, sebesar 73 % (yield factor). Dengan demikian nilai vitamin B6 ikan 

halibut panggang adalah (0,344 x 0,9)/0,73= 0,424 mg /100 g halibut panggang. 

Contoh 2: 

Konvesri nilai gizi akan dilakukan hanya berdasarkan retention factor, untuk roti panggang. 

Diketahui bahwa kandungan tiamin pada roti (segar) adalah 0,22 mg. Akibat proses 

pemanggangan kandungan tiamin hilang sebesar 15% (retention factor). Dengan demikian 

kandungan tiamin pada roti panggang adalah 0,22 – ((0,22x15)/100) = 0,19 mg/100g 

2.3.4. Estimasi Nilai Gizi Makanan Matang Komposit  

Untuk melakukan imputasi nilai gizi makanan matang dalam bentuk komposit, 

diperlukan resep yang terdiri dari komposisi bahan makanan yang digunakan dan berat 

masing-masing bahan makanan tersebut dalam berat yang dapat dimakan (BDD), data 

penyusutan/pengembangan masing-masing bahan makanan akibat proses pengolahan (yield 

factor), dan data retensi zat gizi bahan makanan  akibat proses pengolahan (retention factor).  

 Perihitungan nilai gizi dari suatu resep atau makanan komposit, menggunakan salah 

satu metode, yaitu metode kalkulasi komposisi bahan makanan (Ingredient Method;Nowak & 

Charrondiere n.d.). Berikut adalah salah satu metode perhitungan: 

Bahan makanan 1 : Nilai gizi bahan mentah x 1/yield factor x retention factor 

Bahan makanan 2 : Nilai gizi bahan mentah x 1/yield factor x retention factor 

Bahan makanan 3 : Nilai gizi bahan mentahx 1/yield factor x retention factor 

Resep :  Jumlah dari hasil perhitungan di atas 
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Perhitungan zat gizi makanan komposit sama dengan perhitungan zat gizi makanan 

matang, yang dilakukan pada setiap komposisi bahan makanan pembentuk makanan komposit 

komposit tersebut (sesuai standar resep yang digunakan) 

Untuk  nilai gizi bahan makanan akibat pengolahan dapat menggunakan perhitungan 

resep seperti  pada The Compilation Tool version 1.2.1 yang dapat di unduh pada 

http://www.fao.org/infoods/software_en.stm (free download) atau menggunakan food basket  

http//www.eurofit.org/foodbasket (not free download) 

2.3.5. Estimasi Nilai Gizi Makanan Pabrikan 

Pada label produk makanan kadang dicantumkan nilai gizi produk per 100 g atau per-porsi 

makanan, kadang juga dicantumkan nilai gizi dalam % AKG. Informasi gizi pada label 

tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi nilai gizi lainnya yang tidak tercantum pada 

label gizi tersebut, dengan syarat komposisi bahan makanan utama pembentuk makanan 

parikan tersebut tercantum pada kemasannya.  

2.3.5.1. Estimasi Nilai Gizi Makanan Pabrikan Berdasarkan Formulasi 

Berikut ini adalah contoh perhitungan nilai gizi berdasarkan informasi gizi pada label 

dan komposisi atau formulasi bahan makanan pada kemasannya. Pada label kemasan biskuit 

kraker (whole wheat) diperoleh data: dalam 100 g kraker, memiliki energi 400 Kal, protein 

9,7; karbohidrat 67,7 g; lemak 12,0 g; sodium 161 mg. Diketahui pada tabel komposisi 

pangan, 100 g whole wheat mengandung 11,2 g protein dan 75,2 g karbohidrat. (Schakel et al. 

1997) 

Dengan demikian, berdasarkan kandungan protein, krakers tersebut mengandung: 

 Whole wheat sebanyak 86,6%, bila berdasarkan perhitungan 9,7 g protein dalam 100 g 

kraker/11,2 g protein dalam 100 g whole wheat. 

 whole wheat sebanyak 90%, bila berdasasarkan perhitungan  67,7 g karbohidrat dalam 100 

g krakers/75,2 g karbohidrat dalam 100 g whole wheat.  

 Dengan demikian komposisi whole wheat pada 100 g biskuit krakers berkisar antara 86,6 – 

90 g, dengan nilai tengah  88 g 

 Rangkuman hasil estimasi nilai gizi dalam 100 g biskuit krakers adalah sebagai berikut:       

 

http://www.fao.org/infoods/software_en.stm
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Bahan 

Makanan 

Jumlah Energi 

(Kal) 

Protein 

(g) 

Lemak 

(g) 

Karbohidrat 

(g) 

Natrium 

(g) 

Whole wheat 88 301 9,9 1,8 66,3 2 

Minyak Kedelai 10.2 90 0 10,2 0 0 

Garam 0,4 0 0 0 0 155 

Total dari 

Formulasi 

98,6 391 9,9 12,0 66,3 157 

Total pada Label 100 400 9,7 12,0 67,7 161 

 

2.3.5.2. Estimasi Nilai Gizi makanan Pabrikan Berdasarkan Persentase Angka 

Kecukupan Gizi  
Berikut teknik estimasi nilai gizi dari label makanan pabrikan yang mencantumkan nilai 

gizi berdasarkan % AKG (angka kecukupan gizi). Berikut adalah contohnya (Schakel et al. 

1997); 

 diketahui dari label makanan bahwa kandungan zat besi suatu produk biskuit adalah 4% 

AKG orang dewasa.  

 Angka kecukupan gizi besi untuk wanita dewasa adalah 18 mg.  

 Satu serving size (porsi penyajian) biskuit terdiri dari 2 keping, dengan berat 26 mg.  

 Dengan demikian kandungan zat besi per-porsi penyaji biscuit (26 g) adalah  4% = 18 x 

(4/100) = 0,72 mg, sehingga kandungan zat besi per-100 g biskuit adalah 0,72/26 x 100 = 

2,77 mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

III. DOKUMENTASI KEGIATAN IMPUTASI NILAI GIZI 

 

Dokumentasi pada proses imputasi nilai gizi harus menyimpan data mengenai; 

 nama kedua bahan makanan yang dipadankan  

 diskripsi bahan makanan, dari kedua bahan makanan yang dipadankan  

 nama brand makanan pabrikan  

 kadar air/lemak/protein kedua bahan makanan yang dipadankan 

 data jenis bahan makanan yang digunakan dan jumlahnya, bila menggunnakan 

profil gizi generik.  

 data komposisi dan berat bahan makanan yang digunakan pada resep, 

bila menggunakan makanan komposit 

 data yield dan retention factor yang digunakan untuk estimasi makanan matang 

 data sumber rujukan yang digunakan 

 catatan atau katalog mengenai proses kegiatan imputasi nilai gizi 
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LAMPIRAN 1 

QUALITY ASSURANCE 

(EUROFIRR) 
 
 

 
Yes NO N/A* 

Food Description 

   FOR ALL FOODS 

   Is the food group known?  
   Was the food source of the food or of the main ingredient clearly provided?    

 Was the part of plant or part of animal clearly indicated?  
   If relevent, was the analyzed portion described and is it stated explicitly if the food 

was analsed with or without the inedible part? 
   If relevent, was the extent of heat treatment provided?  
   If the food was cooked, were satisfactory cooking method details provided?  
   Was relevent information on treatment applied provided?  
   Was information on preservation method provided? 
   Was information on packing medium provided? 
   Was information about the origin of food provided? 
   If relevent, was the month or season of production indicated? 
   Was the moisture content of the sample measured and the result given?  

   
   Food Description QI 
   

    COMPONENT IDENTIFICATION 

   Is the component described unambiguously? 

   Is the unit unequivocal? 
   Is the matrix unit unequivocal? 
   

    Component Identification QI 
   

    SAMPLING PLAN  
   Was the sampling plan developed to represent consumption in the country where 

the study was conducted? 
   Was the number of primary samples >9? 
   If relevant, were samples taken during more than one season of the year?  
   If relevant, were samples taken from more than one geographical location? 
   If relevant, were samples taken from the most important sales outlets 

(supermarket, local grocery, street market, restaurant, household…)? 
   If relevant, was more than one brand (for manufactured pre-packed product) or 

more than one cultivar (for plant foods) or subspecies (for animal foods) sampled? 
   

    Sampling Plan QI 
   

    NUMBER OF ANALYTICAL SAMPLES 

   Is the number of analytical samples 1? 
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Is the number of analytical samples 2? 
   Is the number of analytical samples 3? 
   Is the number of analytical samples 4? 
   Is the number of analytical samples ≥5? 
   

    Number of Analytical Samples QI 
   

    SAMPLE HANDLING 
   If relevant, were appropriate stabilization treatments applied (e.g. protection from 

heat/air/light/microbial activity)? 
   Were the samples homogenized? 
   

    Sample Handling QI 
   

    ANALYTICAL METHOD 

   Does the analytical method used in the source match the list of appropriate 
analytical methods given in the guidelines for analytical methods? 

   Are the key method steps appropriate for the method described? 
   

    Analytical Method QI 
   

    ANALYTICAL QUALITY CONTROL 
   Were analytical portion replicates tested? 
   Was the laboratory accredited for this method or was the method validated by 

performance testing? 
   If available, was an appropriate reference material or a standard reference 

material used? 
   

    Analytical quality control QI**) 
   

    Overall QI 
   

    Confidence Code 
   

     

Keterangan: 

*) N/A = not applicable 

**) QI = Quality Index 
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LAMPIRAN 2 
 

PENGARUH KARAKTERISTIK MAKANAN 

TERHADAP NILAI GIZI 
KARAKTERISTIK MAKANAN FAKTOR YANG DIPERHATIKAN 

Pengolahan dan persiapan makanan 

 Apakah makanan itu mentah, segar, 
dikeringkan, diproses atau disiapkan? 

 Bagaimana makanan dimasak? 
o Apakah direbus, dipanggang, 

dimikrowave, digoreng, dll.? 
o Apakah lemak yang terlihat 

(daging) dibuang sebelum atau 
sesudah dimasak? 

o Apakah dikupas/dikuliti 
(sayur/ikan) sebelum atau sesudah 
dimasak? 

o Seberapa banyak air yang diserap 
(nasi) atau bagian dari hidangan 
(sup)? 

o Apakah air dalam proses memasak 
dibuang setelah dimasak 

o Apakah ditambahkan garam? 
o Bagaimana minyak atau lemak 

digunakan untuk menggoreng? 

 Bagaimana makanan diproses di pabrik 
dan apakah dampak pada kandungan 
dari makanan 
o Apakah komponen makanan 

mengandung bahan-bahan 
tambahan dalam prosesnya, baik 
sebagai penyedap (garam, bumbu, 
dll) atau yang bersifat fungsional 
(misalnya, pengawet, pengemulsi, 
anti pengerasan, dll) 

o Apakah makanan 
kalengan/diawetkan dalam syrup, 
jus, air garam atau minyak. 

Pengaruh semua komponen makanan 

 Metode memasak yang berbeda 
menyebabkan perbedaan nilai dalam 
makanan. Pengguna FCT sering 
menerapkan nilai komponen  
makanan mentah untuk makanan jadi 
tanpa penyesuaian yang tepat (yield 
dan faktor retensi nutrisi) yang akan 
menyebabkan kesalahan besar dalam 
estimasi asupan gizi (kurang atau 
lebih). 

 Metode pengolahan yang berbeda 
akan menyebabkan berbagai dampak 
pada zat gizi 
o Sebagai contoh pengolahan pada 

suhu tinggi dapat mempengaruhi 
kandungan vitamin, misalnya 
Vitamin C 

o Membuang air yang digunakan 
dalam memasak akan 
menyebabkan hilangnya vitamin 
yang larut dalam air (vitamin-
vitamin B, vitamin C dan komponen 
bioaktif tertentu) 

o Menggoreng: kandungan total 
lemak meningkat dan profil asam 
lemak berubah sesuai dengan 
penggunaan minyak/lemak yang 
digunakan untuk menggoreng. 

o Secara umum suhu tinggi/proses 
waktu yang singkat memiliki 
dampak yang lebih kecil pada isi 
komponen makanan daripada yang 
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KARAKTERISTIK MAKANAN FAKTOR YANG DIPERHATIKAN 

diproses dengan menggunakan 
suhu rendah/waktu yang lama. 

 Nilai gizi akan berbeda jika makanan 
dikalengkan/diawetkan, misalnya 
dalam jus atau dalam minyak 

Warna 

 Apa warna makanan? 

 Apa intensitas warna?  
Misalnya, hijau gelap, atau hjau pucat? 

Pengaruh pada komponen makanan 

terpilih 

 Warna yang berbeda mungkin 
menunjukkan berbagai perbedaan 
dalam tahap kematangan dan 
pembusukan yang mungkin 
menyebabkan perbedaan nilai pada 
zat gizi terpilih, pada mikronutrient 
tertentu, misalnya karotenoid dalam 
wortel dan ubi jalar; anthocyanin 
dalam bit ungu dan jenis berry. 

Keanekaragaman hayati (Biodiversity) 

• Dapatkah diidentifikasi berbagai/kultivar 

(tanaman) atauspesies/jenis (hewan) 

dari makanan? 

• Dari varietas atau turunan (breed) mana 

yang dikonsumsi? 

 

Pengaruh terhadap semua komponen 

makanan 

• Hal ini semakin dikenal dan 

didokumentasikan bahwa kandungan 

komponen makanan secara signifikan 

dipengaruhi oleh kultivar, varietas 

atau turunan (breed). Dalam varietas 

yang berbeda pada spesies yang sama, 

komposisi makronutrient dapat 

bervariasi 10 kali lipat 

danmikronutrien hingga 1000 kali 

lipat, mewakili variasi yang sama 

seperti yang ditemukan antarjenis. 

Selain itu, keanekaragaman hayati 

akan mempengaruhi berat per buah, 

misalnya berat dari zucchini dapat 

bervariasi sesuai dengan varietasnya 
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KARAKTERISTIK MAKANAN FAKTOR YANG DIPERHATIKAN 

dari 100 g ke 1 kg. 

Tingkat kematangan 

• Apakah matang atau mentah, misalnya 
mangga? 

 Apakah itu masih muda atau tua,  
misalnya kacang polong? 

• umur hewan, misalnya, daging sapi muda 

vs daging sapi. 

Pengaruh terhadap semua komponen 

makanan (misalnya, matang/mentah; 

muda/tua) 

 Muda vs tua, Misalnya. buncis 
(Phaseolus vulgaris) dapat dikonsumsi 
sebagai sayuran dalam bentuk yang 
masih muda, atau sebagai kacang 
kering ketika sudah tua (Membutuhkan 
waktu memasak lebih lama). Daging 
sapi muda memiliki profil nutrisi yang 
berbeda dari daging sapi. 

 Matang vs mentah: Buah, misalnya 
mangga, memiliki kandungan 
karotenoid jauh lebih tinggi daripada 
saat buah kurang matang atau mentah. 
 

Pengaruh pada komponen makanan ysng 

dipilih (warna misalnya berbeda karena 

tingkat kematangan) 

 Tingkat kematangan mempengaruhi 
warna. Misalnya paprika hijau 
dibandingkan dengan paprika merah 

Tanaman dan hewan liar vs dipelihara 

• Apakah itu liar atau peliharaan? 

 

Pengaruh pada semua komponen 

makanan 

 nilai-nilai gizi mungkin berbeda 
antarhewan & tanaman yang liar 
ataudipelihara. 

 Pada tanaman yang dipelihara praktek 
pertanian seperti pupuk, jenis tanah, 
saat panen, akan mempengaruhi 
komposisi gizi makanan. 
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KARAKTERISTIK MAKANAN FAKTOR YANG DIPERHATIKAN 

 Untuk hewan peliharaan, pakan ternak 
(misalnya pemberian pakan rumput 
diberi makan vs pakan berbentuk 
butiran) dan praktek produksi akan 
mempengaruhi komposisi gizi makanan 
yang dihasilkan 

Bagian / sumber makanan 

 Bagian mana dari hewan/tanaman 
yang dikonsumsi? 

 Potongan daging yang dikonsumsi? 

Pengaruh terhadap semua komponen 

makanan 

 Nilai-nilai komponen makanan dapat 
bervariasi tergantung pada bagian 
makanan yang berbeda, sehingga 
pencocokan makanan perlu dilakukan 
secara hati-hati berdasarkan deskripsi 
makanan 

 Contoh: 
o Ayam: dada ayam atau kaki ayam 
o Daging sapi memiliki banyak 

perbedaan "potongan" dengan rasio 
lemak yang bervariasi, yang 
mempengaruhi profil nutrisi 

o  Singkong dapat berarti umbi atau 
daun 

Bagian yang dapat dimakan 

 bagian mana yang dimakan? 

 Apakah makanan yang dikonsumsi 
dengan atau tanpa kulit? (Mis apel, 
persik) 

Pengaruh semua komponen makanan 

 Bagian dari makanan yang dapat dimakan 
bervariasi di seluruh dunia (perbedaan 
budaya) dan berbeda antar etnis, usia 
atau jenis kelamin kelompok yang 
berbeda dalam suatu negara. Misalnya, 
pada anak-anak mungkin kulit buah 
persik termakan, sementara orang 
dewasa tidak mungkin. Demikian pula, 
buah persik dapat dimakan dengan kulit 
di beberapa negara, tetapi tidak pada 
negara lain. Oleh karena itu, penting 
untuk melihat deskripsi makanan dan 
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KARAKTERISTIK MAKANAN FAKTOR YANG DIPERHATIKAN 

bagian yang dapat dimakan secara hati-
hati ketika borrowing data dari negara 
lain. 

 Contoh: 
o Bit bagian atas atau bawah 
o Kulit keju 
o Bagian dari hewan; ikan dengan dan 

atau tanpa kepala atau kulit 
o Apple, dengan atau tanpa kulit 
o Kenari (dapat dengan cangkang atau 

dikupas) 
Unit berat dan berbagai varietas perlu 

dipertimbangkan juga, misalnya pisang: 

unit kecil = faktor sampah lebih tinggi. 

(Pisang besar - kurang sampahnya) 

Fortifikasi/pengayaan makanan olahan 
Fortifikasi dan suplementasi 

 Apakah makanan yang difortifikasi/ 
diperkaya? 

 Dengan apa makanan difortifikasi/ 
diperkaya? 

 Standar fortifikasi/ pengayaan yang 
digunakan di negara ini? 

 Pada level apa komponen makanan 
ditam ditambahkan? Misalnya. 25% 
dari nilai harian yang 
direkomendasikan atau jumlah yang 
pasti. 

 Apakah makanan yang diimpor dari 
negara di mana makanan pada 
umumnya telah difortifikasi/ 
diperkaya? 

 Apakah makanan/hidangan 
mengandung bahan yang mungkin 
difortifikasi/diperkaya? 

Pengaruh terhadap komponen makanan 

terpilih 

 Fortifikasi/pengayaan makanan banyak 
digunakan secara luas di negara-negara 
maju dan semakin meningkat 
penggunaannya di negara-negara 
berkembang. Komponen makanan yang 
ditambahkan meliputi sebagian besar 
vitamin dan mineral. Makanan yang 
biasa difortifikasi/diperkaya termasuk 
sereal dan produk berbasis sereal, susu 
dan produk susu, lemak dan minyak, 
gula, teh dan minuman lainnya seperti 
jus buah atau minuman olahraga. 
Fortifikasi/pengayaan dilakukan secara 
spesifik di beberapa negara karena ada 
perbedaan standar makanan di setiap 
negara. Bahkan untuk merek yang 
sama, fortifikasi/pengayaan dapat 
bervariasi antar negara. 

 Beberapa makanan misalnya sereal 
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KARAKTERISTIK MAKANAN FAKTOR YANG DIPERHATIKAN 

untuk sarapan tidak diwajibkan untuk 
difortifikasi/diperkaya, sementara yang 
lainnya wajib difortifikasi/diperkaya, 
tergantung pada negaranya. Fortifikasi/ 
pengkayaan makanan biasanya tidak 
dilaporkan dalam FCT / FCDBs. Di 
negara-negara yang mewajibkan 
fortifikasi/pengayaan, makanan yang 
difortifikasi/diperkaya 
mungkintermasuk dalam FCT, tetapi 
tidak selalu ditentukan seperti itu. 
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LAMPIRAN 3 
 

PENAMAAN DAN ANALISIS ZAT GIZI 

TABEL KOMPOSISI PANGAN INDONESIA  

DAN INFOODS TAGNAMES 

 
N

O 

TKPI INFOODS 

Nama 

(satuan) 

Analisi  Tagnames Unit* Keterangan 

1 Protein 

(g) 

Kjedhal 

 

PROTCNT ( PROCNT atau PROT) : total 

protein dihitung dari total nitrogen 

g Pada umumnya nilai 

protein berasal dari 

penentuan nitrogen 

total 

Melalaui Kjeldahl 

dan dikalikan oleh 

faktor nitrogen 

tertentu -

FAO/INFOODS 

(2012 a)  

PROTPL (PROPLA) : protein nabati 

PROTAN (PROANI) : protein hewani 

2 Lemak 

(g) 

Soxhlet FAT: total lemak, Jumlah trigliserid, 

fosfolipid, sterol dan komponen2 yang 

berhubungan  

Metode analisis adalah mixed solvent 

extraction 

g FAT : Fat, total, 

penentuan 

berdasarkan metode 

yang dianjurkan 

mixed solvent 

extraction  FATCE: total lemak, menggunakan 

Soxhlet dengan metode analisis 

mengunakan continuous extraction.  Pada 

metode tersebut tidak mengekstrak semua 

lemak pada beberapa bahan makanan, 

sehingga nilai lemak menjadi lebih rendah.  

FAT : total lemak , metode penentuan 

tidak diketahui atau metode campuran 

(mixed methods) 

FATNLEA: total lemak menggunakan 

NLEA defination (trigliserid, equivalents of 

fatty acids). Hal ini digunakan untuk 

labeling di USA. 

3 Karbohi 

drat (g) 

By 

difference 

(perhitung

CHOAVL :  karbohidrat tersedia 

(available carbohydrates) yaitu berat dan 

jumlah gula, pati, dan glikogen. 

g Perbedaan utama pada 

karbohidrat, 

berhubungan dengan:  
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an) CHOAVLM: available carbohydrates 

sebagai monosaccharide equivalent. 

Jumlah hasil analisis gula, pati, glikogen. 

Termasuk residu air dari hidrolisis setiap 

monosakarida. 

 Apakah termasuk 
serat  

 Apakah dianalisa 

atau perhitungan 

by difference  

 Apakah nilai 
adalah bentuk 

ekspresi anhidrat 

atau 

monosaccharide 

equivalents. 

Beberapa food 

composition 

table/food 

composition data base 

menampilkan 

karbohidrat dengan 

bentuk yang berbeda-

beda. Contoh:  

 USDA : CHOCDF 

 UK ( McCance & 
WIDDOWSON’S) 

: CHOAVLM 

 Australia : 

CHOAVL 

 

Pada umumnya,  

available 

carbohydrtes menurut 

berat adalah yang 

paling 

direkomendasikan 

tetapi kebanyakan 

negara tidak memiliki 

data analisis tersebut 

dan karbohidrat 

menggunakan 

CHOAVLDF. 

CHOCDF : harus 

dihindari  

CHOAVLDF: available carbohydrate by 

difference. Nilai ini dihitung  : 100 – (  Air 

+ Protein+ Lemak+ Alkohol+ Abu+ Serat)   

CHOCDF: karbohidrat total dengan 

difference. Nilai ini dihitung  : 100 – (Air + 

Protein+ Lemak+ Alkohol+ Abu) 

CHOCSM: karbohidrat total.  Jumlah dari 

gula, pati, oligosakarida dan serat makanan 

( dietary fiber) 

4 Serat 

(g) 

Enzimatik 

dan 

gravimetri 

FIBTG: total serat makanan mengunakan 

metode AOAC Prosky. Campuran dari 

polisakarida non pati, lignin, pati resisten 

dan oligosakarida resisten.  

g  

FIBTS: Southgate fibre: campuran 



 

29 

 

polisakarida non pati, lignin, dan beberapa 

pati resisten.  

PSACNS/NSP: non starch 

polysaccharide, Englyst fiber. Analisa 

untuk polisakarida non pati, tetapi 

termasuk lignin, pati resisten, dan 

oligosakarida resisten.  

FIBC : Serat kasar (Crude Fibre) 

5 Retinol 

(µg) 

β-

karoten 

  (µg) 

Karoten 

Total 

(µg) 

HPLC 

 

HPLC 

 

 

VITA_RAE:  Total vitamin A activity 

perhitungan dari  

mcg retinol activity equivalent (RAE) = 

mcg retinol+1/12 mcg ß- carotene + 1/24 

mcg other provitamin A carotenoids (atau 

RAE= mcg retinol + 1/12 mcg ß-carotene 

equivalent) 

mcg Penelitian terkini 

mengindikasikan 

bahwa vitamin A 

dihitung sebagai RAE 

adalah yang paling 

baik, karena konversi 

dari karoten menjadi 

vitamin A yang 

dilakukan 

sebelumnya, saat ini 

sudah tidak efektif. 

VITA: Total vitamin A activity 

perhitungan dari mcg retinol equivalent 

(RE) = mcg retinol+ 1/6 mcg ßcarotene + 

1/12 mcg other provitamin A carotenoids 

(atau RE= mcg retinol + 1/6 mcg ß- 

carotene 

equivalent) 

 

VITAA : Vitamin A, ditentukan oleh 

bioassay 

6 - - VITE: Vitamin E: tokoferol dan tokotrienol 

aktif, dihitung sebagai mg α-tokoferol 

equivalents= α-tokoferol + 0.4 ß-tokoferol 

+0.1 γ-tokoferol+ 0.01 δ-tokoferol+ 0.3 α-

tokotrienol + 0.05 α tocotrienol + 0.01 γ-

tocotrienol 

(paling sering digunakan) 
= α-tokoferol + 0.5 ß-tokoferol + 0.1 γ- 

tokoferol+ 0.3 α-tokotrienol 

= α-tokoferol + 0.4 ß-tokoferol + 0.1 γ-

tokoferol 

+ 0.01 δ-tokoferolerol 

 

mg VITE > TOCPHA 

VITE nilai (kadar) 

lebih tinggi 

disbanding TOCPHA 

Pada umumnya 

FCT/FCDBs 

menggunakan VITE. 

Namun, beberapa FCT 

menggunakan 

TOCPHA, 

berdasarkan laporan 

IOM (2000)     α-

tocopherol adalah 

satu-satunya jenis 

vitamin E yang tubuh 

manusia dapat 

mempertahankan dan 

mentansfer ke sel pada 

saat dibutuhan, karena 

α-tokoferol satu-

  TOPCHA: α-tokoferol. Pada beberrapa 

database, contoh USDA (digunakan untuk 

menggambarkan Vit E) 

VITEA : Vitamin E, ditentukan melalui 

bioassay 
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satunya bentuk 

vitamin E dengan 

afinitas baik untuk 

hepatic α-TTP. 

7 - - VITD:  Vitamin D (D2+D3): jumlah dari 

ergocalciferol (hanya pada makanan dari 

tumbuhan) dan kolekalsiferol (hanya pada 

makanan hewani). Kebanyakan difinisi 

tersebut yang banyak digunakan. 

mcg D2: pada makanan 

dari tumbuhan 

D3: pada makanan 

dari hewani 

CHOCAL: kolekalsiferol (D3) 

VITDEQ: Vitamin D3 + D2 + 5 x 25- 

Hydroxycholecalciferol  

VITDA: Vitamin D, ditentukan bioassay. 

Umumnya nilai gizi lebih tinggi dibanding 

penentuan oleh kimiawi. 

8 Niacin Spektrofo- 

tometri 

NIA:  Niacin, preformed mg  

NIAEQ: Niacin equivalents, total: 

Preformed  

+ niacin equivalents dari triptofan 

NIATRP: Niacin equivalents triptofan: 

1/60 

x triptofan 

9 - - VITB6A : vitamin B6, total; ditentukan 

oleh analisis  

mg  

VITB6C : vitamin B6, total; perhitungan 

melalui penjumlahan 

VITB6 : Vitamin B6, metode tidak 

diketahui atau variable 

10 - - FOL: folat total: folat makanan+ folic acid 

(ditentukan oleh microbiological assay) 

mcg Terminologi “folat” 

and “asam folat” 

sering digunakan 

sebagai sinonim pada 

tabel komposisi 

pangan, sehingga 

menyebabkan 

kebingungan: asam 

folat tidak terjadi 

secara alami tetapi 

digunakan pada 

fortifikasi. 

 

Nilai pada FOL 

umumnya lebih tinggi 

dibanding FOLSUM 

dan FOL adalah 

FOLSUM: folat, jumlah vitamers. Pada 

umumnya termasuk It tetrahidrofolat, 

, 5-metiltetrafolat, 5-formiltetrahidrofolat, 

10-formylfolic acid,10-formildihidrofolat 

dan asam folat (ditentukan oleh HPLC) 

FOLAC: asam folat. Asam folat sintesis 

yang digunakan pada fortifikasi 

 

FOLFD : folat makanan: folat alami pada 

makanan (ditentukan oleh mikrobiologik 

/microbiological assay) 

FOLDFE : Dietary folate equivalent: food 

folate +1.7 x synthetic folic acid 
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ekspresi yang 

dianjurkan.  

11 Vitamin 

C 

Titrasi VITC:  vitamin C: L-asam askorbat + L-

dehydroascorbic acid. Biasanya dianalisa 

dengan HPLC 

mg VIT C umumnya 

memberikan nilai 

yang paling tinggi. 

Bagaimanapun, pada 

makanan segar,  

VITC dan ASCL 

memberikan hasil 

yang sebanding, 

karena bila ada bentuk 

vitamin C teroksidasi, 

kadarnya pun akan 

sangat sedikit. 

 

ASCL: L-asam askorbat. Nilai dapat 

dibandingkan dengan vitamin C, pada 

makanan tidak diproses (unprocessed 

foods).  

Totrasi (titrimetry) hanya dapat 

menganalisis L-asam askorbat. 

ASCDL: L-dehydro-ascorbic acid (= 

bentuk vitamin C teroksidasi)  

 

* Recommended unit 
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LAMPIRAN 4 

KONVERSI EKSPRESI, UNIT, PEMBILANG 

1. Konversi Pembilang dengan Unit yang Sama 

Dari Menjadi Konversi Contoh 

Per kg bdd*) Per 100 g bdd ÷ 10 122 mg/kg ÷ 10 = 12,2 mg/100 g bdd 

Per g bdd Per 100 g bdd X 100 0,2 g/g bdd x 100 = 20 g/100 g bdd 

    

*bdd = berat yang dapat dimakan (edible portion) 

2. Konversi Unit dengan Pembilang yang Sama 

Dari Menjadi Konversi Contoh 

mg µg X 1000 0,10 mg x 1000 = 100 µg 

g mg X 1000 0,2 g x 1000 = 200 mg 

g µg X 1.000.000 0,001 g x 1.000.000 = 1000 µg 

mg g ÷ 1000 4500 mg ÷ 1000 = 4,5 g 

µg mg ÷ 1000 6544 µg + 1000 = 6,54 mg  

µg g ÷ 1.000.000 7000 µg ÷ 1.000.000 = 0.007 g 

% bdd g/100 g bdd - 0,4% = 0,4g/100 g bdd 

% bdd mg/100 x bdd X 1000 0,4% x 1000 = 400 mg/100 g bdd 

% bdd g/kg bdd X 10 0,4% x 10 = 4 g/kg bdd 

% bdd mg/kg bdd X 10.000 0,4% x 10.000 = 4000 mg/kg bdd 

 

Konversi Unit International dengan Pembilang yang Sama 

Dari Menjadi Konversi Contoh 

β-karotene ekuinaven 
(UI) (CARTBEQ) 

µG CARTBEQ 

X 0,6 

300 UI x 0,6 =  180 µg CARTBEQ 

µg β-karoten (CARTB) 300 UI x 0,6 = 180 µg CARTB 
(diasumsikan bahwa semua 
CARTBEQ berasal dari CARTB) 

µg α-karoten (CARTA) 

X 1.2 

300 UI x 1,2 = 360 µg CARTA 
(diasumsikan semua CARTBEQ 
berasal dari CARTA) 

µg β-kriptosantin 
(CRYPXB) 

300 UI x 1,2 = 360 µg CRYPXB 
(diasumsikan semua CARTBEQ 
berasal dari CRYPXB) 

µg karoten lain dengan 
aktivitas vitamin A 

300 UI x 1,2 = 360 µg Caroten 
dengan aktifitas vitamin A 
(diasumsikan semua CARTBEQ 
berasal dari karoten lain) 

CARTBEQ (UI) µg vitamin A retinol X 0,1 300 UI x 0,1 = 30 µg VITA 



 

33 

 

equivalent (VITA) (diasumsikan tidak adan retinol) 

CARTBEQ (UI) µg vitamin A retinol 
activity equivalent 
(VITA_RAE) 

X 0,05 300 UI x 0,05 = 15 µg VITA_RAE  
(diasumsikan tidak adan retinol) 

Vitamin A (SI) 

µg RETOL X 0,3 300 SI x 0,3 =90 µg RETOL ( 
asumsinya semua vitamin A 
berasal dari RETOL 

µg VITA X 0,3 300 SI x 0,3 =90 µg VITA ( 
asumsinya semua vitamin A 
berasal dari RETOL 

µg VITA_RAE X 0,3 300 SI x 0,3 =90 µg VITA_RAE ( 
asumsinya semua vitamin A 
berasal dari RETOL 

Vitamin A (SI) µg VITA Dapat 
dikerjakan 
bila % dari 
retinol 
dan/atau 
karoten 
diketahui 

Susu 130 SI nilai vitamin A, 
dengan 70% RETOL dan 30% 
CARTB 
130 x 70% - 91 SI RETOL 
130 X 30% = 39 SI CARTB 
91x 0,3 = 27 µg RETOL 
39x 0,6 = 23 µg CARTB 
µg VITA = RETOL + 1/6 CARB = 
27 + 1/6 x 23 = 31 µg VITA 

Vitamin A (SI) µg VITA_RAE Dapat 
dikerjakan 
bila % dari 
retinol 
dan/atau 
karoten 
diketahui 

Susu 130 IU nilai vitamin A, 
dengan 70% RETOL dan 30% 
CARTB 
130 x 70% - (! IU RETOL 
130 X 30% = 39 IU CARTB 
91x 0,3 = 27 µg RETOL 
39x 0,6 = 23 µg CARTB 
µg VITA = RETOL + 1/12 CARB = 
27 + 1/12 x 23 = 29 µg VITA 

Vitamin A (SI) 

µg retinol (RETOL) X 0,3 300 IU x 0,3 =90 µg RETOL 
(asumsinya semua vitamin A 
berasal dari RETOL) 

µg VITA X 0,3 300  SI x 0,3 =90 µg VITA ( 
asumsinya semua vitamin A 
berasal dari RETOL) 

µg  VITA_RAE X 0,3 300 SI x 0,3 =90 µg VITA_RAE ( 
asumsinya semua vitamin A 
berasal dari RETOL) 

  Dapat 
dikerjakan 
bila % dari 
retinol 
dan/atau 
karoten 

Susu 130 IU nilai vitamin A, 
dengan 70% RETOL dan 30% 
CARTB 
130 x 70% - 91 SI RETOL 
130 X 30% = 39 SI CARTB 
91x 0,3 = 27 µg RETOL 
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diketahui 39x 0,6 = 23 µg CARTB 
µg VITA = RETOL + 1/6 CARB = 
27 + 1/6 x 23 = 31 µg VITA 

Vitamin A (SI) µg VITA_RAE Dapat 
dikerjakan 
bila % dari 
retinol 
dan/atau 
karoten 
diketahui 

Susu 130 IU nilai vitamin A, 
dengan 70% RETOL dan 30% 
CARTB 
130 x 70% - 91 SI RETOL 
130 X 30% = 39 SI CARTB 
91x 0,3 = 27 µg RETOL 
39x 0,6 = 23 µg CARTB 
µg VITA = RETOL + 1/12 CARB = 
27 + 1/12 x 23 = 29 µg VITA 

Vitamin  D (SI) 

µg VIT d 

: 40 atau 
x 0,025 

300 SI : 40 = 300 SI x 0,025 = 7,5 
µg VIT D or CHOCAL or ERGCAL 

µg cholecalciferol 
(CHOCAL) 

µg ergocalciferol 
(ERGCAL) 

SI  dari vitamin E alami 
(VITE) (RRR-α tocopherol 
asetat, RRR-α tocopheryl 
succinat) 

mg D-α- tocopherol 
(TOCPHA) 

0,67 300 SI + 40 = 300 SI x 0,025 =7,5 
µg VIR D or CHOCAL or ERGCAL 

mg VITE 300 SI x 0,67 = 201 mg VITE 

SI dari vitamin E sintetis 
(semua rac –α- 
tocopherol. all rac-α- 
tocopheryk asetat, all 
rac-α- tocopheryl 
succinat 

mg TOCPHA 
 
 

0,45 

300 SI x 45 = 135 mg TOCPHA 
(asumsi semua VIT E murni 
berasal dari TOCPHA 

mg VITE 300  x 0,45 = 135 mg VITE 

 

3. Konversi di antara Sistem Unit 

Unit American Unit Metrik 

1 ounce cairan (fl oz) 29,57 milliliter(mL) 

1 ounce (kering) (oz) 28,35 gram (g) 

2,21 pound (lb) 1 kilogram 

1 pound = 16 ounces(oz) 453,6 gram 

1 quarts = 2 pints = 4 cups 946 mL 
1,0567 quarts 1 Liter (L) 

1 pint (pt) = 2 cups 473 mL 

1 gallon (gal) = 4 quatrs (cairan) 3,785 L 

1 inch (in) 2,54 centimeter (cm) 
1 cubic inch 16,39 cc 

1 cup = 48 sendok teh (sdt) = 16 sendok  
makan (sdm)= 8 ounces cairan (fl oz) 

237 mL 

1 sendok makan (sdm) = 3 sendok teh (sdt) 15 mL 

1 sendok tenh (sdt) 5 mL 
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4. Konversi Nilai Gizi dari ‘per gram bahan kering ke per-100 g BDD 

 

Data yang dibutuhkan  Kadar air atau bahan kering dalam gram/100g BDD 

 Nilai gizi per-gram bahan kering 

Rumus Nilai gizi (g/100g BDD)=nilai gizi (g/g bahan kering) x (100-air dalam 
g/100g BDD) 
 
Catatan: 
Bahan kering (g/100g  BDD) = (100-kadar air dalam g/100g BDD) 

Contoh Air = 80g/100g BDD, yang setara dengan 20g bahan kering/100g BDD; 
protein = 0,1g/g bahan kering 
 
Perhitungan: 
0,1g x (100-80)                = 2g protein/100g BDD atau 
0,1g x 20g bahan kering = 2g protein/100 g BDD 

Perkiraan Jika data yang diberikan hanya per g bahan kering, masih 
dimungkinkan untuk memperkirakan kadar air dengan merata-ratakan 
perbedaan kadar air pada makanan yang sama dari sumber lain dan 
menggunakan estimasi kadar air untuk mengkonversi data per 100g 
BDD. Hasil perkiraan ini lebih rendah kualitasnya ketika menyatakan 
nilai per 100g BDD 

Saran Jurnal-jurnal ilmiah dan laboratorium-laboratorium harus segera 
mempublikasikan nilai air untuk semua data ketika menyatakan per 
100g bahan kering. 

Alternatif Pengalian nilai pada per gram yang berdasarkan 100, kemudian 
dikonversikan seperti diatas (konversi dari per 100g bahan kering ke 
per 100g BDD) 

 

5. Konversi dari Volume Makanan dari ‘ml’ ke Berat Makanan ‘g’ 

 

Data yang dibutuhkan  Volume makanan dalam ml 

 Densitas; volume makanan dalam ml (lihat FAO/INFOOD Density 
Database Versi 2.0 pada 
http://www.fao.org/infoods/projects_en.stm) 

Rumus Berat makanan (g) = volume makanan (ml) x faktor densitas (g/ml) 

Contoh Densitas dari es krim adalah 0,554 g/ml 
 
100 ml es krim x 0,554 = 55,4g es krim 
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6. Konversi Nilai Gizi dari ‘mg per ml’ ke ‘mg per 100 BDD’ 

 

Data yang dibutuhkan  Nilai gizi dalam mg/ml 

 Densitas (lihat FAO/INFOOD Density Database Versi 2.0 pada 
http://www.fao.org/infoods/projects_en.stm) 

Rumus Nilai Gizi (mg/100g BDD) = nilai gizi (mg/ml) ÷ faktor densitas (g/ml) x 
100 
 
Catatan  
Rumus ini perlu ‘x 100’ untuk mengkonversi dari ‘g BDD’ ke ‘100g BDD’ 

Contoh Kandungan Vitamin C (Vit C) dalam jus anggur adalah 0,2 mg/ml: 
densitas jus jeruk = 1,054g/ml 
 
Perhitungan: 
0,2 mg/ml ÷ 1,504 x 100 = 18,97 Vit C/100 g BDD 

Catatan untuk data 
bahan kering 

Jika data disajikan dalam bahan kering, tahapan preeliminarinya 
adalah mengkonversi nilai bahan kering ke per 100g BDD (lihat atas) 

 

7. Konversi Nilai Gizi dari ‘µ per ml’ ke ‘mg per 100g BDD’ 

 

Data yang dibutuhkan  Nilai gizi dalam µ/ml 

 Densitas (lihat FAO/INFOOD Density Database Versi 2.0 pada 
http://www.fao.org/infoods/projects_en.stm) 

Rumus Nilai Gizi (mg/100g BDD) = nilai gizi (µ/ml) ÷ faktor densitas (g/ml) x 
100 ÷ 1000 
 
Catatan  
Rumus ini perlu ‘x 100’ untuk mengkonversi dari ‘g BDD’ ke ‘100g BDD’ 
dan ÷ 1000 untuk mengkonversi nilai gizi dari µg ke mg 

Contoh Kandungan Vit E dalam jus jeruk adalah 170 µg/ml: densitas jus jeruk = 
1,038 g/ml 
 
 
Perhitungan: 
170 µg/ml ÷ 1,038 x 100 ÷ 1000 = 16,38 Vit E/100 g BDD 

Catatan untuk data 
bahan kering 

Jika data disajikan dalam bahan kering, tahapan preeliminarinya 
adalah mengkonversi nilai bahan kering ke per 100g BDD (lihat atas) 
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8. Konversi Nilai Gizi dari ‘mg per-100 ml’ ke ‘mg per-100g BDD’ 

 

Data yang dibutuhkan  Nilai gizi dalam mg/100 ml 

 Densitas (lihat FAO/INFOOD Density Database Versi 2.0 pada 
http://www.fao.org/infoods/projects_en.stm) 

Rumus Nilai Gizi (mg/100g BDD) = nilai gizi (mg/100ml) ÷ faktor densitas 
(g/ml) 

Contoh Kandungan Vit C dalam jus jeruk adalah 45 mg/100 ml: densitas jus 
jeruk = 1,038 g/ml 
 
Perhitungan: 
45 mg/100 ml ÷ 1,038 = 43,35 mg Vit C/100 g BDD 

Catatan untuk data 
bahan kering 

Jika data disajikan dalam bahan kering, tahapan preeliminarinya 
adalah mengkonversi nilai bahan kering ke per 100g BDD (lihat atas) 

 

9. Konversi Komponen khusus 

Komponen Makanan KJ/g Kcal/g 

Protein 17 4 

Lemak 37 9 

Karbohidrat total/Available 17 4 

Carbohydrate  available in 
monosaccaride equivalents 

16 3.75 

Serat makanan 8 2 

Alcohol (i.e.ethanol) 29 7 

*bila hanya nilai karbohidrat total yang tersedia, tidak ada energi yang dikaitkan dengan nilai serat, 
meskipun 1 kkal sama dengan 4,1868 kJ, konversi dari kkal ke kJ atau sebaliknya tidak dianjurkan 
karena faktor konversi energi individu bukan konversi yang tepat dengan menggunakan 4,1868. 
Sebagai contoh, 17 kJ / g akan menjadi 4,06 kkal / g jika dibagi dengan 4,1868, dan bukan menjadi 4 
kkal / g yang hanya perkiraan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dengan menghitung energi dalam 
kkal dan kj secara terpisah dari makronutrien yang menghasilkan energi dan faktor konversi mereka. 
Faktor Atwater khusus tercantum dalam Merril dan Watt (1955, 1973). Dalam database komposisi 
makanan dari Departement Pertanian Amerika Serikat rilis standar (USDA, SR), faktor Atwater khusus 
digunakan sebagai tambahan dari faktor Atwater umum. Ketika digunakan, faktor-faktor Atwater 
khusus dilaporkan dalam file deskripsi makanan untuk setiap makanannya. Tampaknya bahwa semua 
database komposisi makanan lain menggunakan yang disebutkan di atas menunjukkan faktor 
Atwater umum (beberapa menghubungkan energi ke serat makanan sedangkan beberapa tidak 
menghubungkan) 
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LAMPIRAN 5 
 

DAFTAR DENSITAS BAHAN MAKANAN 

Nama makanan dan deskripsi Kepadatan 
dalam g/ml 
(termasuk 
massa dan 
kepadatan) 

Berat jenis BiblioID Update 
Version 2.0 

Minuman, non-alkohol (termasuk soft drinks dan jus) 

Jus apel, kaleng atau botol, tidak 
diberi gula, dengan tambahan 
asam askorbat 

1.04 1.05 USDA X 

Jus apel, kaleng atau botol, tidak 
diberi gula, tanpa tambahan asam 
askorbat 

1.04 1.05 USDA X 

Minuman, minuman jus buah, 
rendah gula, dengan tambahan 
vitamin E 

1.04 1.05 USDA X 

Minuman berkarbonasi, air tonik 1.02 1.02 USDA X 

Jus koktail cranberry, botol 1.05 1.05 USDA X 
Minuman jus cranberry-apel, botol 1.06 1.07 USDA X 

Minuman buah, rendah kalori, 
tidak diencerkan 

 1.010-1.030 UK 6 th  

Minuman buah, tidak diencerkan  1.090-1.120 UK 6 th  

Jus buah 1.06  FNDDS 
4.1 

 

Minuman jus buah  1.040 UK 6 th  

Minuman jus buah, siap diminum  1.030-1.040 UK 6 th  
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Nama makanan dan 
deskripsinya 

Densitas dalam 
g/ml (termasuk 

densitas massa dan 
bulk)  

Grativitas/Berat 
jenis 

BiblioID*) 
Update Version 

2.0 

Jus anggur 1.054  S&W  

Jus anggur, kaleng 
atau botol, tdk 
berpemanis, dengan 
ditambahkan asam 
askorbat 

1.06 1.07 USDA x 

Jus anggur, kaleng 
atau botol, tdk 
berpemanis, tanpa 
tambahan asam 
askorbat 

1.06 1.07 USDA x 

Nektar Guanabana, 
kaleng 

1.02 1.02 USDA x 

Nektar Jambu 
merah, kaleng 

1.02 1.02 USDA x 

Es, dihancurkan 
(crushed) 

0.56-0.72  ASI x 

Jus, apel dan anggur 
dicampur, dengan 
ditambahkan asam 
askorbat 

1.05 1.05 USDA  

Jus, apel, anggur dan 
pir dicampur, dengan 
ditambahkan asam 
askorbat dan kalsium 

1.05 1.05 USDA  

Lemonade, 
konsentrat beku, 
merah jambu 

1.24 1.24 USDA  

Lemonade, 
konsentrat beku, 
putih  

1.17 1.17 USDA  

Minuman anggur 
(fermentasi) dari sari 
jeruk nipis , tidak 
diencerkan  

 1.102 UK 6th  

Nektar mangga, 
kaleng 

1.00 1.00 USDA x 

Makanan suplemen 
diminum, NESTLE, 
SUPLIGEN, kaleng, 
rasa kacang 

1.04 1.04 USDA x 

Jus jeruk 1.038  S&W  
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Jus jeruk dengan 
kalsium 

1.038  S&W  

Jus jeruk, kaleng, 
tanpa pemanis 

1.04 1.05 USDA x 

Soda jeruk (dengan 
pemanis gula) 

1.029  S&W  

QUAKER OATS, 
PROPEL Fitness 
Water, aroma buah, 
tidak berkarbonasi 

1.00 1.00 USDA x 

Soft drinks, tipe cola  1.040 UK 6th  

Soft drinks, diet soda 0.988  S&W  

Soft drinks, tipe 
lemonade 

 1.020 UK 6th  

Soft drinks, tipe 
lucozade 

 1.70 UK 6th  

Minuman kedelai 1.08  FNDDS 4.1  

Kedelai + susu + gula 1.05  KEN x 

Kedelai + gula 1.05  KEN x 

Sports drink, COCA-
COLA, POWERADE, 
aroma lemon-lime, 
siap diminum 

1.03 1.03 USDA x 

Sports drink, 
PEPSICO QUAKER 
GATORADE, 
GATORADE, aroma 
buah asli, siap 
diminum 

1.03 1.03 USDA x 

Nektar tamarin, 
kaleng 

1.01 1.01 USDA x 

Air  1 CG x 

Air, es, 00C 0.916  TB  

Air, es, 40C 0.999  TB  

Air, 200C 0.998  TB  

Air mineral 1.035-1.04  DK  

Teh, bubuk coklat, kopi dan minuman bubuk 

Kopi, seduh 1  FNDDS 4.1  

Kopi, espresso 1  FNDDS 4.1  

Kopi, biji kopi hijau 0.59-0.62 0.59-0.62 ASI x 

Kopi, bubuk 
(nescafe) 

0.25  RC  

Kopi, biji kopi hitam 
panggang 

0.35-0.38 0.35-0.38 ASI x 

Miso, kaldu, siap 
minum 

1.06  FNDDS 4.1  
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Bubuk, minuman 
coklat bubuk 

0.5-0.55  RC  

Aneka bentuk bubuk 0.2-0.25  KEN x 

Teh, hitam (daun 
teh) 

0.48  KEN x 

Teh, herbal, 
Ciakimora (daun+air) 

1  KEN x 

Teh, herbal, 
Ciakimora (daun) 

0.23  KEN x 

Teh, daun (flakes) 0.38  ASI x 

Teh, bubuk 0.43  ASI x 

Teh, cairan 1  FNDDS 4.1  

Teh (daun teh + air) 1  KEN x 

Teh, siap minum, 
ARIZONA iced tea, 
dengan aroma lemon 

1.03 1.04 USDA x 

*) Kepustakaan yang digunakan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di sumber aslinya INFOODS 
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LAMPIRAN 6 
 

 

DAFTAR FAKTOR RETENSI β-CAROTEN PADA 

BERBAGAI PENGOLANAN DAN JENIS BAHAN MAKANAN 

PADA BEBERAPA SUMBER RUJUKAN 
 

 

BAHAN MAKANAN DAN PENGOLAHAN 
RETENSI BETA KAROTEN 

Norway Bognar* McCance USDA Poland Bergstrom 

Matang/ direbus       

Roti, padi-padian, tepung, pasta, beras - 5-10 - 5-10 20 10 

Tepung/ makanan - 5-10 - 10 - 10 

Pasta - 5-10 - 5 - 10 

Beras, putih/ coklat - - - 5 - 10 

Sayuran 10 10 0* 10 20 10 

Sayuran dengan daun dan batang 10 10 - - - 10 

Kentang 10 10 - 0 20 10 

Buah dan kelompok berry 10 25 0* - 20 10 

Susu dan produk susu 10 0 - 0 20 10 

Daging 15 10-45 - - 20 - 

Daging babi - 20-25 - - - - 

Daging sapi - 20-25 - 25 - - 

Ikan 10 10-30 - 15-20 20 10 

Ikan sedikit lemak - 10 - 20 - 10 

Ikan berlemak - 10-30 - 15 - 10 

Telur 10 0 - 0 - 10 

Margarine, mentega, minyak - - - - - 10 

       

Goreng       

Roti, padi-padian, tepung, pasta, beras - 10 - 5 - 10 

Tepung/ makanan - 10 - 5 - 10 

Sayuran - 0-10 - 15 - 10 

Sayuran dengan daun dan batang - 10 - - - 10 

Kentang 10 10 - 0 - 10 

Buah dan kelompok berries - 10 - - - 10 

Susu dan produk susu - 0 - 0 - 10 

Daging 15 0-45 - 25 20 - 

Daging babi - 20 - - - - 

Daging sapi - 15-45 - 25 - - 

Ikan 10 10-20 - 15 20 10 

Ikan sedikit lemak - 10 - 15 - 10 
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Ikan berlemak - 15-20 - 15 - 10 

Telur 10 0-10 - 0 - 10 

Margarine, mentega, minyak - - - - - 10 

       

Panggang oven/panggang/ campuran 
makanan 

      

Roti, padi-padian, tepung, pasta, beras 10 10 - 5-10 - 10 

Tepung/ makanan - 10 - 10 - 10 

Pasta - - - 5 - 10 

Sayuran 10 10 0 5 20 10 

Sayuran dengan daun dan batang 10 10 - - 20 10 

Kentang 10 10 - 0 - 10 

Buah dan kelompok berry - 10 - - - 10 

Susu dan produk susu 10 0 - 0 - 10 

Daging 15 0-45 - 20-25 - - 

Daging babi - - - - - - 
Sumber: https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/Data/retn/retn06.pdf  
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