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Bab 1 

Penyakit Gizi Salah 
 
1.1 Klasifikasi Gizi 

Penyakit-penyakit kekurangan gizi yang paling 
rentan adalah kelompok bayi dan anak balita. Oleh 
sebab itu, indikator yang paling baik untuk mengukur 
status gizi masyarakat adalah melalui status gizi balita 
(bayi dan anak balita). Selama ini telah banyak 
dihasilkan berbagai pengukuran status gizi tersebut dan 
masing-masing ahli mempunyai argumentasi sendiri 
dalam mengembangkan pengukuran tersebut. 
(Anonymous,2008) 

Laporan tahun 2012, data Komisi Nasional 
Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8 juta anak balita 
mengalami gizi buruk kategori "stunting" yakni tinggi 
badan yang lebih rendah dibanding balita normal.  Dari 
data 23 juta anak balita di Indonesia, 8 juta jiwa atau 35 
persennya mengidap gizi buruk kategori stunting, 
sementara untuk kasus gizi buruk tercatat sebanyak 900 
ribu bayi atau sekitar 4,5 persen dari total jumlah bayi di 
seluruh Indonesia. 

 
 14,5 juta orang Indonesia menderita gizi 

buruk 
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Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen 
Kesehatan RI tahun 2005 dari 241.973.879 penduduk 
Indonesia, enam persen atau sekira 14,5 juta orang 
menderita gizi buruk. Penderita gizi buruk pada 
umumnya anak-anak di bawah usia lima tahun (balita). 
Depkes juga telah melakukan pemetaan dan hasilnya 
menunjukkan bahwa penderita gizi kurang ditemukan di 
72% kabupaten di Indonesia. Indikasinya 2-4 dari 10 
balita menderita gizi kurang. Gizi buruk merupakan 
salah satu dari tiga tingkatan status gizi selain gizi lebih 
dan gizi baik.  

Berdasarkan klasifikasi dari Standard Harvard 
menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, 2003. Yaitu 
standar yang dikembangkan untuk mengukur status gizi 
anak disesuaikan dengan kondisi anak-anak dari negara-
negara Asia dan Afrika. Termasuk Indonesia, klasifikasi 
status gizi anak didasarkan pada 50 percentile dari 100% 
standar Harvard.  

Dibawah ini akan diuraikan 4 macam cara 
pengukuran yang sering dipergunakan di bidang gizi 
masyarakat serta klasifikasinya: 

 
1. Berat Badan Per Umur 

1. Gizi baik adalah apabila berat badan 
bayi/anak menurut umurnya lebih dari 89% 
standar Harvard. 
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2. Gizi kurang adalah apabila berat badan 
bayi/anak menurut umur berada diantara 
60,1-80 % standar Harvard. 

3. Gizi buruk adalah apabila berat badan 
bayi/anak menurut umurnya 60% atau 
kurang dari standar Harvard. 
 

2. Tinggi Badan Menurut Umur 

Pengukuran status gizi bayi dan anak balita 
berdasarkan tinggi badan menurut umur, juga 
menggunakan modifikasi standar Harvard dengan 
klasifikasinya adalah sebagai berikut : 

a. Gizi baik yakni apabila panjang / tinggi 
badan bayi / anak menurut umurnya lebih 
dari 80% standar Harvard. 

b. Gizi kurang, apabila panjang / tinggi badan 
bayi / anak menurut umurnya berada 
diantara 70,1-80 % dari standar Harvard. 

c. Gizi buruk, apabila panjang / tinggi badan 
bayi / anak menurut umurnya kurang dari 
70% standar Harvard. 

 
3. Berat Badan Menurut Tinggi 

Pengukuran berat badan menurut tinggi 
badan itu diperoleh dengan mengkombinasikan 
berat badan dan tinggi badan per umur menurut 
standar Harvard juga. Klasifikasinya adalah sebagai 
berikut : 
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a. Gizi baik, apabila berat badan bayi / anak 
menurut panjang / tingginya lebih dari 90% 
dari standar Harvard. 

b. Gizi kurang, bila berat bayi / anak menurut 
panjang / tingginya berada diantara 70,1-90 
% dari standar Harvard. 

c. Gizi buruk apabila berat bayi / anak 
menurut panjang / tingginya 70% atau 
kurang dari standar Harvard. 

 
4. Lingkar Lengan Atas (LLA) Menurut Umur 

Klasifikasi pengukuran status gizi bayi / anak 
berdasarkan lingkar lengan atas yang sering 
dipergunakan adalah mengacu kepada standar 
Wolanski. Klasifikasinya sebagai berikut : 

a. Gizi baik apabila LLA bayi / anak menurut 
umurnya lebih dari 85% standar Wolanski. 

b. Gizi kurang apabila LLA bayi / anak 
menurut umurnya berada diantara 70,1-85 
% standar Wolanski. 

c. Gizi buruk apabila LLA bayi / anak menurut 
umurnya 70% atau kurang dari standar 
Wolanski. 
 

1.2     Penyakit Gizi Salah 

Menurut Budianto, 2004. Penyakit gizi salah (mal 
nutrition diseases) merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh kesalahan yang berhubungan dengan 
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aspek gizi. Penyakit gizi yang salah dapat digolongkan 
ke dalam tiga kelompok besar yaitu penyakit-penyakit 
bawaan, penyakit berdasarkan ketidakseimbangan 
antara intake (masukan gizi) dan requirement 
(kebutuhan gizi)  zat-zat gizi dan penyakit- penyakit 
keracunan makanan. 

 

1. Penyakit Bawaan  

Berdasarkan kesalahan susunan genetik 
yang dapat menyebabkan kelainan sintesis enzim, 
yang dimulai dari kesalahan genetik, metabolisme 
(dengan perantara enzim), sehingga 
menyebabkan terjadinya penyakit. Penyakit ini 
disebut juga dengan inbornerrors of metabolism. 
Penyakit gizi akibat masalah genetik dapat 
menyebabkan : 

a. Enzim tertentu menurun sehingga 
mengakibatkan penderita akan mengalami 
glukosa, intoleransi fruktosa dan lain-lain. 

b. Penyakit gangguan metabolisme. 

c. Penyakit degeneratif (penurunan) 

Contoh penyakit akibat kesalahan 
genetik dapat menyebabkan produksi insulin 
menurun sehingga dapat mengakibatkan 
gangguan metabolisme glukosa rusak (diabetes 
mellitus). 
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2. Penyakit Akibat Ketidakseimbangan Antara 
Intake dan Requirement   Zat-zat Gizi 

Dilihat dari intake dan requirement ada dua 
kemungkinan yaitu penyakit gizi lebih dan dan penyakit 
kurang gizi : 

a. Penyakit gizi lebih, contohnya: obesitas 
yang berkembang menjadi diabetes 
mellitus, jantung koroner,  stoke, dan lain-
lain. 

b. Penyakit kurang gizi, penyakit defisiensi 
komplek, contohnya : 
1) Kwarshiorkhor (yang disebabkan 

karena kekurangan kalori dan protein), 
2) Marasmus (yang disebabkan karena 

kekurangan kalori), 
3) Marasmus Kwashiokor, 
4) Defisiensi Vitamin B1, 
5) Defisiensi Vitamin A, 
6) Defisiensi Vitamin C, 
7) Defisiensi Vitamin D, 
8) Defisiensi Mineral Fe, 
9) Defisiensi Mineral Idodium, 
10) Dan lain sebagainya. 

Berdasarkan sebab yang mengakibatkan 
gizi salah dibedakan menjadi dua : 
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1. Gizi salah primer, kelainan terletak pada 
intake dan pada makanan, baik merupakan 
kelebihan maupun kekurangan. 

2. Gizi salah sekunder, intake mencukupi  
tetapi terdapat rintangan pada rangkaian 
prosos pencernaan, penyerapan, 
transportasi dan utilization pada zat-zat 
makanan. Gangguannya yaitu : 

a. Terjadi suatu keadaan defisiensi 
dalam efektifitas zat-zat makanan. 

b. Mempertinggi perusakan atau 
ekskresi zat-zat makanan sehingga 
persediaan untuk penggunaan 
dalam tubuh menjadi berkurang. 

 
3. Penyakit keracunan makanan 

 Penyakit- penyakit  yang terjadi setelah 
memakan makanan yang tercemar bakteri dan 
bahan-bahan kimia. 

 

1.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan penyakit gizi salah 

1. Pola makan, protein (dan asam amino) adalah 
zat yang sangat dibutuhkan anak untuk tumbuh 
dan berkembang. Meskipun intake makanan 
mengandung kalori yang cukup, tidak semua 
makanan mengandung protein/ asam amino 
yang memadai. Contoh : Bayi yang masih 
menyusui umumnya mendapatkan protein dari 
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ASI yang diberikan ibunya, namun bagi yang 
tidak memperoleh ASI protein dari sumber-
sumber lain (susu, telur, keju, tahu dan lain-
lain) sangatlah dibutuhkan. Gaya hidup modern 
dengan perkembangan IPTEK dimana terjadinya 
arus moderenisasi yang membawa banyak 
perubahan pada pola hidup masyarakat  

2. Faktor sosial, hidup di negara dengan tingkat 
kepadatan penduduk yang tinggi, keadaan 
sosial dan politik tidak stabil, ataupun adanya 
pantangan untuk menggunakan makanan 
tertentu dan sudah berlangsung turun-turun 
dapat menjadi hal yang menyebabkan 
terjadinya kwashiorkor.  

3. Faktor pendidikan, kurang adanya pengetahuan 
tentang pentingnya gizi dikalangan masyarakat 
yang pendidikannya relatif rendah. 

4. Faktor ekonomi, kemiskinan keluarga 
penghasilan yang rendah yang tidak dapat 
memenuhi kebutuhan berakibat pada 
keseimbangan nutrisi anak tidak terpenuhi, 
saat dimana ibunya pun tidak dapat mencukupi 
kebutuhan proteinnya. 

5. Faktor infeksi dan penyakit lain, telah lama 
diketahui bahwa adanya interaksi sinergis 
antara MEP (Malnutrisi Energi Protein) dan 
infeksi. Infeksi derajat apapun dapat 
memperburuk keadaan gizi. Dan sebaliknya 
MEP, walaupun dalam derajat ringan akan 
menurunkan imunitas tubuh terhadap infeksi. 
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Bab 2 

GAKI 
 

Gangguan akibat kekurangan iodium (iodine 
deficiency disorder) adalah gangguan tubuh yang 
disebabkan oleh kekurangan iodium sehingga tubuh tidak 
dapat menghasilkan hormon tiroid. Kekurangan hormon 
tiroid mengakibatkan  

 
 

 
 
 

 

 Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) adalah 
sekumpulan gejala atau kelainan yang ditimbulkan karena 
tubuh menderita kekurangan iodium secara terus – 
menerus dalam waktu yang lama yang berdampak pada 
pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan 
(DepKes RI, 1996).  

Survei yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2003 
(kecuali di Naggroe Aceh Darussalam dan Papua), 
didapatkan 8,8% kabupaten / kota endemik berat, 12,2% 
kabupaten / kota endemik sedang, 35,7% endemik ringan, 

Gondok, hipotiroid, kretin, 
gangguan reproduksi, kematian 

bayi dan keterbelakangan mental. 
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dan 43,3% termasuk non endemik. Walaupun terjadi 
penurunan yang berarti, GAKI masih menjadi masalah 
kesehatan masyarakat, karena secara umum 
prevalensinya masih di atas 5%.  Salah satunya adalah 
Provinsi Maluku. Provinsi Maluku yang merupakan daerah 
kepulauan yang dikelilingi lautan luas yang kaya akan hasil 
laut yang merupakan sumber iodium. Namun Maluku 
menjadi daerah endemik berat gondok yang tersebar di 
seluruh kabupaten.  Angka prevalensi gondok atau Total 
Goiter Rate (TGR) di Maluku tertinggi nomor dua di 
Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur. Prevalensi TGR di 
Maluku dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2008 
sebesar 33,9% dan tahun 2009 sebesar 37,3% (DinKes Kab. 
Maluku Tengah, 2009).  Masalah GAKI sudah menjadi 
masalah serius karena diperkirakan pada saat ini terdapat 
sekitar 42 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah 
miskin iodium. Prevalensi penderita GAKI hasil survey 
Nasional Gondok Endemik 1980-1982, diperkirakan di 
Indonesia kini telah terjadi defisit tingkat kecerdasan 
sebesar 140 IQ points. Defisit tersebut diyakini sebagai 
penghambat kelancaran wajib belajar sembilan tahun. 
Lebih jauh lagi telah diidentifikasikan bahwa para 
penderita GAKI memiliki produktifitas yang rendah 
sehingga dapat mengurangi penghasilan 15%. Selain itu, 
Hasil Riskesdas 2010 GAKI masih dianggap masalah 
kesehatan masyarakat, karena secara umum prevalensi 
masih di atas 5% dan bervariasi antar wilayah, dimana 
masih dijumpai kecamatan dengan prevalensi GAKI di atas 
30%.  Diperkirakan sekitar 18,16 juta penduduk hidup di 
wilayah endemik sedang dan berat; dan 39,24 juta 
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penduduk hidup di wilayah endemis ringan. Jember survei 
tahun 1998 menunjukkan bahwa dari 31 kecamatan 
terdapat 3 kecamatan non endemik gondok, 17 
kecamatan endemik ringan, 5 kecamatan endemik sedang, 
dan 6 kecamatan merupakan endemik gondok berat.  
Kecamatan Puger adalah salah satu daerah endemik 
gondok berat. Survei yang telah dilakukan pada tahun 
2002, diketahui bahwa siswa SD di kecamatan Puger 
prevalensi GAKI sebesar 47,50%, dengan distribusinya 
15,83% terjadi di daerah pegunungan kapur, 20,83% di 
daerah pantai, dan 10,83% di daerah pertanian.  

GAKI merupakan salah satu masalah kesehatan 
yang muncul sejak lama. Pada awalnya, hubungan unsur 
iodium dengan gondok endemik dilihat sebagai hubungan 
secara langsung yang ditunjukkan dengan praktek 
kedokteran Cina yang menggunakan biji ganggang 
Sargassum dan Laminaria japonica yang kaya iodium 
sebagai obat gondok. Akan tetapi, mulai tahun 1960-an 
pandangan para ahli terhadap defisiensi iodium berubah 
dari memandang defisiensi iodium berakibat pada gondok 
endemik dan kretin endemik saja ke perubahan yang lebih 
luas. Dengan demikian istilah ‘defisiensi iodium’ dahulu 
yang diidentikkan dengan ‘gondok endemik’ digantikan 
dengan “gangguan akibat kekurangan iodium’ yang 
efeknya amat luas, dapat mengenai semua segmen usia 
sejak dikandung ibu hingga pada orang dewasa. Sebagian 
besar penderita GAKI mempunyai IQ sepuluh poin di 
bawah potensinya. Di antara mereka yang lahir normal, 
dengan konsumsi diet rendah iodium akan menjadi anak 
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yang kurang intelegensinya, bodoh, lesu dan apatis dalam 
kehidupannya. Sehingga, kekurangan iodium akan 
menyebabkan masyarakat miskin dan tidak berkembang, 
sementara pada anak menyebabkan kesulitan belajar. 
Risiko itu karena kekurangan iodium dalam dietnya dan 
berpengaruh pada awal perkembangan otaknya. Iodium 
merupakan elemen yang sangat penting untuk 
pembentukan hormon tiroid. Hormon itu sangat 
diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan 
mental dan fisik, baik pada manusia maupun hewan. Efek 
yang sangat dikenal orang akibat kekurangan iodium 
adalah gondok, yakni pembesaran kelenjar tiroid di daerah 
leher. 

Menurut Depkes RI (1996), makin banyak tingkat 
kekurangan iodium yang dialami makin banyak komplikasi 
atau kelainan yang ditimbulkannya. Daerah pegunungan, 
makanan yang dikonsumsi sangat tergantung dari 
produksi makanan yang berasal dari tanaman setempat 
yang tumbuh pada kondisi tanah dengan kadar iodium 
rendah. Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium 
(GAKI) merupakan masalah yang serius mengingat 
dampaknya secara langsung mempengaruhi kelangsungan 
hidup dan kulitas manusia. Kelompok masyarakat yang 
sangat rawan terhadap masalah dampak defisiensi iodium 
adalah wanita usia subur (WUS), ibu hamil, anak balita dan 
anak usia sekolah. 

Penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam 
menjalankan program pemberantasan GAKI, melalui dua 
cara yaitu program jangka pendek dan jangka panjang. 
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Upaya yang pertama jangka pendek dengan melakukan 
suplementasi iodium dilaksanakan melalui distribusi 
kapsul iodium, dimana sasaran utamanya adalah WUS, ibu 
hamil, bayi, dan anak – anak remaja. Kegiatan itu 
dimaksudkan untuk memotong rantai resiko GAKI bagi 
penduduk yang tinggal di daerah beresiko tinggi, guna 
mengantisipasi lahirnya anak-anak yang menderita GAKI. 
Upaya yang kedua sebagai upaya jangka panjang 
menanggulangi GAKI dilaksanakan melalui program 
fortifikasi iodium dalam garam . Garam adalah sebagai 
bahan pangan yang paling tepat untuk iodisasi karena 
bahan ini umum digunakan secara rutin setiap hari oleh 
semua masyarakat (Nurani, 2008). 

Proses iodisasi garam hingga saat ini masih 
menghadapi beberapa permasalahan, antara lain masih 
banyaknya garam konsumsi yang beredar belum 
memenuhi persyaratan yang dianjurkan pemerintah, dan 
kandungan iodium hilang/berkurang selama masa 
produksi, distribusi, penyimpanan, dan pengolahan. 
Sehingga kadar iodium yang ada dalam garam beriodium 
tersebut tidak mencapai 40 ppm. Pemberian garam di 
akhir pengolahan memilki kadar KIO3 lebih banyak yaitu 
8.15 ppm, 4.47 ppm, dan 1.5 ppm. Sedangkan pada 
pemberian garam di awal pengolahan memilki kadar KIO3 
lebih sedikit dibandingkan pada pemberian garam di awal 
pengolahan yaitu 7.9 ppm, 2.75 ppm dan 1.42 ppm. Hal ini 
dapat dikarenakan bahwa pemberian garam di awal lebih 
banyak terjadi penguapan karena suhu panas pemasakan, 
sehingga lebih banyak yang menguap dibandingkan pada 
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pemberian garam di akhir, penguapan terjadi lebih sedikit. 
Hal ini sesuai dengan sifat KIO3 yaitu mudah menguap 
pada suhu panas (68 oC), sehingga pemberian garam di 
awal, KIO3 akan mengalami penguapan lebih lama selama 
proses pemasakan hingga matang, berbeda dengan 
pemberian garam di akhir pengolahan, KIO3 lebih sedikit 
terjadi penguapan. Secara perhitungan dengan statistik 
perlakuan teknik pengolahan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kadar KIO3 pada masakan, hal ini 
dikarenakan sifat iodium (KIO3) mudah menguap dalam 
suhu tinggi sedangkan perlakuan waktu pemberian garam 
(awal dan akhir) tidak memberikan pengaruh terhadap 
kadar KIO3 pada masakan. Meskipun apabila dilihat tanpa 
perhitungan statistik terdapat perbedaan antara kadar 
KIO3 pada masakan dengan pemberian garam di akhir 
memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan pada masakan 
dengan pemberian garam di awal pengolahan. Pada mutu 
organoleptik didapatkan, secara statistik bahwa teknik 
pengolahan tidak berpengaruh pada tingkat kesukaan 
panelis terhadap rasa masakan yang dihasilkan (Nurani, 
2008). 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menemukan 12 merek 
dari 25 merek garam yang beredar di Cirebon tidak 
mengandung zat iodium. Temuan itu diketahui setelah 
Bidang Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan pada kantor 
Disperindag melakukan survei ke 16 perusahaan garam di 
Kabupaten Cirebon. Standar garam beriodium sesuai 
ketentuan yaitu 30 ppm sampai 80 ppm. Sedangkan 12 
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merek garam itu diketahui di bawah 30 ppm, bahkan 
kebanyakan tidak menggunakan Iodium. Menurutnya, ke 
12 merek garam tak beriodium sangat bernuansa bisnis. 
Pengusaha tampaknya ingin meraup keuntungan besar. 
Dijelaskan, harga Iodium cukup mahal sekitar Rp. 600 ribu 
per kg (Gisanturi, 2011). 

Iodium dikenal sebagai salah satu jenis mineral yang 
merupakan unsur mikro nutrisi tetapi sangat dibutuhkan 
manusia bahkan sejak masih di dalam kandungan. Tubuh 
manusia membutuhkan hanya sangat sedikit iodium, 
normalnya hanya sekitar 150 mikrogram per hari bagi 
orang dewasa, tetapi bila terjadi kekurangan bisa timbul 
masalah kesehatan yang serius. Kekurangan unsur iodium 
kronis sejak dalam kandungan ataupun sejak lahir maupun 
sesudah dewasa bisa menimbulkan kerugian kesehatan 
yang parah berupa hambatan dan kerusakan cukup fatal 
dalam pertumbuhan organ tubuh termasuk otak. 
Kekurangan asupan iodium masih merupakan salah satu 
masalah gizi secara nasional maupun global (Anonymous, 
2011). 

 
 
 
 
 
 

 

 

Iodium adalah suatu unsur elemen non metal, 
diperlukan oleh manusia untuk sintesis hormon 

tiroid, sebagai unsur penting dalam proses 
tumbuh kembang manusia. 
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Pada umumnya iodium di atas bumi ditemukan di 
lautan, dan di dalam tanah yang subur. Semakin tua dan 
semakin terbuka permukaan tanah, semakin mudah 
iodium larut karena erosi. Meskipun kadar iodium dalam 
air laut dan udara sedikit, tetapi masih merupakan sumber 
utama iodium di alam. Karena iodium larut dalam air, 
maka erosi akan mempengaruhi unsur ini ke laut ( Depkes 
RI, 2003 dalam Asih Luh Gatie, 2006 ).  

Iodium alam bersumber dari :  

1. Air tanah bergantung pada air yang berasal dari 
batuan jenis tertentu ( kadar paling tinggi 
berasal dari igneous rock, 900 ug/kg bahan ). 

2. Air laut mengandung sedikit iodium, demikian 
pula garam pada umumnya. 

3. Plankton dan ganggang laut berkadar iodium 
tinggi sebab organisme ini mengkonsentrasikan 
iodium dari lingkungan sekitarnya. 

4.  Sumber bahan organik yang berada dalam 
oksidan, desinfektan, yodoform, zat warna 
untuk makanan dan kosmetik dan sekarang ini 
banyak vitamin yang menambah unsur ini juga. 

5.  Ikan laut, cumi-cumi yang dikeringkan 
mengandung banyak iodium ( Asih Luh Gatie, 
2006 ). 

 
Angka kecukupan Iodium  
Kebutuhan iodium sekitar 1-2 µg per kg berat badan. 
Angka kecukupan Gizi untuk iodium menurut Widya Karya 
adalah sebagai berikut:  
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Golongan Kebutuhan iodium  

Bayi 50-70 µg/hr 

Balita dan anak sekolah  70-120 µg/hr 

Remaja dan dewasa  150 µg/hr 

Ibu hamil  + 25 µg/hr 

Ibu menyusui  + 50 µg/hr 

(Sunita Almatzier, 2001)  

Kelompok rentan pada masalah GAKI (Gangguan 
Akibat Kekurangan Iodium): 

1. Pada ibu hamil akan berdampak keguguran jika 
kekurangan iodium. 

2. Pada janin berdampak lahir mati, cacat bawaan, 
meningkatkan kematian perinatal, meningkatkan 
kematian bayi, kretin neurologi, cebol, kelainan 
fungsi psikomotor. 

3. Pada Neonatus berdampak pada gondok neonatus, 
Hipotiroidi neonates. 

4. Pada anak dan remaja berdampak pada gondok, 
gangguan pertumbuhan fungsi fisik dan mental. 

5. Pada Dewasa berdampak pada Hipotiroidi, 
gangguan fungsi mental (Depkes RI, 2000). 
Almatsier ( 2003 ), iodium adalah bahan dasar 

essensial untuk pembentukan hormon tiroid. Iodium yang 
dimakan akan berubah menjadi yodida dan diserap tubuh. 
Organ utama yang memanfaatkan iodium adalah tiroid 
untuk membentuk hormon tiroid dan ginjal yang akan 
rnengeluarkannya ke dalam urin. Sintesis dan sekresi 
hormon tiroid pada kecepatan normal diperlukan kurang 
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lebih 120 μg per hari. Kelenjar tiroid mengeluarkan 80 μg 
per hari sebagai iodium dalam triyodotironin dan tiroksin, 
dan melepaskan 40 μg iodium ke dalam cairan 
ekstraseluler, yang kebanyakan berasal dari 
deyodinasimono dan diyodotirosin. Triyodotironin dan 
tiroksin akan dimetabolisir dalam hati dan jaringan lain, 
dan akan melepaskan 60 μg iodium ke dalam cairan 
ekstraseluler. Sebagian derivat hormon tiroid dikeluarkan 
ke dalam empedu dan sebagian iodiumnya akan diserap 
kembali ( sirkulasi enterohepatik ), namun ada sejumlah 
iodium yang dibuang dalam tinja dan urin ( dalam Asih Luh 
Gatie, 2006 ). 

Fungsi iodium merupakan bagian integral dari 
kedua macam hormon tiroksin/triiodotironin (T3) dan 
tetraiodotironin (T4). Peran hormon tiroid terhadap 
metabolisme protein merupakan dasar efek hormon 
tersebut terhadap proses tumbuh kembang didukung pula 
dengan pengaruhnya terhadap metabolisme karbohidrat 
antara lain meningkatkan absorpsi glukosa dari saluran 
pencernaan dan meningkatkan tangkapan glukosa oleh 
jaringan lemak dan otot. Tiroksin dapat merangsang 
metabolisme sampai 30%. Di samping itu kedua hormon 
ini mengatur suhu tubuh, pembentukan sel darah merah 
serta fungsi otot dan saraf. Iodium berperan pula dalam 
perubahan karoten menjadi bentuk aktif vitamin A, 
sintesis protein dan absorpsi karbohidrat dari saluran 
cerna. Iodium berperan pula dalam sintesis kolesterol 
darah (Almatsier, 2003 dalam Asih Luh Gatie, 2006). 

Menurut Bhezt (2010) masalah gizi kurang yang 
belum dapat ditanggulangi dalam Pembangunan Jangka 
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Panjang Tahap I (PJPT I) hingga kini adalah masalah 
Anemia Gizi Besi dan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium 
(Depkes RI, 2000). GAKI merupakan salah satu masalah 
yang serius di Indonesia dan diketahui mempunyai kaitan 
erat dengan gangguan perkembangan mental dan 
kecerdasan. Pada saat ini Indonesia diperkirakan sekitar 
42 juta penduduk tinggal didaerah yang lingkungannya 
miskin iodium, dari jumlah ini 10 juta penderita gondok, 
750.000 – 900.000 menderita kretin endemik dan 3,5 juta 
menderita GAKI lainnya. Pada tahun 1998 diperkirakan 8,2 
juta penduduk tinggal didaerah endemik sedang dan 8,8 
juta tinggal didaerah endemik berat (Depkes RI, 1999). 
Pengaruh negatif GAKI terhadap kelangsungan hidup 
manusia dapat terjadi sejak masih dalam kandungan, 
setelah lahir sampai dewasa. GAKI yang terjadi pada ibu 
hamil mempunyai resiko terjadinya abortus, lahir mati, 
cacat bawaan. Fakta sangat mengkhawatirkan adalah 
akibat negatif pada susunan saraf pusat, karena 
berpengaruh terhadap kecerdasan dan perkembangan 
sosial masyarakat dikemudian hari. Sedangkan gangguan 
yang terjadi setelah lahir pada umumnya merupakan 
lanjutan dari gangguan pada waktu dalam kandungan 
(Golden, 1992, Picauly, 2002, Djokomoeljanto, 2002). Hasil 
Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 
menunjukkan bahwa satu dari tiga ibu hamil beresiko 
kekurangan iodium. Penduduk yang tinggal didaerah 
rawan GAKI kehilangan IQ sebesar 13,5 point lebih rendah 
dibandingkan dengan yang tinggal didaerah cukup iodium. 
Indonesia diperkirakan telah defisit tingkat kecerdasan 
sebesar 140 juta IQ point. Keadaan ini tentu amat 
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berpengaruh pada upaya-upaya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia (BPS- UNICEF, 1995). Data tahun 
1998 menunjukkan 87 juta penduduk Indonesia tinggal di 
daerah endemic GAKI. Akibatnya tak kurang dari 20 juta 
penduduk menderita gondok. GAKI pada ibu hamil 
berisiko menimbulkan keguguran, sedangkan pada janin 
menyebabkan lahir mati. Kalaupun lahir, beresiko 
mengalami cacat bawaan, kematian dini, kretin, 
keterbelakangan mental, tuli, juling dan lumpuh. 
Diperkirakan tiap tahun ada 9 ( sembilan ) bayi kretin lahir 
di Indonesia. Sejauh ini Indonesia telah kehilangan 140 
juta point (Hartono B, 2003). 

Menurut Cobra dalam Journal Nutrition, April 1997, 
suplementasi minyak beriodium pada bayi bisa 
mengurangi kemungkinan kematian pada populasi bayi 
yang berisiko kekurangan iodium. Penelitian dilakukan 
terhadap sekitar 617 bayi. Sekitar 72 persen terjadi 
pengurangan risiko kematian selama 2 bulan pertama. 
Juga terjadi perlambatan kematian di antara bayi yang 
meninggal pada kelompok bayi yang diberi suplementasi 
minyak beriodium dibandingkan dengan kelompok 
plasebo. Selain suplementasi, iodium sebenarnya mudah 
dijumpai pada makanan laut. Iodium dijumpai pada air 
laut, sehingga setiap jenis makanan laut kaya akan elemen 
mineral ini. Namun, garam laut bukan merupakan sumber 
iodium yang baik. Garam beriodiumlah yang menyediakan 
iodium dalam jumlah cukup. Dalam satu sendok teh garam 
beriodium terkandung sekitar 150 mkg iodium. Beberapa 
jenis sayuran juga memiliki kandungan iodium yang baik. 
Terutama sayuran yang ditanam pada tanah yang kaya 
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akan iodium atau tumbuh di tepi pantai. Rumput laut 
menghimpun iodium dari air laut, sehingga menjadi 
sumber makanan yang kaya akan mineral ini. Secara 
umum, rumput laut dan makanan laut merupakan sumber 
iodium yang baik. Makanan laut yang menjadi sumber 
iodium di antaranya berbagai jenis ikan, cumi, udang, dan 
kerang. Rata-rata kandungan iodium pada tumbuhan laut 
berkisar 0,7-4,5 g/kg. Telur, daging, susu, dan sereal juga 
mengandung iodium, walau dalam jumlah kecil. Sekitar 
100 gram sayuran, daging merah, atau telur mengandung 
25 mkg iodium dan pada 100 gram produk susu, roti, 
maupun sereal terkandung 10 mkg iodium (Bhezt, 2010). 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan 
asupan iodium harian: 50 mkg untuk bayi usia 0-12 bulan, 
90 mkg untuk anak usia 2-6 tahun, 120 mkg untuk anak 
usia sekolah (7-12 tahun), 150 mkg untuk orang dewasa 
(usia di atas 12 tahun), dan 200 mkg untuk wanita hamil 
dan menyusui (ICCIDD, 2002, Rustama, 2003). 

Menurut Depkes RI (1996), Thaha (2001), dan 
Ritanto (2003) faktor – Faktor penyebab masalah GAKI 
antara lain: 

1. Faktor Defisiensi Iodium dan Iodium Excess 
Defisiensi iodium merupakan sebab pokok 
terjadinya masalah GAKI. Hal ini disebabkan 
karena kelenjar tiroid melakukan proses adaptasi 
fisiologis terhadap kekurangan unsur iodium 
dalam makanan dan minuman yang 
dikonsumsinya. Iodium Excess terjadi apabila 
iodium yang dikonsumsi cukup besar secara terus 
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menerus, seperti yang dialami oleh masyarakat di 
Hokaido (Jepang) yang mengkonsumsi ganggang 
laut dalam jumlah yang besar. Bila iodium 
dikonsumsi dalam dosis tinggi akan terjadi 
hambatan hormogenesis, khususnya iodinisasi 
tirosin dan proses coupling. 

2. Faktor Geografis dan Non Geografis 
GAKI sangat erat hubungannya dengan letak 
geografis suatu daerah, karena pada umumnya 
masalah ini sering dijumpai di daerah 
pegunungan seperti pegunungan Himalaya, 
Alpen, Andres dan di Indonesia gondok sering 
dijumpai di pegunungan seperti Bukit Barisan Di 
Sumatera dan pegunungan Kapur Selatan. Daerah 
yang biasanya mendapat suplai makanannya dari 
daerah lain sebagai penghasil pangan, seperti 
daerah pegunungan yang notabenenya 
merupakan daerah yang miskin kadar iodium 
dalam air dan tanahnya. Dalam jangka waktu 
yang lama namun pasti daerah tersebut akan 
mengalami defisiensi iodium atau daerah 
endemik iodium. 

3. Faktor Bahan Pangan Goiterogenik 
Kekurangan iodium merupakan penyebab utama 
terjadinya gondok, namun tidak dapat dipungkiri 
bahwa faktor lain juga ikut berperan. Salah 
satunya adalah bahan pangan yang bersifat 
goiterogenik. Zat goiterogenik dalam bahan 
makanan yang dimakan setiap hari akan 
menyebabkan zat iodium dalam tubuh tidak 
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berguna, karena zat goiterogenik tersebut 
merintangi absorbsi dan metabolisme mineral 
iodium yang telah masuk ke dalam tubuh. 
Goiterogenik adalah zat yang dapat menghambat 
pengambilan zat iodium oleh kelenjar gondok, 
sehingga konsentrasi iodium dalam kelenjar 
menjadi rendah. Selain itu, zat goiterogenik dapat 
menghambat perubahan iodium dari bentuk 
anorganik ke bentuk organik sehingga 
pembentukan hormon tiroksin terhambat. 
Beberapa jenis Goitrogen yaitu: 

1) Kelompok tiosianat atau senyawa mirip 
tiosianat, contoh: ubi kayu, jagung, rebung, 
ubi jalar, buncis besar, 

2) Kelompok tiourea, tionamide, tioglikoside, 
vioflavanoid dan disulfida alifatik, contoh: 
berbagai makanan pokok di daerah tropis 
seperti sorgum, kacang-kacangan, bawang 
merah dan bawang putih, 

3) Kelompok sianida, contoh: daun dan umbi 
singkong , gaplek, gadung, rebung, daun 
ketela, kecipir, dan terung, 

4) Kelompok Mimosin, contoh: pete cina dan 
lamtoro, 

5) Kelompok isothiosianat, contoh: daun 
pepaya, 

6) Kelompok asam, contoh: jeruk nipis, 
belimbing wuluh dan cuka, dan 

7) Kelompok yang bekerja pada proses 
proteolisis dan rilis hormon tiroid. 
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Pengukuran GAKI dalam populasi mengindikasikan 
tingkat dan keparahan masalah. Hal tersebut juga 
mengindikasikan kemajuan dalam berkurangnya penderita 
GAKI. Pengukuran GAKI dipakai sebagai informasi penting 
dalam memutuskan apakah suatu program 
pemberantasan GAKI masih diperlukan untuk 
menunjukkan keefektifannya dalam mengurangi jumlah 
penderita GAKI. 

1. Pengukuran tiroid dengan palpasi 
Arisman ( 2004 ), pengukuran dengan 

palpasi telah menjadi standar untuk mengukur 
gondok. Pada anak usia sekolah masih amat 
mudah dan cepat bereaksi terhadap perubahan 
masukan iodium dari luar. Kasus gondok pada 
anak sekolah yang berusia 6-12 tahun dapat 
dijadikan sebagai petunjuk dalam perkiraan 
besaran GAKI di masyarakat pada suatu daerah. 
Survei epidemiologis untuk gondok endemik 
prevalensi gondok endemik diperoleh dari survei 
pada anak sekolah dasar d didasarkan atas 
klasifikasi sebagai berikut : 

 
a. Grade 0 berarti tidak teraba/tidak 

terlihat. 
b. Grade 1 berarti teraba dan tidak 

terlihat pada posisi kepala biasa. 
c. Grade 2 berarti terlihat pada posisi 

kepala biasa ( dalam Asih Luh Gatie, 
2006 ). 
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Klasifikasi tersebut mampu memberikan tingkat 
perbandingan di antara survei di setiap wilayah. 
Gondok yang lebih besar mungkin tidak 
membutuhkan palpasi untuk diagnosis. Prevalensi 
gondok endemik dari grade 1 sampai dengan 
grade 2 dinamakan Total Goiter Rate ( TGR ) 
sedangkan grade 2 dan grade 3 dinamakan Visible 
Goiter Rate ( VGR ). Terdapat beberapa kelebihan 
palpasi sebagai suatu metode pengukuran, 
palpasi adalah suatu teknik yang tidak 
memerlukan instrumen, bisa mencapai jumlah 
yang besar dalam periode waktu yang singkat, 
tidak bersifat invasif dan hanya menuntut sedikit 
ketrampilan. Meskipun demikian, palpasi 
mempunyai beberapa kelemahan yang menonjol 
di antaranya antar pemeriksa dengan 
kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda 
khususnya dalam gondok endemik grade 0 dan 
grade 1. Hal ini telah ditunjukkan oleh penelitian - 
penelitian para peneliti yang berpengalaman di 
mana kesalahan klasifikasi bisa sebesar 40 % ( 
Asih Luh Gatie, 2006 ) 

2. Pengukuran volume tiroid dengan ultrasonografi 
(USG) tiroid 

Objektivitas bisa didapatkan dalam survei 
gondok dengan pengukuran-pengukuran 
ultrasonografi seperti yang digunakan dalam 
penelitian medis lainnya, contohnya dalam 
perawatan antenatal. Teknik ini mulai banyak 
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dipakai dan memberikan ukuran tiroid lebih luas 
dan bebas dari bias pengukuran. Prosedurnya 
tidak invasif dan bisa digunakan untuk mengukur 
ratusan orang dalam sehari. Teknik tersebut bisa 
dipelajari dengan baik dalam beberapa hari. 
Kelebihan dari pemeriksaan ultrasonografi (USG) 
adalah memberikan suatu pengukuran objektif 
dari volume tiroid, dalam beberapa kasus 
mungkin bisa menunjukkan pertimbangan 
terhadap GAKI dan karenanya program 
pencegahan yang mahal bisa dihindarkan, 
ultrasonografi dengan cepat menggantikan 
palpasi (Gutekunst, 1990 dalam Asih Luh Gatie, 
2006).  

Pemeriksaan USG juga merupakan suatu 
pengukuran yang tepat untuk melihat 
pembesaran volume tiroid dibandingkan dengan 
palpasi. Volume tiroid yang dihitung berdasarkan 
panjang, jarak dan ketebalan dari kedua cuping, 
volume yang dihitung dibandingkan dengan 
standar dari suatu populasi dengan masukan 
iodium yang cukup. Pengukuran volume tiroid 
dengan menggunakan ultrasonografi untuk saat 
ini hanya bisa dilakukan oleh dokter ahli yang 
sudah terlatih dalam teknik ini. Hasil pemeriksaan 
volume tiroid pada sampel merupakan 
penjumlahan dari volume tiroid kanan dan kiri. 
Kelemahan dari ultrasonografi di antaranya harus 
ada pelatihan, biaya instrumen yang mahal dan 
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masalah transportasi dari pusat ke wilayah survei 
(Untoro Y, 1999 dalam Asih Luh Gatie, 2006). 

3. Kadar iodium dalam urin (UIE/Urinary Iodine 
Excretion) 

Penilaian jumlah asupan iodium dalam 
makanan sulit dilakukan, karena kandungan 
iodium dalam makanan mempunyai variasi yang 
sangat luas dan sangat tergantung dari 
kandungan iodium dalam tanah tempat mereka 
tumbuh, oleh karena iodium yang kita butuhkan 
amat sedikit (dalam ukuran mikro) dan 
kandungan iodium dalam makanan sukar 
diperiksa, maka sebagai gantinya penilaian 
asupan iodium dapat diperiksa dengan cara yang 
lebih praktis atau mudah dilaksanakan yaitu 
berdasarkan pengukuran ekskresi iodium dalam 
urin, sedangkan ekskresi iodium di dalam feses 
dapat diabaikan (Syahbuddin, 2002 dalam Asih 
Luh Gatie, 2006). 

Pengukuran iodium yang paling dapat 
dipercaya atau diandalkan adalah median kadar 
iodium dalam urin sampel yang mewakili, karena 
sebagian besar (lebih dari 90 %) iodium yang 
diabsorpsi dalam tubuh akhirnya akan diekskresi 
lewat urin. Dengan demikian UIE jelas dapat 
menggambarkan intake iodium seseorang. Kadar 
UIE dianggap sebagai tanda biokimia yang dapat 
digunakan untuk mengetahui adanya defisiensi 
iodium dalam suatu wilayah (Dunn, 1993 dan 
Stanbury, 1996 dalam Asih Luh Gatie, 2006). 
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Sampel terbaik untuk pemeriksaan UIE 
adalah urin selama 24 jam karena dapat 
menggambarkan fluktuasi iodium dari hari ke 
hari. Tetapi, pengambilan sampel urin 24 jam ini 
tidak mudah dilakukan di lapangan. Beberapa 
peneliti kemudian menggunakan sampel urin 
sewaktu dan mengukur kadar kreatinin dalam 
serum, Ialu dihitung sebagai rasio UIE per gram 
kreatinin. Hal ini dilakukan dengan asumsi 
ekskresi kreatinin relatif stabil. Tetapi ternyata 
cara ini mempunyai kelemahan karena kadar 
kreatinin serum sangat tergantung pada massa 
otot, jenis kelamin dan berat badan seseorang 
(Rachmawati, 1997 dalam Asih Luh Gatie, 2006). 

Klasifikasi tingkat kelebihan dan 
kekurangan iodium dalam suatu wilayah, 
berdasarkan median kadar iodium dalam urin 
(UIE) sebagai berikut : 

a. Defisiensi berat, kadar UIE <20 μg/L. 
b. Defisiensi sedang, kadar UIE 20-49 μg/L. 
c. Defisiensi ringan, kadar UIE 50-99 μg/L. 
d. Optimal, kadar UIE 100-200 μg/L. 
e. Lebih dari cukup, kadar UIE 201-300 μg/L. 
f. Kelebihan ( excess ), kadar UIE >300 μg/L ( 

WHO 2001 dalam Asih Luh Gatie, 2006 ). 
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Klasifikasi endemisitas Gangguan Akibat 
Kekurangan Iodium berdasarkan median UIE 
adalah sebagai berikut : 

a. Non endemis, kadar UIE  ≥ 100 μg/L.  
b. Endemis ringan, kadar UIE  50-99 μg/L. 
c. Endemis sedang, kadar UIE  20-49 μg/L.  
d. Endemis berat, kadar UIE  < 20 μg/L (WHO 

1994 dalam Asih Luh Gatie, 2006). 
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Bab 3 

Fortifikasi Iodium 
 
 
 

3.1    Fortifikasi Iodium pada Garam 

Diantara strategi - strategi penghapusan GAKI 
untuk jangka panjang adalah fortifikasi iodium. 
Fortifikasi iodium adalah penambahan iodium dalam 
jumlah tertentu pada suatu produk pangan 
sedemikian rupa sehingga produk tersebut dapat 
berfungsi sebagai sumber penyedia iodium, terutama 
bagi masyarakat yang mengalami kekurangan iodium. 
Sampai tahun 60-an, beberapa cara suplementasi 
iodium kedalam berbagai jenis pangan pembawa 
seperti garam, roti, susu, gula dan air telah dicoba. 
Iodisasi garam menjadi metode paling umum yang 
dapat diterima oleh banyak negara di dunia, sebab 
garam merupakan bahan pangan yang murah, mudah 
didapat dan dikonsumsi setiap hari oleh seluruh 
lapisan masyarakat disegala tingkat ekonomi. 
Disamping itu, kadar dan cara konsumsi garam bisa 
dikatakan hampir seragam, prosesnya sederhana dan 
tidak mahal. Fortifikasi yang biasa digunakan adalah 
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Kalium Iodida (KI) dan Kalium Iodat (KIO3). Iodat lebih 
stabil dalam garam murni pada penyerapan dan 
kondisi lingkungan (kelembapan) yang buruk, tidak 
menyebabkan perubahan warna dan rasa garam. 
Negara – negara  dengan program iodisasi garam, 
efektif memperlihatkan pengurangan yang saling 
berhubungandan berkesinambungan  akan pravelensi 
GAKI (Siagian, 2003).  

Garam beriodium merupakan istilah yang biasa 
digunakan untuk garam yang telah difortifikasi 
(ditambah) dengan iodium. Di Indonesia iodium 
ditambahkan dalam garam sebagai zat aditif atau 
suplemen dalam bentuk kalium yodat (KIO3) berupa 
larutan pada lapisan tipis garam, sehingga diperoleh 
campuran yang merata. Garam beriodium yang di 
anjurkan untuk di konsumsi manusia adalah yang 
memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu 
berdasarkan SNI No 01 3556.2.2000 tahun 1994 
dalam SNI kadar iodium dalam garam ditentukan 
sebesar 30-80 ppm dalam bentuk KIO3 hal ini 
dikaitkan dengan jumlah garam yang dikonsumsi tiap 
orang per hari adalah 6-10 gr (Palupi, 2004). 

Upaya penanggulangan Gangguan Akibat 
Kekurangan Iodium (GAKI) di Indonesia yang sudah 
dilaksanakan sejak tahun 1977 belum mencapai 
target. Padahal, Indonesia mampu memproduksi 
garam (kondisi normal) 1,8 juta ton per tahun. India 
yang berpenduduk 1,093 milyar jiwa dan penghasil 
garam terbesar nomor lima dunia (9,5 juta ton per 
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tahun) bebas GAKI sejak tahun 2000. Cina sebagai 
produsen garam nomor dua dengan total produksi 
30,8 juta ton per tahun bebas GAKI sejak 1988. Ada 5 
strategi untuk melawan GAKI, yaitu menghilangkan 
akar permasalahan, menetapkan sistem pengadaan 
dan distribusi garam beriodium, meningkatkan 
sosialisasi konsumsi garam beriodium, mengawasi 
peredaran garam, dan menetapkan sanksi hukum. 
Masalah yang membuat GAKI sulit diatasi karena 
garam yang beredar di masyarakat sebagian besar 
tidak mengandung iodium, tidak memenuhi standar 
nasional Indonesia (SNI) atau standar industri 
Indonesia (SII). Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 
697 Tahun 1994 Pasal 1 menyebutkan, garam yang 
dapat diperdagangkan untuk kebutuhan konsumsi 
manusia, ternak, pengasinan ikan atau bahan 
penolong industri pangan adalah garam beriodium 
yang telah berlabel SNI/SII. Kenyataan menunjukkan, 
sebagian besar garam impor sejak enam tahun 
terakhir tidak mengandung iodium sesuai SNI maupun 
SII. Dari 195 produsen garam 75 di antaranya labil 
produksinya, artinya, kadang memenuhi standar 
iodisasi, tetapi pada umumnya tanpa iodium. Meski 
harus diakui, 14 produsen lainnya mampu meraih 
ISO–9000. Padahal, bahan baku iodium tidak sulit dan 
harganya relatif terjangkau. Untuk mencapai garam 
berstandar SNI/SII, langkah awal yang harus dilakukan 
adalah sosialisasi garam beriodium di media massa, 
lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. 
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Setiap pemerintah kabupaten yang memiliki 
lahan penggaraman, bersama aparat penegak hukum 
mengawasi dan memeriksa sentra produksi garam 
dan gudang. Sebab, Pasal 3 ayat (2) Keputusan 
Menteri Perindustrian No 77/1995 menyebutkan, 
proses pencucian garam wajib dilaksanakan di sentra 
produksi garam atau kabupaten terdekat. Ketika 
Indonesia terpaksa mengimpor garam sejak 1997- 
2002 lewat 10 importir produsen anggota Asosiasi 
Produsen Garam Konsumsi Beriodium (Aprogakob), 
pemerintah tidak mengharuskan garam impor 
mengandung iodium sesuai SNI/SII. Karena itu, 
pemerintah sebaiknya mengubah peraturam impor 
garam, dari sekadar bahan baku garam 
konsumsi/industri pangan menjadi garam beriodium 
dari negara asal. Syarat garam impor industri pangan 
berupa garam curah atau kemasan berkadar NaCl 
minimal 96 persen dan kandungan KIO3 minimal 80 
ppm. Sedang garam impor industri nonpangan, 
kandungan NaCl minimal sebaiknya 98 persen (semula 
94,7 persen). Selain itu, proses kristalisasi garam 
secara alami di Indonesia dibanding Australia sebagai 
produsen garam nomor enam dunia juga kurang 
mendukung. Sebab kepekatan air lautnya rendah, 
musim kemarau paling lama 6 bulan, sementara 
kelembapan udara tinggi, angin pelan, dan 
pencemaran cukup banyak. Padahal, Indonesia 
dengan pantai terpanjang di dunia (81.000 km) dan 
luas laut 5,8 juta km persegi memiliki modal dasar 
untuk menonjol di bidang penggaraman. Tinggal 
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bagaimana mengelolanya saja. Bila masalah tak 
diatasi, target bebas GAKI 2005 tidak akan pernah 
tercapai. Artinya, masih akan dilahirkan anak-anak 
yang terhambat pertumbuhan otaknya, mundur 
mentalnya, cebol, dan cepat lelah, yang bisa jadi 
membuat makin susah keluar dari krisis. 

 

3.2    Fortifikasi Iodium pada Produk non-Garam 

Fortifikasi iodium dalam beras adalah 
penambahan iodium dalam jumlah tertentu ke dalam 
beras sehingga beras tersebut berfungsi sebagai 
sumber penyedia iodium untuk masyararakat. Dalam 
rangka membantu mengatasi kekurangan iodium yang 
melanda sebagian penduduk Indonesia. Fortifikasi 
dilakukan pada beras, karena beras merupakan bahan 
pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90% 
penduduk Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia 
saat ini sekitar 150 kg/kapita, atau sekitar 200 g/hari, 
sedangkan kebutuhan iodium untuk pertumbuhan 
normal pada manusia dewasa antara 120 – 150 µg 
/hari (Antono, 1991).  Dengan demikian iodium 
sebagai fortifikan pada beras hanya diperlukan dalam 
kadar yang sangat kecil (sekitar 750 µg /kg atau 0,75 
ppm).   Apabila dibandingkan dengan fortifikan iodium 
pada garam yang dianjurkan, yaitu 80 ppm, maka 
tambahan biaya dalam pembuatan garam beriodium 
akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya 
pembuatan beras beriodium (Depkes RI, 1999). 
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Pembuatan beras beriodium sangat sederhana 
karena tidak perlu menggunakan peralatan khusus. 
Dengan penambahan alat pengkabut fortifikan iodium 
pada komponen alat penyosoh akan diperoleh hasil 
beras giling yang mengandung iodium. Fortifikan yang 
digunakan adalah iodat 1 ppm. Larutan fortifikan 
dikabutkan dengan bantuan tekanan udara 40 psi 
yang berasal dari kompresor, sehingga terjadi kabut 
fortifikan iodium. Debet fortifikan yang digunakan 4-5 
l/jam tergantung pada kekeringan beras yang di 
fortifikasi. Keunggulan fortifikasi iodium dalam beras 
adalah: 

1) Fortifikasi iodium pada beras dapat lebih efektif 
dalam mengatasi beberapa penyakit karena 
kekurangan iodium, karena beras merupakan  
makanan pokok masyarakat Indonesia dan 

2) Teknologi fortifikasi iodium dapat dilakukan di 
penggilingan padi yang tersebar di hampir 
semua wilayah produsen padi di Indonesia. 
Beras beriodium akan sangat efektif untuk 
mengatasi penyakit yang disebabkan 
kekurangan iodium pada masyarakat Indonesia 
yang berdampak terhadap perkembangan 
intelektual generasi muda Indonesia. 
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Pemberian coklat beriodium di Swedia 
dilakukan tidak setiap hari, tetapi satu minggu sekali. 
Namun usaha fortifikasi iodium pada coklat yang 
diberikan kepada anak – anak sekolah banyak 
ditentang oleh ibu rumah tangga dan juga para dokter 
gigi. Fortifikasi iodium pada air minum di Naderland 
pernah dilakukan. Air minum difortifikasi sehingga 
tiap liter air minum mengandung 50 iodium. Tiap hari 
jumlah air yang dikonsumsi sebesar 1,5 liter sehingga 
tiap hari ada tambahan 75 mcg iodium. Adanya 
perang dengan jerman, maka usaha fortifikasi iodium 
dalam air minum menjadi terhenti. 

Gula kelapa merupakan produk pangan yang 
potensial untuk difortifikasi dengan iodium sebagai 
alternatif untuk menanggulangi masalah Gangguan 
Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) di Indonesia, 
khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Namun 
permasalahan yang masih dihadapi oleh gula kelapa 
beriodium berbentuk gula cetak adalah daya 
simpannya yang rendah (hanya sampai dua minggu) 
dan sifat sensorisnya kurang disukai oleh konsumen 
yakni adanya after taste rasa pahit (Nikmah, 2004), 
oleh karena itu perlu diupayakan fortifikasi iodium 
dalam gula kelapa berbentuk serbuk atau gula kelapa 

Fortifikasi iodium pada coklat pernah 
dilakukan di Swedia 
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kristal. Hal ini karena produk gula kelapa krital (gula 
semut) mempunyai keunggulan dibandingkan dengan 
gula kelapa cetak, yaitu: lebih mudah larut dan daya 
simpanya lebih lama (8 -12 bulan) karena bentuknya 
kristal. (Mustaufik dan Karseno, 2004). Proses 
pembuatan gula kelapa kristal memerlukan suhu 
tinggi dan waktu pemasakan yang lama, sedangkan 
iodium sifatnya tidak stabil selama proses pemasakan 
dan penyimpanan. Selain dipengaruhi oleh suhu dan 
waktu pemasakan, mutu gula kelapa kristal juga 
dipengaruhi oleh mutu bahan bakunya. Mustaufik dan 
Karseno (2004), menyatakan bahwa gula kelapa kristal 
dapat dibuat dari nira kelapa atau dari gula kelapa 
cetak. Kandungan gula reduksi dalam gula kelapa 
kristal yang dibuat dari gula kelapa cetak lebih tinggi 
daripada gula kelapa kristal yang dibuat dari nira, 
yakni berturut-turut 3,17 persen dan 10 persen, 
sedangkan kandungan bahan lainnya relatif tidak 
nyata perbedaanya. Hal ini diduga kuat karena dalam 
pembuatan gula kelapa kristal dari gula kelapa cetak, 
dilakukan penambahan gula pasir 5 sampai 15 persen 
sebagai bahan pemancing dalam proses kristalisasi, 
sedangkan untuk gula kelapa kristal dari nira murni 
tidak memerlukan penambahan gula pasir. 
Penambahan iodium berarti juga penambahan 
impurities pada gula kelapa. Hal ini akan 
mempengaruhi umur simpannya karena dengan 
adanya impurities ini akan mempengaruhi tekstur gula 
kelapa. Pada umummnya tekstur gula kelapa akan 
melunak dan mencair setelah mencapai umur simpan 
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tertentu. Hasil penelitian Nikmah (2004) 
membuktikan bahwa gula kelapa cetak yang 
difortifikasi iodium mempunyai umur simpan optimal 
sekitar dua minggu, selebihnya tekstur gula kelapa 
menjadi lembek. Tekstur gula kelapa juga ditentukan 
oleh gula reduksi, pektin dan protein yang terkandung 
didalamnya, semakin besar kadarnya maka tekstur 
gula semakin lembek (Brekhman dan Nesterenko, 
1983). Oleh karena itu, perlu dikaji teknik fortifikasi 
iodium dan bahan baku pembuatan gula kelapa kristal 
yang tepat, agar diperoleh gula kelapa kristal 
beryodium yang bermutu dan mempunyai daya 
simpan yang lama sehingga dapat efektif berperan 
sebagai salah satu alternatif mengatasi masalah GAKI.  
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Bab 4 

Roti Terfortifikasi Iodium 
 
4.1    Roti 

Menurut Astawan (2011) di dalam ilmu pangan, 
roti dikelompokkan dalam produk bakery, bersama 
dengan cake, donat, biskuit, roll, kraker, dan pie. Di 
dalam kelompok bakery, roti merupakan produk yang 
paling pertama dikenal dan paling populer di jagat 
raya hingga saat ini. Pada prinsipnya roti dibuat 
dengan cara mencampurkan tepung dan bahan 
penyusun lainnya menjadi adonan yang selanjutnya 
dilakukan fermentasikan/pengembangan dengan 
dipanggang /dikukus. Sama halnya seperti di belahan 
dunia lain, budaya makan roti juga berkembang di 
Indonesia. Budaya makan roti bagi masyarakat 
Indonesia dipopulerkan oleh Lauw Bakery dan Tan Ek 
Tjoan pada 1957. Roti yang ditawarkan produsen roti 
tersebut sangat khas karena menggunakan margarin 
dalam jumlah sedikit dan memiliki remah yang sedikit 
kasar. Memang, mula-mula hanya pada kelompok 
masyarakat tertentu. Itu pun sebatas sebagai 
pengganti nasi pada saat sarapan pagi, yang 
umumnya disajikan bersama-sama dengan telur dadar 
atau segelas susu. Fenomena gandrung roti kemudian 
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menjalar ke kelompok masyarakat sibuk, yaitu yang 
harus terburu-buru ke tempat kerja. Dalam kondisi 
demikian, setangkap roti isi selai dan mentega atau 
keju menjadi pilihan sarapan pagi paling praktis, yang 
bisa dimakan di mobil dalam perjalanan ke kantor. 
Seiring dengan berjalannya waktu, roti akhirnya tidak 
lagi dikaitkan dengan sarapan pagi, tetapi sudah 
meluas sebagai menu makanan alternatif di segala 
kondisi dan waktu makan. Roti tidak lagi dinikmati di 
pagi hari, tetapi juga di siang hari, malam hari, atau 
sebagai snack di antara dua waktu makan. Begitulah, 
roti berkembang menjadi suatu budaya makan di 
Indonesia, sehingga pada akhirnya kita dengan mudah 
mendapatkan roti di hotel, restoran, warung pojok, 
pedagang kaki lima, dan juga di kios-kios penjual 
rokok. Roti juga dijajakan ke kompleks perumahan 
dan perkampungan melalui berbagai sarana angkutan 
(mobil boks, kereta dorong, atau sepeda) dengan 
iringan musik yang sangat khas sebagai penanda bagi 
setiap merek dan produsen roti. 

Menurut Tan (2011) Meskipun roti bukan 
makanan pokok, namun bagi sebagian orang, 
makanan ini sering kali dibutuhkan setiap saat. 
Bermacam roti ditawarkan oleh toko-toko atau 
pedagang pinggiran. Ragamnya pun bervariasi, mulai 
dari roti tradisional sampai dengan yang bercita rasa 
internasional. Perkembangan bisnis roti pun tidak 
sebatas pada satu tempat di satu lokasi atau hanya 
dijajakan oleh pedagang keliling. Dewasa ini, 
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perusahaan roti sudah berkembang pesat, bahkan 
tidak sedikit yang diwaralabakan. Bisnis roti 
sepertinya senantiasa berdenyut kencang, lantaran 
makanan ini sudah sangat akrab dengan masyarakat. 
Kendati persaingannya kian ketat, peluang untuk 
melaju di bisnis roti masih sangat terbuka. Setiap 
saat, hampir di semua jalan-jalan perumahan di 
sekitar tempat tinggal kita, banyak dilintasi oleh 
pedagang roti, baik dengan gerobak kayuh maupun 
pikulan. Bahkan, ada juga yang menggunakan motor 
dan mobil khusus. Mereka mengincar konsumen yang 
membutuhkan sarapan praktis, di pagi hari atau 
makanan siap santap setiap waktu. Produsen roti pun 
bermacam-macam. Ada yang skala industri, skala 
menengah dan kecil, bahkan industri rumahan. 
Pangsa pasar bisnis roti dan kue juga terbilang sangat 
luas. Dari masyarakat kecil hingga yang tinggal di 
perumahan elit, semuanya suka roti.  

Menurut Rheian (2010) disetiap daerah 
mempunyai simbol pernikahan yang beranekaragam 
jenis dan bentuknya dan pastinya memiliki arti 
tersendiri serta kepercayaan dari masing-masing adat 
dan kebudayaan. Alasan masyarakat Betawi 
menggunakan simbol buaya adalah kalau dilihat dari 
sejarahnya bahwa buaya laki itu hanya setia pada satu 
pasangan buaya perempuan sampai mereka mati 
itulah yang menjadi dasar dari simbol roti buaya 
tersebut. Biasanya roti buaya yang dibawa pada saat 
pernikahaan masyarakat Betawi umumnya adalah tiga 
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roti, yang pertama itu roti buaya jantan, yang kedua 
roti buaya perempuan dan ditambah dengan roti 
buaya anakan. Sehingga simbol inilah yang menjadi 
ciri khas sebagai symbol pernikahaan masyarakat 
betawi saat melakukan resepsi pernikahan. Setiap 
acara pernikahan yang mengusung adat Betawi, pasti 
tak pernah meninggalkan roti buaya. Biasanya roti 
yang memiliki panjang sekitar 50 centimeter atau 
tergantung yang memesan ini dibawa oleh mempelai 
pengantin laki-laki pada acara serah-serahan. 

Menurut Astawan (2011) sesungguhnya 
Hippocrates pada abad ke-5 Sebelum Masehi telah 
menduga bahwa roti yang terbuat dari tepung utuh 
(wholemeal bread) berpengaruh terhadap aktivitas 
lambung. Dia menyatakan bahwa "roti yang terbuat 
dari gandum utuh mampu membersihkan usus dan 
akan keluar sebagai feses, sedang roti putih lebih 
bergizi, sehingga menghasilkan sedikit feses". Pada 
tahun 1585, Stubs menulis, "Tidakkah kita melihat 
bahwa orang-orang miskin yang memakan roti cokelat 
tampak lebih sehat, lebih kuat, dan lebih panjang 
umurnya daripada orang yang selalu menikmati 
makanan mewah setiap harinya?" Pada tahun 1683 
Tyron menulis buku mengenai pengaruh roti yang 
terbuat dari gandum utuh terhadap kesehatan, umur 
panjang, dan kebahagiaan. Hal tersebut dihubungkan 
dengan kemampuan serat dari roti dalam 
menstimulasi aktivitas lambung. Tahun 1837 Sylvester 
Graham menulis sebuah buku yang sangat terkenal 
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mengenai pentingnya roti "wholemeal" sebagai 
makanan alami. Karena itu, roti yang terbuat dari 
gandum utuh itu di Amerika Serikat dikenal dengan 
nama roti graham. Di Inggris, roti graham dikenal luas 
setelah Ratu Victoria mulai mengonsumsinya tersebut 
pada tahun 1847. Saat ini perhatian masyarakat dunia 
terhadap serat pangan sangat besar. Hal tersebut 
didasarkan pada kenyataan bahwa banyak penyakit 
yang timbul akibat rendahnya konsumsi serat pangan 
di negara-negara maju. Penyakit-penyakit "modern" 
tersebut dikenal dengan istilah Disease of Western 
Civilization. Termasuk ke dalam kelompok penyakit ini 
antara lain diabetes melitus, batu empedu, obesitas, 
radang usus buntu, kanker usus besar, penyakit 
divertikulosis, hiatus hernia, pembuluh mekar 
(varicose vein), hemoroid, dan penyakit pembuluh 
darah iskemik. 

 

4.2    Fortifikasi Iodium 

The Joint Food and Agricultural Organization 
World Health Organization (FAOIWO) Expert 
Commitee on Nutrition (FAO/WHO, 1971) 
menganggap istilah fortification menggambarkan 
proses dimana zat gizi makro dan zat gizi mikro 
ditambahkan kepada pangan yang dikonsumsi secara 
umum. Untuk mempertahankan dan untuk 
memperbaiki kualitas gizi, masing-masing 
ditambahkan kepada pangan atau campuran pangan. 
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Secara umum fortifikasi pangan dapat diterapkan 
untuk tujuan-tujuan berikut:  

1. Memperbaiki kekurangan zat-zat dari pangan 
(untuk memperbaiki defisiensi akan zat gizi 
yang ditambahkan). 

2. Mengembalikan zat-zat yang awalnya 
terdapat dalam jumlah yang siquifikan dalam 
pangan akan tetapi mengalami kehilangan 
selama pengolahan. 

3. Meningkatkan kualitas gizi dari produk 
pangan olahan (pabrik) yang digunakan 
sebagai sumber pangan bergizi misal: susu 
formula bayi. 

4. Menjamin equivalensi gizi dari produk 
pangan olahan yang menggantikan pangan 
lain, misalnya margarin yang difortifikasi 
sebagai pengganti mentega (Addieny, 2001). 

 

Fortifikasi iodium didasarkan pada kasus-kasus 
defisiensi iodium dihasilkan dari kondisi geologis yang 
irreversibel itu sebabnya, penganekaragaman 
makanan dengan menggunakan pangan yang tumbuh 
di daerah dengan tipe tanah dengan menggunakan 
pangan yang sama tidak dapat meningkatkan asupan 
iodium oleh individu ataupun komunitas. Diantara 
strategi-strategi untuk penghampusan GAKI, 
pendekatan jangka panjang adalah fortifikasi pangan 
dengan Iodium. Beberapa cara suplementasi iodium 
dalam diet yang telah diusulkan berbagai jenis pangan 
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pembawa seperti garam, roti, susu, gula, dan air tela 
dicoba iodisasi garam menjadi metode yang paling 
umum yang diterima di kebanyakan negara di dunia 
sebab garam digunakan secara luas dan serangan oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Prosesnya adalah 
sederhana dan tidak mahal. fortifikasi yang biasa 
digunakan adalah Kalium Yodida (KI) dan Kalium Iodat 
(KIO3). Iodat lebih stabil dalam 'impure salt' pada 
penyerapan dan kondisi lingkungan (kelembaban) 
yang buruk penambahan tidak menambah warna, 
penambahan dan rasa garam. Negara-negara yang 
dengan program iodisasi garam yang efektif 
memperlihatkan pengurangan yang 
berkesinambungan akan prevalensi GAKI (Addieny, 
2001).  

Menurut ketentuan Peraturan Menteri 
Kesehatan RI 1986, kandungan KIO3 yang dianjurkan 
adalah 40 ppm. Iodium diperlukan semata – mata 
untuk biosintesis hormon tiroid yang mengandung 
iodium. Kebutuhan iodium meningkat pada kaum 
remaja dan kehamilan. Banyaknya metode 
suplementasi iodium tergantung pada beratnya GAKI 
pada populasi, grade iodium urine dan prevalensi 
goiter dan kretinism.  

Industri pangan/makanan dan masyarakat 
memegang peranan kunci dalam setiap program 
fortifikasi di setiap negara. Kekurangan zat gizi mikro 
(termasuk defisiensi iodium) merupakan masalah 
kesehatan masyarakat di banyak negara. Beberapa 
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aspek program fortifikasi pangan, bagaimanapun, 
seperti penentuan prevalensi kekurangan, pemilihan 
intervensi yang tepat, penghitungan taraf asupan 
makanan (zat gizi), konsumsi pangan pembawa sehari-
hari dan fortifikan yang akan ditambahkan, dan juga 
teknologinya (pengembangan teknologi), harus 
dievaluasi oleh otoritas ilmu pengetahuan di bidang 
kesehatan masyarakat dan pertanian, dan yang 
lainnya (Addieny, 2001). 

 
 

 
Dalam upaya mencegah kekurangan iodium 

dalam nutrisi masyarakat, maka sudah lama dilakukan 
upaya menjamin pemenuhan kebutuhan iodium 
masyarakat melalui makanan yang mereka konsumsi. 
Di antaranya dengan memperkaya (fortifikasi) 
kandungan iodium pada jenis makanan yang luas dan 
banyak dikonsumsi masyarakat. Produk yang cukup 
luas dikenal masyarakat ialah garam beriodium, hasil 
fortifikasi iodium pada garam konsumsi. Upaya lain 
yang cukup terbuka adalah memperkaya beras 
dengan iodium. Teknologi pengolahannya bagi 
produsen yang berminat telah dikembangkan oleh 
para ilmuwan di lingkungan Badan Litbang Pertanian 
Departemen Pertanian. Peluang fortifikasi iodium 
pada beras terbuka karena kandungan karbohidrat 
beras yang cukup tinggi, yakni 85-90% berat kering 
yang terutama berupa pati. Pati beras terdiri dari 
amilosa dan amilopektin. Sifat senyawa ini mampu 

Beras mengandung Iodium? 
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mengikat iodium sehingga membuka jalan bagi upaya 
memperkaya beras dengan iodium. Teknologi 
fortifikasi iodium pada beras yang dirancang ialah 
dengan pengkabutan fortifikan (iodium) ke dalam 
ruang penyosoh pada saat penyosohan. Kabut yang 
terbentuk harus sempurna sehingga alat pengkabut 
perlu dilengkapi dengan kompresor. Sebelum proses 
penyosohan, pembuangan sekam gabah dilakukan 
dengan alat pemecah kulit. Ada berbagai variasi 
komposisi dan konsentrasi bahan pada fortifikan yang 
bisa digunakan. Menurut hasil penelitian, komposisi 
fortifikan terbaik ialah mencampur iodat dengan 
bahan-bahan pengikat dekstrosa 0,04% dan sodium 
bikarbonat 0,006% (Anonymous, 2011). 

 
 
 

4.3    Cara Pembuatan Roti Fortifikasi Iodium  
(Metode Agus Krisno, 2014) 
 

A. Persiapan alat 
Langseng (alat pengukus) 1 buah 
Kompor   1 buah 
Mixer   1 buah 
Panci   2 buah 
Ayakan   1 buah 
Cetakan plastik  25 buah 
Cetakan kertas  200 lbr 
Timbangan  1 buah 

Proses Memasak Roti Kukus 
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Mangkok   3 buah 
Sendok   5 buah 
 

B. Persiapan bahan 
Gula    8 kg 
Tepung terigu   2 kg 
Tepung beras putih   2 kg 
Tepung beras merah 2 kg 
Tepung ketan putih  1 kg 
Tepung ketan hitam  1 kg 
Telur   70 butir 
Emulsifier (SP,Quick) 2 bks 
Minuman bersoda  10 btl 
Pewarna makanan            secukupnya 
KI   100 gr 
KIO3   100 gr 
 

C. Cara pembuatan (Untuk 1 Adonan) 
1. Menyiapkan alat dan bahan. 
2. Menimbang bahan sesuai takaran yaitu gula 

dan tepung (semua) sebanyak 500 gr. 
3. Memasukan tepung sebanyak 500 gr ke 

dalam panci. 
4. Memasukan gula sebanyak 500 gr ke dalam 

panci 
5. Memasukan telur sebanyak 5 butir ke dalam 

panci. 
6. Memasukkan emulsifier (SP dan Quick) 

secukupnya ke dalam panci. 
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7. Memasukkan minuman bersoda sebanyak 
100 ml ke dalam panci. 
 

 
Proses Pencampuran Adonan Roti Kukus 

 
8. Mengaduk campuran semua bahan dengan 

mixer selama ± 15 menit atau hingga 
mengembang tambahkan KI atau KIO3. 
 

 
Proses Pengadukan Roti Kukus 
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9. Setelah adonan mengembang ambil sedikit 
adonan ke dalam mangkok kemudian beri 
warna sesuai selera. 

10. Memasukan adonan ke dalam cetakan. 
 

 
Memasukkan Adonan Ke Dalam Cetakan 

 

11. Mengukus adonan selama ± 15 menit. 

 
Pengukusan Roti Kukus 
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12. Setelah 15 menit angkat dan roti kukus sudah 
matang. 
 

 
 

13. Roti kukus yang terfortifikasi iodium siap 
digunakan sebadai diet penanggulangan 
GAKI. 
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Bab 5 
Efektivitas Penggunaan Roti 

Terfortifikasi Iodium 
 

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang telah 
dilakukan, dapat dinyatakan bahwa  jenis tepung yang 
paling baik digunakan dalam pembuatan roti terfortifikasi 
iodium adalah tepung terigu. Jenis iodium yang paling baik 
digunakan dalam pembuatan roti terfortifikasi iodium 
adalah kalium iodat (KIO3) sebanyak 100 mg/kg tepung. 
Hasil analisa kadar iodium dengan menggunakan metode 
spektrofotometri pada bahan baku roti, adonan roti, roti 
segar, dan pada roti yang dibungkus plastik seama 3 hari 
adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Hasil Analisa Data Kadar Iodium Berbagai Tepung Bahan Baku Roti 

 
Dari Gambar 4.1 dapat dinyatakan bahwa kadar 

iodium tertinggi adalah pada tepung terigu (21,45 mg/kg) 
dan berbeda sangat nyata jika dibandingkan dengan jenis 
tepung yan lain (beras putih, beras merah, beras ketan 
putih, beras ketan hitam, campuran beras putih dengan 
terigu, dan campuran beras merah dengan terigu). 
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Gambar 4.2.  Hasil Analisis Data Kadar Iodium Berbagai Adonan Roti 

 

 

 
Dari Gambar 4.2 dapat dinyatakan bahwa kadar 

iodium tertinggi adalah pada adonan roti dari tepung 
terigu dengan penambahan kalium iodida 100 mg/kg 
tepung dan tidak berbeda sangat nyata dengan adonan 
roti dari tepung terigu dengan penambahan kalium iodat 
100 mg/kg tepung. Kedua perlakuan ini sangat berbeda 
nyata dengan perlakuan lainnya. 

Iodium paling banyak di tepung terigu 



 

 

55 
 

Meretas GAKI dengan Roti Terfortifikasi Iodium 

 
Gambar 4.3  Hasil Analisis Data Kadar Iodium Berbagai Roti Segar 

 
Dari Gambar 4.3 dapat dinyatakan bahwa kadar 

iodium tertinggi adalah pada roti segar yang terbuat dari 
tepung terigu dengan penambahan kalium iodat 100 
mg/kg tepung dan berbeda sangat nyata dengan 
perlakuan lainnya. 
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Gambar 4.4 Hasil Analisis Data Kadar Iodium Berbagai Roti yang Dibungkus 

Plastik Selama 3 Hari 

 
Dari Gambar 4.4 dapat dinyatakan bahwa kadar 

iodium tertinggi adalah pada roti segar yang terbuat dari 
tepung terigu dengan penambahan kalium iodat 100 
mg/kg tepung dan tidak berbeda  sangat nyata dengan 
perlakuan A1B2K3, A1B2K2, A1B1K3, dan A1B1K2. 
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Gambar 4.5  Hasil Analisis Data Kadar Iodium Serum Darah Tikus Minggu-1 

 
Dari Gambar 4.5 dapat dinyatakan bahwa kadar 

iodium serum darah tikus tertinggi adalah pada roti yang 
terbuat dari tepung terigu dengan penambahan kalium 
iodat 100 mg/kg tepung dan tidak berbeda  sangat nyata 
dengan perlakuan A1B1 (roti yang terbuat dari tepung 
terigu dengan penambahan kalium iodida 100 mg/kg 
tepung). 
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Gambar 4.6  Hasil Analisis Data Kadar Iodium Serum Darah Tikus Minggu-2 

 
Dari Gambar 4.6  dapat dinyatakan bahwa kadar 

iodium serum darah tikus tertinggi adalah pada roti yang 
terbuat dari tepung terigu dengan penambahan kalium 
iodat 100 mg/kg tepung dan tidak berbeda  sangat nyata 
dengan perlakuan A1B1 (roti yang terbuat dari tepung 
terigu dengan penambahan kalium iodida 100 mg/kg 
tepung). Pada pemberian perlakuan pada minggu kedua 
ini hasilnya sama dengan pemberian minggu pertama. 
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Gambar 4.7  Hasil Analisis Data Kadar Iodium Serum Darah Tikus Minggu-3 

 
Dari Gambar 4.7 dapat dinyatakan bahwa kadar 

iodium serum darah tikus tertinggi adalah pada roti yang 
terbuat dari tepung terigu dengan penambahan kalium 
iodat 100 mg/kg tepung dan tidak berbeda  sangat nyata 
dengan perlakuan A1B1 (roti yang terbuat dari tepung 
terigu dengan penambahan kalium iodida 100 mg/kg 
tepung). Pada pemberian perlakuan pada minggu ketiga 
ini hasilnya sama dengan pemberian minggu pertama dan 
kedua. 
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Hasil analisa tingkat kesukaan (organoleptik)  roti 
terfortifikasi iodium adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.8 Hasil Analisis Data Tingkat Kesukaan  Warna Roti Terfortifikasi 

Iodium 

 
Dari Gambar 4.8  dapat dinyatakan bahwa tingkat 

kesukaan terhadap warna tertinggi adalah pada roti yang 
terbuat dari tepung terigu dengan penambahan kalium 
iodat 100 mg/kg tepung dan tidak berbeda  sangat nyata 
dengan perlakuan A1B1 (roti yang terbuat dari tepung 
terigu dengan penambahan kalium iodida 100 mg/kg 
tepung). 
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Gambar 4.9  Hasil Analisis Data Tingkat Kesukaan  Aroma  Roti Terfortifikasi 

Iodium 

 
Dari Gambar 4.9  dapat dinyatakan bahwa tingkat 

kesukaan terhadap aroma tertinggi adalah pada roti yang 
terbuat dari tepung terigu dengan penambahan kalium 
iodat 100 mg/kg tepung dan tidak berbeda  sangat nyata 
dengan perlakuan A1B1, A6B1, A7B1, dan A2B1. 
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Gambar 4.10 Hasil Analisis Data Tingkat Kesukaan  Tekstur  Roti Terfortifikasi 

Iodium 
 
Dari Gambar 4.10  dapat dinyatakan bahwa tingkat 

kesukaan terhadap tekstur tertinggi adalah pada roti yang 
terbuat dari tepung terigu dengan penambahan kalium 
iodida 100 mg/kg tepung dan tidak berbeda  sangat nyata 
dengan perlakuan A1B2 (roti yang terbuat dari tepung 
terigu dengan penambahan kalium iodat 100 mg/kg 
tepung). 
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Gambar 4.11   Hasil Analisis Data Tingkat Kesukaan  Rasa  Roti Terfortifikasi 

Iodium 
 
Dari Gambar 4.11  dapat dinyatakan bahwa tingkat 

kesukaan terhadap rasa tertinggi adalah pada roti yang 
terbuat dari tepung terigu dengan penambahan kalium 
iodida 100 mg/kg tepung dan tidak berbeda  sangat nyata 
dengan perlakuan A1B2 (roti yang terbuat dari tepung 
terigu dengan penambahan kalium iodat 100 mg/kg 
tepung) dan A6B1. 
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Tabel 4.1 Hasil Penetapan Formula Produk Roti Terfortifikasi Iodium yang 
Paling Efektif  

 
 
Dari Tabel 4.1  dapat dinyatakan bahwa 

berdasarkan 11 (sebelas) indikator penilaian, maka 
formula roti yang terbaik adalah A1B2  (roti yang terbuat 
dari tepung terigu dengan penambahan kalium iodat 100 
mg/kg tepung). 
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Efektivitas iodat dalam fortifkasi iodium pada roti 
juga selaras dengan pendapat Siagian (2003) yan 
menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 
fortifikan iodat + bahan pengikat (dextrosa 0.04% dan 
sodium bikarbonat 0,006%) terpilih untuk pembuatan 
beras beriodium.  Konsentrasi iodat + bahan pengikat 
(dextrosa 0,04% dan sodium bikarbonat 0,006%) yang ada 
pada beras beriodium 7,47 ppm serta nasi beriodium  
tanpa cuci sebesar 4,6 ppm dan nasi dari proses pencucian 
sebesar 2,65 ppm. Komponen utama dari beras ialah 
karbohidrat (85-90%, berat kering), yang mayoritas adalah 
pati.  Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin, dan 
senyawa ini dapat berikatan dengan iodium. Iodat relatif 
lebih stabil dari pengaruh lingkungan dan kimiawi jika 
dibandingkan dengan iodida.  

Namun demikian iodat maupun iodida jika disimpan 
di ruang terbuka atau diberikan perlakuan pemanasan 
juga akan menunjukkan penurunan kadar, sehingga kadar 
iodium adonan roti relatif lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan kadar iodium roti segar. Hal ini disebabkan sifat 
oksidolabil dan termolabil dari iodium itu sendiri. Hasl 
penelitian di Unhas menunjukkan terjadi penurunan zat 
besi maupun yodium selama penyimpanan tepung terigu 
pada suhu ruang. Namun,  penurunan kandungan iodium 
lebih cepat  dibandingkan dengan zat besi. Tepung terigu 
yang difortifikasi dengan KIO3 pada minggu ke empat telah 

Sebaiknya tidak mencuci beras terlalu banyak 
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menguap, sedangkan pada perlakuan fortifikasi KIO3 dan 
FeSO4.7H2O  terjadi pada minggu ke tiga. Sedangkan 
fortifikasi iodium dan zat besi tidak memberikan pengaruh 
terhadap organoleptik roti dan mie basah. Proses 
pengolahan tepung terigu mempengaruhi jumlah 
kandungan iodium dan zat besi pada roti dan mie basah. 
Penurunan kandungan iodium pada roti yang terbesar 
terjadi pada tahap fermentasi dengan persentase 59,29 % 
sedangkan pada mie basah terjadi pada tahap pengukusan 
dengan persentase 84,93 %. Sedangkan menurut Sari 
(2010) lama perebusan berpengaruh nyata terhadap 
kualitas tepung buah A.marina, yaitu pada kadar timbal 
dan kadar iodium serta uji organoleptik rasa dan tekstur. 
Tetapi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
kadar serat kasar, protein, lemak, air dan abu serta uji 
organoleptik aroma dan warna. Lama perebusan yang 
optimal untuk menghasilkan tepung buah mangrove A. 
marina dengan kualitas terbaik adalah selama 105 menit 
(perlakuan 5). Hasil analisa yang diperoleh adalah kadar 
timbal 0.33 ppm, kadar iodium 4.413 ppm, kadar serat 
kasar 26.581%, kadar protein 5.939%, kadar lemak 
1.343%, kadar air 2.334%, kadar abu 2.531%, aroma 3.6, 
warna 3.667, rasa 2.867 dan tekstur 2. 

 
 
 

Kadar iodium roti terfortifikasi iodium juga 
dipengaruhi oleh warna pembungkus, semakin gelap 
warna pembungkusnya maka akan semakin sedikit 
kehilangan iodium karenannya. Menurut Irawatai (2011) 

Bungkus iodium di pembungkus gelap 
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garam beriodium degan gelas yang berwarna merah gelap, 
selama penyimpanan kadar iodiumnya masih paling tinggi 
(antara 31,40  ppm dan 33.,3 ppm) jika dibandingkan 
dengan wadah gelas yang berwarna lebih terang. Hasil 
penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh jenis roti 
terfortifikasi iodium terhadap kadar iodium serum tikus 
baik pada minggu pertama, kedua, maupun pada minggu 
ketiga. Hal ini disebabkan semakin tingi kadar iodium 
intake maka berdampak kepada tingginya kadar iodium 
yang terdapat di serum darah yang juga berimplikasi ada 
tingginya kadar iodium urin. Menurut Nurdiana dkk (2012)  
ada  hubungan yang signifikan antara asupan iodium 
terhadap ekskresi iodium urin dengan nilai OR = 0.411 dan 
p sebesar 0.001 (p<0.05).), ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi asupan bahan makanan sumber iodium 
semakin tinggi pula ekskresi iodium urin yang dihasilkan. 

 
 
 
Kehilangan iodium terbanyak pada pemasakan 

dengan cara direbus yang disusul dengan cara ditumis dan 
dikukus. Rendahnya kadar iodium tersebut dapat 
disebabkan oleh pengaruh penambahan air pada saat 
perebusan, mengingat iodium sangat mudah larut dalam 
air. Kemungkinan lain adalah karena wadah sayuran yang 
dimasak dengan cara direbus dan ditumis, tidak ditutup, 
sehingga iodium yang teroksidasi lebih banyak mellui uap 
air. Pengolahan tepung terigu mempengaruhi jumlah 
kandungan iodium pada roti dan mie basah. Penurunan 
kandungan iodium pada roti yang terbesar terjadi pada 

Iodium hilang saat perebusan 
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tahap fermentasi dengan persentase 59,29% sedangkan 
pada mie basah terjadi pada tahap pengukusan dengan 
persentase 84,93%.  Lama perebusan berpengaruh nyata 
terhadap kualitas tepung buah A. marina, yaitu pada kadar 
timbal dan kadar iodium serta uji organoleptik rasa dan 
tekstur, tetapi tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap kadar serat kasar, protein, lemak, air dan abu 
serta uji organoleptik aroma dan warna. Kehilangan 
iodium garam yang dibungkus plastik bening lebih besar 
jika dibadingkan dengan yang dibungkus plastik gelap. Hal 
ini dikarenakan plastik bening yang digunakan adalah dari 
jenis PE yang mempunyai daya tembus uap air yang tinggi. 
Selain itu warna terang plastik dapat mempercepat 
oksidasi iodium lebih banyak. Di samping itu jenis plastik 
ini tidak tahan terhadap oksigen, dimana permeabilitas 
oksigen dapat terjadi melalui pori-pori plastik. Keadaan 
tersebut menyebabkan terjadinya oksidasi kalium iodat 
yang ada pada garam yang kemudian membebaskan I2 
berupa gas ke udara. Salah satu sifat plastik PE (polietilen) 
adalah mampu menyerap air dengan baik, sehingga kadar 
air garam beriodium menjadi lebih tinggi dan kadar iodium 
yang ada larut dalam air (dalam bentuk I2). Sebaliknya 
pada plastik yang berwarna gelap, plastik yang digunakan 
adalah jenis PP (polipropilen) yang mempunyai daya 
tembus uap air rendah, sehingga iodium tidak mudah 
diuraikan menjadi I2. Kehilangan kadar iodium pada garam 
yang dikemas dengan plastik bening dapat disebabkan 
terjadnya proses oksidasi cahaya,  mengingat iodium peka 
terhadap sinar ultraviolet. Penurunan kadar iodium yang 
paling tinggi terjadi pada cara penyimpanan dengan 
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bejana tanah liat tertutup kemudian bejana plastik 
terbuka dan penurunan kadar iodium yang paling kecil 
terjadi pada cara penyimpanan dengan bejana plastik 
tertutup. 

 
 

 
 

Budiyanto (2008) dalam penelitian yang berjudul 
Studi Wilayah Rentan GAKI Berbasis Geografis di 
Kabupaten Malang menyatakan bahwa masyarakat rentan 
GAKI pada umumnya terdapat di daerah pengunungan 
atau jauh dari pantai. Hal ini disebabkan pada umumnya 
sumber potensial alami iodium tersebut terdapat di 
produk bahan makanan dari laut. Disisi lain banyak produk 
bahan makanan di kawasan yang jauh dari pantai yang 
justru berdampak negatif terhadap asupan iodium karena 
bersifat goiterogenik yang dapat menghambat 
pengambilan zat iodium oleh kelenjar gondok, misalnya 
ubi kayu, jagung, rebung, ubi jalar, kacang-kacangan, 
bawang merah, bawang putih, gaplek, gadung, rebung, 
daun ketela, kecipir,  terung, pete cina dan lamtoro.  

Budiyanto (2009) dalam penelitian yang berjudul 
Studi Wilayah Rentan GAKI Berbasis Tipologi Wilayah di 
Kabupaten Malang menyatakan bahwa masyarakat rentan 
GAKI pada umumnya terdapat di wilayah hunian padat 
dengan tingkat ekonomi rendah. Tipologi wilayah rentan 
GAKI adalah wilayah yang padat hunian dengan tingkat 
ekonomi yang rendah yang menyebabkan rendahnya 

Ubi, kacang dan bawang menghilangkan iodium 
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akses informasi sehat dan rendahnya daya beli garam 
beriodium yang berkualitas. 

BBuuddiiyyaannttoo  ((22001100))  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  bbeerrjjuudduull  
Tipologi Pemenuhan Gizi Mikro Iodium Melalui Asupan 
Garam di Kota Malang menyatakan bahwa pemenuhan 
gizi mikro iodium melalui asupan garam banyak 
menghadapi masalah produk, penyimpanan, dan 
penggunaan garam. Persoalan produk terkait dengan 
jumlah kadar KIO3, sedangkan persoalan penyimpanan 
yang ditemukan adalah sebagaian besar masyarakat 
memandang bahwa garam itu produk yang tidak terlalu 
mahal sehingga disimpan di daerah terbuka baik di toko 
kelontong di kampung maupun di rumah tangga sehingga 
menyebabkan KIO3 menguap. Permasalahan penggunaan 
yang ditemukan adalah sebagaian besar masyarakat 
menggunakan garam pada awal perebusan/pemanasan 
sehingga KIO3 bisa rusak. 

BBuuddiiyyaannttoo  ((22001111))  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  bbeerrjjuudduull  
Studi Persepsi Masyarakat tentang Fortifikasi Iodium pada 
Produk Makanan menyatakan bahwa Persepsi masyarakat 
tentang fortifikasi iodium pada produk makanan dan 
minuman baik terutama fortifikasi iodium pada roti karena 
roti sudah menjadi makanan pendamping nasi. Fortifikasi 
roti akan sangat strategis jika menggunakan produk roti 
dengan bahan baku mudah di dapat, proses pembuatan 
sederhana, dan menggunakan teknologi atau peralatan 
yang sederhana. Roti bolu merupakan salah satu roti yang 
sudah banyak dibuat oleh masyarakat merupakan produk 
strategis untuk difortifikasi iodium. 
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Rimbawa (2001) dalam penelitian yang berjudul   
Studi Keterkaitan Antara Defisiensi Selenium dan 
Defisiensi Iodium dalam Menetukan Masalah GAKI 
(Gangguan Akibat Kekurangan Iodium) dan Upaya 
Penanggulanngannya Melalui Fortifikasi Ganda 
menyatakan bahwa sumbangan konsumsi iodium dan 
selenium pada kedua daerah di dominasi oleh jenis 
serealia. Terdapat perbedaan yang sangat nyata mengenai 
konsumsi dan tingkat kecukupan iodium serta selenium 
antara kedua daerah. Status iodium contoh di daerah 
endemik dan non endemik GAKI berdasarkan rata-rata 
kadar UEI tergolong normal yaitu berturut-turut sebesar 
108,50 4g/l dan 192 mg/l. Contoh yang memiliki status 
iodium normal di daerah endemik GAKI hanya mencapai 
5%, sedangkan di daerah non endemik GAKI mencapai 
95%. Kadar UEI contoh di daerah endemik dan non 
endemik GAKI sangat berbeda nyata. Status iodium 
contoh berdasarkan kadar hormon TSH pada daerah non 
endemik GAKI 100 % normal, sedangkan pada daerah 
endemik sebanyak 87,5 % normal. Status iodium contoh 
berdasarkan hormon T3 dan FT4 pada daerah endemik 
dan non endemik GAKI berada pada keadaan normal 
status selenium contoh di daerah endemik GAKI 
berdasarkan rata-rata kadar selenium serum darah berada 
dibawah normal dengan kadar selenium dalam serum 
sebesar 0,06101 mg/ml, sedangkan di daerah non 
endemik GAKI tergolong normal dengan kadar selenium 
dalam serum sebesar 0, 103 7 mg/ml. Sebanyak 79,17% 
contoh di daerah endemik GAKI mempunyai status 
selenium kurang dari kisaran yang normal. Sangat berbeda 
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nyata dengan contoh di daerah non endemik GAKI dimana 
hanya sebagian kecil (9,09 %) yang berada dalam keadaan 
status selenium kurang. Berdasarkan uji statistik maka 
diperoleh hasil sebagai berikut : 1) asupan iodium, kadar 
FT4 dan kadar LJEI berbeda nyata di antara daerah 
endemik dan non endemik, sedangkan asupan selenium, 
TSH, T3 dan selenium dalam darah tidak berbeda nyata. 2) 
Tidak terdapat hubungan yang nyata antara asupan 
iodium dengan T3, FT4, selenium dalam darah dan LJEI di 
daerah non endemik, sedangkan di daerah endemik 
terdapat hubungan yang nyata antara asupan iodium 
dengan kadar TSH. Untuk pengujian pada semua contoh, 
ternyata terdapat hubungan yang nyata antara asupan 
iodium dengan kadar selenium dalam darah dan LJEI. 3) 
Terdapat hubungan yang nyata antara asupan selenium 
dengan kadar FT4 di daerah non endemik, sedangkan 
untuk pengujian pada semua contoh, ternyata asupan 
selenium berhubungan nyata dengan kadar selenium 
dalam darah dan LJEI. 4) Terdapat hubungan yang nyata 
antara TSH dengan T3 pada semua contoh, hubungan yang 
nyata antara T3 dengan FT4 dan selenium dalam darah 
dan hubungan yang nyata antara FT4 dengan selenium 
dalam darah di daerah non endemik GAKI. Dengan hasil 
tersebut maka dapat dikatakan bahwa kekurangan iodium 
bukanlah satu-satunya penyebab GAKI di lokasi penelitian, 
tapi juga disebabkan oleh kekurangan selenium, dengan 
bukti bahwa asupan iodium dan seleniumnya masih 
kurang dari angka kecukupan yang diperlukan. Menurut 
Satoto (2001), Van (1999), dan Zimmermann (2000) 
terdapat hubungan antara asupan iodium dan selenium 
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dengan parameter penentu status status iodium dan 
selenium, dan terdapat hubungan antara parameter 
penentu status iodium dengan parameter penentu status 
selenium sehingga hubungan antara kekurangan iodium 
dan selenium dapat dijadikan parameter dalam 
menentukan masalah GAKI. Uji bioavailability makanan 
harian yang dikonsumsi masyarakat yang tinggal di daerah 
GAKI menunjukkan tingkat yang relatif tinggi yaitu 76,4% 
Dengan mempertimbangkan nilai bioavailabilitas tersebut 
maka uji coba pembuatan produk fortifikasi ganda iodium 
dan selenium dilakukan. Produk fortifikasi ganda yang 
terbaik dihasilkan dari proses pembuatan secara 
enkapsulasi menggunakan bahan penyalut, bahan 
pendispersi dan bahan pengisi. Perbaikan teknologi proses 
akan terus dilakukan dan selanjutnya akan dilakukan uji 
coba efikasi produk terbaik. 

 
 

 

The Joint Food and Agricultural Organization World 
Health Organization (FAOIWO) Expert Commitee on 
Nutrition (FAO/WHO, 1971) menganggap istilah 
fortification menggambarkan proses dimana zat gizi makro 
dan zat gizi mikro ditambahkan kepada pangan yang 
dikonsumsi secara umum. Untuk mempertahankan dan 
untuk memperbaiki kualitas gizi, masing-masing 
ditambahkan kepada pangan atau campuran pangan. 
Secara umum fortifikasi pangan dapat diterapkan untuk 
tujuan-tujuan berikut:  

Tujuan Fortifikasi 
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1. Memperbaiki kekurangan zat-zat dari pangan 
(untuk memperbaikidefisiensi akan zat gizi yang 
ditambahkan). 

2. Mengembalikan zat-zat yang awalnya terdapat 
dalam jumlah yang siquifikan dalam pangan akan 
tetapi mengalami kehilangan selama pengolahan. 

3. Meningkatkan kualitas gizi dari produk pangan 
olahan (pabrik) yang digunakan sebagai sumber 
pangan bergizi misal: susu formula bayi. 

4. Menjamin equivalensi gizi dari produk pangan 
olahan yang menggantikan pangan lain, misalnya 
margarin yang difortifikasi sebagai pengganti 
mentega (Addieny, 2001). 

 

Fortifikasi iodium didasarkan pada kasus-kasus 
defisiensi iodium dihasilkan dari kondisi geologis yang 
irreversibel itu sebabnya, penganekaragaman makanan 
dengan menggunakan pangan yang tumbuh di daerah 
dengan tipe tanah dengan menggunakan pangan yang 
sama tidak dapat meningkatkan asupan iodium oleh 
individu ataupun komunitas. Diantara strategi-strategi 
untuk penghampusan GAKI, pendekatan jangka panjang 
adalah fortifikasi pangan dengan Iodium. Beberapa cara 
suplementasi iodium dalam diet yang telah diusulkan 
berbagai jenis pangan pembawa seperti garam, roti, susu, 
gula, dan air telah dicoba iodisasi garam menjadi metode 
yang paling umum yang diterima di kebanyakan negara di 
dunia sebab garam digunakan secara luas dan serangan 
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oleh seluruh lapisan masyarakat. Prosesnya adalah 
sederhana dan tidak mahal. Fortifikasi yang biasa 
digunakan adalah Kalium Yodida (KI) dan Kalium Iodat 
(KIO3). Iodat lebih stabil dalam 'impure salt' pada 
penyerapan dan kondisi lingkungan (kelembaban) yang 
buruk penambahan tidak menambah warna, penambahan 
dan rasa garam. Negara-negara yang dengan program 
iodisasi garam yang efektif memperlihatkan pengurangan 
yang berkesinambungan akan prevalensi GAKI (Addieny, 
2001). 

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 
RI 1986, kandungan KIO3 yang dianjurkan adalah 40 ppm. 
Iodium diperlukan semata – mata untuk biosintesis 
hormon thyuroid yang mengandung iodium. Kebutuhan 
iodium meningkat pada kaum remaja dan kehamilan. 
Banyaknya metoda suplementasi Iodium tergantung pada 
beratnya GAKI pada populasi, grade iodium urine dan 
prevalensi goiter dan kretinism. 

Industri makanan dan masyarakat memegang 
peranan kunci dalam setiap program fortifikasi di setiap 
negara. Kekurangan zat gizi mikro (termasuk defisiensi 
iodium) merupakan masalah kesehatan masyarakat di 
banyak negara. Beberapa aspek program fortifikasi 
pangan, bagaimanapun, seperti penentuan prevalensi 
kekurangan, pemilihan intervensi yang tepat, 
penghitungan taraf asupan makanan (zat gizi), konsumsi 
pangan pembawa sehari-hari dan fortifikan yang akan 
ditambahkan, dan juga teknologinya (pengembangan 
teknologi), harus dievaluasi oleh otoritas ilmu 
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pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat dan 
pertanian, dan yang lainnya (Addieny, 2001). 

Dalam upaya mencegah kekurangan iodium dalam 
nutrisi masyarakat, maka sudah lama dilakukan upaya 
menjamin pemenuhan kebutuhan iodium masyarakat 
melalui makanan yang mereka konsumsi. Di antaranya 
dengan memperkaya (fortifikasi) kandungan iodium pada 
jenis makanan yang luas dan banyak dikonsumsi 
masyarakat. Produk yang cukup luas dikenal masyarakat 
ialah garam beriodium, hasil fortifikasi iodium pada garam 
konsumsi. Upaya lain yang cukup terbuka adalah 
memperkaya beras dengan iodium. Teknologi 
pengolahannya bagi produsen yang berminat telah 
dikembangkan oleh para ilmuwan di lingkungan Badan 
Litbang Pertanian Departemen Pertanian. Peluang 
fortifikasi iodium pada beras terbuka karena kandungan 
karbohidrat beras yang cukup tinggi, yakni 85-90% berat 
kering yang terutama berupa pati. Pati beras terdiri dari 
amilosa dan amilopektin. Sifat senyawa ini mampu 
mengikat iodium sehingga membuka jalan bagi upaya 
memperkaya beras dengan iodium. Teknologi fortifikasi 
iodium pada beras yang dirancang ialah dengan 
pengkabutan fortifikan (iodium) ke dalam ruang penyosoh 
pada saat penyosohan. Kabut yang terbentuk harus 
sempurna sehingga alat pengkabut perlu dilengkapi 
dengan kompresor. Sebelum proses penyosohan, 
pembuangan sekam gabah dilakukan dengan alat 
pemecah kulit. Ada berbagai variasi komposisi dan 
konsentrasi bahan pada fortifikan yang bisa digunakan. 
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Menurut hasil penelitian, komposisi fortifikan terbaik ialah 
mencampur iodat dengan bahan-bahan pengikat 
dekstrosa 0,04% dan sodium bikarbonat 0,006% 
(Anonymous, 2011). 
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