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4. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

memiliki 2 kantin, yaitu kantin A dan kantin B. Di kantin A terdapat 9 warung, 7 warung 

menjual menu makanan sedangkan 2 warung menjual menu minuman dan snack. Dari 7 

warung yang menjual menu makanan, hanya ada 2 warung yang menjual menu makanan 

bersayur. Di kantin B terdapat 5 warung, 4 warung menjual menu makanan sedangkan 1 

warung menjual menu minuman. Dari 4 warung tersebut seluruhnya menjual menu makanan 

bersayur. Pengambilan sampel hanya dilakukan pada warung yang menjual menu makanan 

bersayur, sehingga sampel diambil dari 2 warung di kantin A dan 4 warung di kantin B.  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 menu favorit makanan bersayur dari 

setiap warung yang menjual makanan bersayur. Pada warung A.1 menu makanan yang 

digunakan sebagai sampel yaitu Misua Komplit, Pecel, Soup Komplit, Bakso Kakap/Ikan, 

dan Soup Ayam Makaroni. Pada warung A.2 menu makanan yang digunakan sebagai sampel 

yaitu Soup Komplit, Gado-gado, Tahu Gimbal, Pecel dan Tahu Telur. Pada warung B.1 menu 

makanan yang digunakan sebagai sampel yaitu Nasi Rames, Soto dan Gado-gado. Pada 

warung B.2 menu makanan yang digunakan sebagai sampel yaitu Nasi Rames. Pada warung 

B.3 menu makanan yang digunakan sebagai sampel yaitu Mie Goreng, Capcay Goreng, 

Bakmie Bandung Pangsit Goreng, Bakmie Bandung Bakso dan Kwetiaw Goreng. Pada 

warung B.4 menu makanan yang digunakan sebagai sampel yaitu Nasi Ayam Asam Manis 

dan Nasi Fuyunghai. Pada warung B.1, B.2 dan B.4 sampel yang digunakan tidak mencapai 5 

menu makanan karena hanya ada menu itu saja yang merupakan menu makanan bersayur. 

4.1. Kandungan Nutrisi Menu Makanan Bersayur di Kantin Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang 

4.1.1. Kandungan Energi dan Makronutrien Menu Makanan Bersayur di Kantin 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Menurut Tejasari (2005), fungsi utama dari makronutrien adalah sebagai penyedia energi, 

tetapi yang berperan sebagai penyedia energi utama adalah karbohidrat. Selain itu, protein 

dan lemak juga berperan dalam penyedia energi, tetapi mereka berperan apabila simpanan 

karbohidrat di dalam tubuh sudah mulai menipis (Tejasari, 2005). Menurut Mahan dan 

Raymond (2017), terdapat 3 golongan makanan dengan kandungan nutrisi rendah, sedang 

dan tinggi. Makanan dengan kandungan nutrisi rendah yaitu makanan yang hanya memiliki 

kandungan nutrisi kurang dari 5 %. Sedangkan makanan dengan kandungan nutrisi 
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sedang/baik yaitu makanan yang memiliki kandungan nutrisi sebanyak 10-19 % atau kurang 

dari itu dan makanan dengan kandungan nutrisi tinggi yaitu makanan yang memiliki 

kandungan nutrisi sebanyak 20 % atau lebih. Sehingga, pada tabel hasil penelitian AKG 

energi dan nutrisi makronutrien bagi laki-laki, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 13 sampel 

memiliki kandungan karbohidrat sedang/baik dan 8 sampel memiliki kandungan karbohidrat 

yang tinggi. Sedangkan pada tabel hasil penelitian AKG energi dan nutrisi makronutrien bagi 

perempuan, dapat dilihat bahwa 3 sampel memiliki kandungan karbohidrat sedang/baik dan 

18 sampel memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. 

Pada tabel AKG bagi laki-laki bagian lemak, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 9 sampel 

sampel memiliki kandungan lemak sedang/baik dan 5 sampel memiliki kandungan lemak 

yang tinggi. Sedangkan Pada tabel AKG bagi perempuan bagian lemak, dapat dilihat bahwa 

dari 21 sampel, 7 sampel sampel memiliki kandungan lemak sedang/baik dan 8 sampel 

memiliki kandungan lemak yang tinggi. Pada tabel AKG bagi laki-laki bagian protein, dapat 

dilihat bahwa dari 21 sampel, 5 sampel sampel memiliki kandungan protein sedang/baik dan 

16 sampel memiliki kandungan protein yang tinggi. Pada tabel AKG bagi perempuan bagian 

protein, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 3 sampel sampel memiliki kandungan protein 

sedang/baik dan 18 sampel memiliki kandungan protein yang tinggi. 

Pada tabel hasil penelitian kandungan energi dan makronutrien, dapat dilihat bahwa menu 

makanan dengan kandungan energi tertinggi yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2) sebanyak 

1057.21 kkal. Menu tersebut memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 91.5 gram, protein 

sebanyak 72.1 gram  dan lemak sebanyak 53.6 gram. Dengan jumlah karbohidrat tersebut 

sudah menyumbangkan 8.7 % dari jumlah energi dan dengan jumlah lemak tersebut sudah 

menyumbangkan 5.07 % energi. Oleh karena itu, menu makanan Gado-Gado-2 dapat 

menyumbangkan energi bagi tubuh dalam jumlah tinggi. Terdapat beberapa menu lain yang 

memiliki kandungan karbohidrat lebih tinggi dibandingkan dengan menu Gado-Gado-2 

(B.1.2) yaitu menu Misua Komplit (A.1.1) sebanyak 161 g, Nasi Pecel-1 (A.1.2) sebanyak 

100.7 gram, Tahu Telur (A.2.5) sebanyak 98.1 gram dan Nasi Pecel-2 (A.2.4) sebanyak 100.7 

gram karbohidrat. Akan tetapi, jumlah kandungan energinya lebih sedikit dibandingkan 

dengan menu Gado-Gado-2 (B.1.2) yaitu menu Misua Komplit (A.1.1) sebanyak 787.5 kkal, 

Nasi Pecel-1 (A.1.2) sebanyak 588.9 kkal, Tahu Telur (A.2.5) sebanyak 724.3 kkal dan Nasi 

Pecel-2 (B.2.4) sebanyak 588.9 kkal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kandungan 

protein dan lemak dalam kedua menu tersebut lebih rendah dibandingkan dengan menu 
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Gado-Gado-2 (B.1.2). Menu Misua Komplit (A.1.1) memiliki kandungan protein sebanyak 

24.8 g dan kandungan lemak sebanyak 4.9 g. Nasi Pecel-1 (A.1.2) memiliki kandungan 

protein sebanyak 10.74 gram dan kandungan lemak sebanyak 9.83 gram. Menu Tahu Telur 

(A.2.5) memiliki kandungan protein sebanyak 21.6 gram dan kandungan lemak sebanyak 

26.3 gram. Sedangkan Menu Nasi Pecel-2 (A.2.4) memiliki kandungan protein sebanyak 13.9 

gram dan kandungan lemak sebanyak 14.1 gram.  

Apabila dilihat dari jenis bahan pangan yang ada dalam 1 porsi menu tersebut, maka sumber 

karbohidrat dari menu Gado-Gado-2 (B.1.2) adalah lontong, sedangkan menu Nasi Pecel-1 

(A.1.2), Tahu Gimbal (A.2.3) dan Nasi Pecel-2 adalah nasi putih. Tetapi kedua bahan pangan 

tersebut diperoleh dari sumber yang sama yaitu beras. Selain itu, terdapat beberapa jenis 

bahan pangan lainnya di dalam 1 porsi ketiga makanan tersebut. Pada Gado-Gado-2 (B.1.2) 

terdapat telur rebus, sambal kacang, timun, kubis, taoge, tomat dan sambal kacang. 

(Lampiran 1). Menurut Tejasari (2005), telur rebus merupakan sumber protein hewani dan 

lontong merupakan sumber protein nabati sehingga kandungan protein pada menu ini tinggi. 

Selain menjadi sumber protein hewani, telur juga merupakan sumber lemak hewani. Selain 

itu, terdapat juga sambal kacang yang menyumbangkan kandungan lemak tinggi pada menu 

ini karena sambal kacang mengandung minyak goreng dan kacang tanah yang merupakan 

sumber lemak nabati. Oleh karena itu, menu Gado-Gado-2 (B.1.2) memiliki kandungan 

energi yang lebih tinggi dibandingkan menu makanan lainnya yang memiliki kandungan 

karbohidrat lebih tinggi dikarenakan menu tersebut memiliki kandungan protein dan lemak 

yang tinggi yang merupakan sumber energi. 

Pada menu Misua Komplit (A.1.1), sumber utama energinya adalah misua, selain itu dada 

ayam juga merupakan sumber energi, tetapi kandungannya rendah (Lampiran 1). Misua 

merupakan sumber karbohidrat nabati sedangkan daging dada ayam merupakan sumber 

protein hewani. (Tejasari, 2005). Pada menu Nasi Pecel-1 (A.1.2), sumber energinya yaitu 

nasi dan sambal kacang (Lampiran 1). Kedua bahan pangan ini merupakan sumber 

karbohidrat nabati (Tejasari, 2005). Sedangkan pada kandungan protein dan lemak pada 

menu ini rendah dikarenakan pada menu tersebut tidak ada bahan pangan yang menjadi 

sumber utama protein dan lemak.  

Pada menu Tahu Telur (A.2.5), sumber energinya yaitu nasi dan sambal kacang yang 

merupakan sumber karbohidrat nabati (Lampiran 1). Pada kandungan protein, yang menjadi 
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sumber adalah telur dadar yang merupakan sumber protein hewani dan tahu goreng yang 

merupakan sumber protein hewani. Sedangkan pada kandungan lemak, yang menjadi sumber 

adalah minyak goreng dan sambal kacang. Pada menu Nasi Pecel-2 (A.2.4), sumber 

energinya yaitu nasi, sambal kacang dan tahu goreng (Lampiran 1). Nasi merupakan sumber 

karbohidrat nabati, sambal kacang merupakan sumber karbohidrat nabati dan sumber lemak 

nabati serta tahu goreng merupakan sumber protein nabati dan sumber lemak nabati. Tetapi, 

kedua menu tersebut kandungan protein dan lemaknya tidak lebih tinggi dibandingkan menu 

Gado-Gado-2 (B.1.2). 

Serat makanan merupakan salah satu zat gizi yang tidak kalah pentingnya dengan 

makronutrien dan mikronutrien. Menurut Putra (2013), serat makanan berfungsi untuk 

melindungi usus besar dari gangguan pencernaan serta mencegah gangguan metabolisme, 

jantung koroner, diabetes mellitus dan batu ginjal. Hal tersebut dikarenakan serat dalam 

makanan merupakan bahan tanaman yang tidak dapat dicerna oleh enzim di dalam saluran 

pencernaan manusia, sehingga saat melalui usus kecil serat ini tidak diserap dan dicerna. 

Ketika sudah memasuki usus besar, kurang lebih pangan ini dalam keadaan utuh (Putra, 

2013). 

Terdapat 2 jenis serat yaitu serat pangan (diet fibre) dan serat kasar (crude fibre). Serat 

pangan merupakan residu pangan nabati yang tahan terhadap hidrolisis oleh enzim 

pencernaan manusia. Sedangkan serat kasar merupakan residu pangan nabati yang tersisa 

setelah dengan keras dicerna secara kimiawi (dengan asam encer lalu basa encer) di 

laboratorium. 1 gram serat kasar setara dengan 2-3 gram serat pangan. Pangan yang member 

sumbangan serat pangan sekitar 15-30 gram per hari berefek positf dan aman (Tejasari, 

2005). 

Pada tabel hasil penelitian kandungan energi dan makronutrien, dapat dilihat bahwa semua 

menu makanan memiliki kandungan serat yang sedikit. Tidak ada yang lebih dari 5 gram. 

Akan tetapi, pada tabel persentase AKG energi dan nutrisi makronutrien bagi perempuan, 

dari 21 sampel, sebanyak 7 sampel memiliki kandungan serat yang sedang/baik. Sampel 

tersebut yaitu menu Gado-Gado-1 (A.2.2), Gado-Gado-2 (B.1.3), Nasi Rames-2 (B.2.1), 

Bakmie Goreng (B.3.1), Capcay Goreng (B.3.2), Mie Bandung Pangsit (B.3.3) dan Mie 

Bandung Bakso (B.3.4). Apabila dilihat dari bahan pangan (Lampiran 1) pada keempat menu 

tersebut, sebagian besar adalah sayuran, kecuali menu Mie Bandung Pangsit (B.3.3) dan  Mie 
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Bandung Bakso (B.3.4) yang hanya mengandung sayuran sawi hijau. Sayuran dan buah-

buahan merupakan sumber serat pangan yang sangat mudah ditemukan dalam bahan 

makanan (Santoso, 2011). Selain itu ketujuh sampel tersebut juga mengandung bahan pangan 

lontong, nasi dan mie yang juga merupakan sumber serat.  

Kandungan serat yang dimiliki pada sampel lainnya dibawah 5 % sebanyak 14 sampel.  Pada 

menu makanan ini, rata-rata bahan pangan yang digunakan merupakan bahan pangan sumber 

protein seperti ayam, telur, tahu, tempe dan lain sebagainya. Sayuran yang ada di dalam menu 

tersebut jumlahnya sangat sedikit atau sebagai bahan pelengkap saja. Sehingga kandungan 

serat pada menu-menu tersebut rendah. Sedangkan, pada tabel persentase AKG energi dan 

nutrisi makronutrien bagi laki-laki, dari 21 sampel tidak ada 1 sampel pun yang memiliki 

kandungan serat lebih dari 10 % dari AKG yang dianjurkan, karena AKG serat bagi laki-laki 

lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Sehingga dengan jumlah tersebut tidak dapat 

memenuhi AKG serat bagi laki-laki. 

Air merupakan zat gizi yang juga memiliki peranan penting dalam tubuh. Menurut Putra 

(2013), 65-70% berat total tubuh manusia terdiri atas air dan merupakan medi 

berlangsungnya seluruh proses tubuh.  Selain itu, air juga berfungsi dalam melarutnkan 

vitamin, mineral, glukosa, asam amino dan banyak molekul kecil lainnya (Tejasari 2005). 

Pada tabel hasil penelitian kandungan energi dan makronutrien, dapat dilihat bahwa semua 

menu makanan yang memiliki kandungan air tertinggi yaitu menu Soto (B.1.3) yaitu 

sebanyak 395.6 gram.  

Pada tabel persentase AKG energi dan nutrisi makronutrien bagi laki-laki, dapat dilihat 

bahwa dari 21 sampel, 19 sampel memiliki kandungan air yang baik dari AKG yang 

dianjurkan dalam 1 hari. Menu-menu tersebut antara lain Bakso Kakap (A.1.4) sebanyak 11.2 

g, Soup Ayam Makaroni (A.1.5) sebanyak 13.4, Soup Komplit-2 (A.2.1) sebanyak 12.4, 

Gado-Gado-2 (B.1.2) sebanyak 12 g, Soto (B.1.3) sebanyak 15.8 g, Capcay Goreng (B.3.2) 

sebanyak 11.4 dan Mie Bandung Bakso (B.3.4) sebanyak 10.3 g. Sama halnya pada tabel 

persentase AKG energi dan nutrisi makronutrien bagi perempuan, kedelapan belas menu 

tersebut merupakan menu dengan kandungan air yang baik. Rata-rata dari kedelapan belas 

menu tersebut mengandung kuah/air sehingga kandungan airnya lebih banyak. Tetapi, pada 

menu Gado-Gado-2 (B.1.2) dan Capcay Goreng (B.3.2) tidak terdapat kuah/air tetapi 

memiliki kandungan air yang baik. Hal tersbut dikarenakan bahan pangan yang terdapat pada 
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menu tersebut seperti sayuran, ayam dan sumber protein lainnya merupakan salah satu 

sumber air. Menurut Almatsier (2001), sebagian besar sayuran dan buah mengandung hingga 

95 % air, sedangkan ayam, daging dan ikan mengandung hingga 60-70 % air. 

Terdapat 2 menu yaitu Tahu Gimbal (A.2.3) dan Kwetiau Goreng (B.3.5) yang kandungan 

airnya dibawah 5 % yang berarti kandungan airnya rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena 

kedua makanan tersebut tidak mangandung kuah dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, air 

dapat diperoleh dari sumber lain seperti air mineral, air susu dan lain sebagainya (Putra, 

2013). 

4.1.2. Kandungan Nutrisi Vitamin pada Menu Makanan di Kantin Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang 

Vitamin merupakan zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil 

dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu, harus didapatkan dari 

makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan 

kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik di dalam tubuh. Karena vitamin adalah 

zat organik maka vitamin dapat rusak karena pengolahan dan penyimpanan. 

Vitamin A berfungsi berperan dalam fungsi penglihatan manusia. Sumber vitamin A adalah 

hati sapi, kuning telur, susu (di dalam lemaknya) dan mentega. Sumber karoten adalah 

sayuran berwarna hijau tua dan buah-buahan yang berwarna kuning jingga, seperti kangkung, 

daun kacang, daun singkong, bayam, buncis, kacang panjang, wortel, jagung kuning, tomat, 

mangga, papaya, nangka masak dan jeruk. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan buta 

senja, perubahan pada mata, perubahan pada kulit dan gangguan pertumbuhan (Almatsier, 

2001). 

Pada tabel kandungan nutrisi vitamin A, D, E, K dan C dalam 1 porsi menu makanan di 

kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 

sebanyak 3 sampel memiliki kandungan vitamin A yang sedang/baik, 18 sampel yang 

memiliki kandungan vitamin A rendah. Menu makanan yang memiliki kandungan vitamin A 

sedang yaitu menu Bakso Kakap (A.1.4), Gado-Gado-1 (A.2.2) dan Gado-Gado-2 (B.1.2). 

Menu makanan dengan kandungan vitamin A tertinggi yaitu Gado-Gado-2 (B.1.2).  Bahan 

pangan yang terdapat dalam menu tersebut yaitu sambal kacang, telur rebus, timun, kubis, 

taoge, lontong dan tomat. Bahan pangan yang menjadi sumber vitamin A yaitu telur rebus, 

kubis dan tomat. Menurut Almatsier (2001), sumber vitamin A adalah kuning telur, hati, susu 
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dan mentega. Sedangkan sumber karoten adalah sayuran berwarna hijautua dan buah-buahan 

yang berwarna kuning-jingga seperti daun singkong, bayam, kangkung, tomat, wortel, jagung 

mangga, nangka, dll. Pada menu lainnya, kandungan vitamin Anya tergolong rendah 

dikarenakan jumlah bahan pangan yang menjadi sumber vitamin A di menu-menu tersebut 

sangat sedikit sehingga kandungan vitamin Anya pun sedikit pula.  

Pada warung lainnya, terdapat menu yang sama yaitu Gado-Gado-1 (A.2.2) dan Nasi Pecel-2 

(A.2.4) tetapi memiliki kandungan vitamin A yang lebih rendah yaitu sebesar 2 mcg dan 2.3 

mcg. Hal ini dikarenakan bahan pangan yang digunakan dalam menu tersebut berbeda-beda. 

Bahan pangan yang terdapat dalam menu Gado-Gado-2 (B.1.2) antara lain yaitu sambal 

kacang, telur rebus, timun, kubis, taoge, lontong dan tomat. Dari bahan pangan tersebut yang 

menyumbangkan kandungan vitamin A yaitu kubis dan tomat. Sedangkan bahan pangan yang 

terdapat dalam menu Gado-Gado-1 (A.2.2) antara lain yaitu kacang panjang, tauge, kubis, 

wortel, lontong, timun, tomat, telur rebus, kentang, tahu goreng dan sambal kacang. Dari 

bahan pangan tersebut yang menyumbangkan kandungan vitamin A yaitu kacang panjang, 

kubis, wortel dan tomat. Pada menu Gado-Gado-1 (A.2.2), bahan pangan yang menjadi 

sumber vitamin A lebih banyak akan tetapi jumlah beratnya sangat sedikit dibandingkan 

dengan bahan pangan Gado-Gado-2 (B.1.2). Sehingga kandungan vitamin A pada menu 

Gado-Gado-2 (B.1.2) lebih bayak dibandingkan dengan  menu Gado-Gado-1 (A.2.2). 

Bahan pangan yang terdapat dalam menu Nasi Pecel-1 (A.1.2) antara lain tauge, bayam, 

kubis, nasi dan sambel kacang. Dari bahan pangan tersebut yang menjadi sumber vitamin A 

yaitu bayam dan kubis. Sedangkan bahan pangan yang terdapat dalam menu Nasi Pecel-2 

(A.2.4) antara lain timun, kubis, tahu goreng, wortel, kacang panjang, sawi hijau, tauge, nasi 

dan sambal kacang. Dari bahan pangan tersebut yang menjadi sumber vitamin A yaitu kubis, 

wortel, kacang panjang dan sawi hijau. Walaupun pada menu Nasi Pecel-1 (A.1.2) yang 

menjadi sumber vitamin A hanya bayam dan kubis, tetapi jumlah beratnya lebih banyak 

dibandingkan pada menu Nasi Pecel-2 (A.2.4) yang memiliki jenis sumber vitamin A lebih 

banyak tetapi jumlahnya lebih sedikit. Sehingga kandungan vitamin A pada menu Nasi Pecel-

1 (A.1.2) lebih banyak dibandingkan dengan menu Nasi Pecel-2 (A.2.4). 

Vitamin D memiliki fungsi utama berperan dalam membantu pembentukan dan pemeliharaan 

tulang bersama vitamin A dan vitamin C, hormone-hormon paratiroid dan kalsitonin, protein 

kolagen, mineal-mineral kalsium, fosfor, magnesium dan fluor. Fungsi khusus vitamin D 



38 

 

 

dalam hal ini yaitu membantu pengerasan tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan 

fosfor tersedia di dalam darah untuk diendapkan pada proses pengerasan tulang. Bahan 

pangan sember vitamin D yaitu makanan hewani khususnya ikan laut seperti ikan salmon, 

sarden, herring dan minyak ikan. Selain itu, kuning telur dan mentega juga merupakan 

sumber vitamin D. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan riketsia pada anak-anak dan 

osteomalasia pada orang dewasa. Selain itu, pada orang dewasa juga dapat menyebabkan 

osteoporosis (Almatsier, 2001). 

Pada tabel kandungan nutrisi vitamin A, D, E, K dan C dalam 1 porsi menu makanan di 

kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 

sebanyak 6 sampel memiliki kandungan vitamin D yang sedang/baik, 2 sampel yang 

memiliki kandungan vitamin D tinggi dan 13 sampel yang memiliki kandungan vitamin D 

rendah. 6 sampel yang memiliki kandungan vitamin D yang sedang/baik yaitu menu Gado-

Gado-1 (A.2.2), Nasi Pecel-2 (B.1.2), Tahu Telur (A.2.5), Nasi Rames-1 (B.1.1), Nasi 

Rames-2 (B.2.1) dan Nasi Fuyunghai (B.4.2). 2 sampel yang memiliki kandungan vitamin D 

yang tinggi yaitu menu Tahu Gimbal (A.2.3) dan Gado-Gado-2 (B.1.2). Apabila dilihat dari 

bahan pangan yang terdapat dalam menu tersebut, rata-rata terdapat bahan pangan telur ayam 

yang menjadi sumber vitamin D. Menurut Almatsier (2001) sumber utama vitamin D 

merupakan bahan pangan hewani. Seperti hati, telur utuh, produk susu dan olahannya. 

Sehingga, sampel menu makanan yang terdapat bahan pangan telur dapat menjadi sumber 

vitamin D.Selain itu, terdapat beberapa menu makanan yang memiliki kandungan vitamin D 

tetapi dalam jumlah kecil/rendah, seperti menu Bakmie Goreng (B.3.1), Mie Bandung 

Pangsit (B.3.3) dan Mie Bandung Bakso (B.3.4). Kandungan vitamin D pada menu makanan 

tersebut diperoleh dari bahan pangan utamanya yaitu mie, karena salah satu bahan dalam 

pembuatan mie adalah telur. 

Vitamin E memiliki fungsi utama sebagai antioksidan yang larut dalam lemak dan mudah 

memberikan hidrogen dari gugus hidroksil (OH) pada struktur cincin ke radikal bebas. 

Radikal bebas merupakan molekul-molekul reaktif dan dapat merusak, yang mempunyai 

electron tidak berpasangan. Bila menerima hidrogen, radikal bebas menjadi tidak reaktif. 

Bahan pangan sumber utama vitamin E yaitu minyak tumbuh-tumbuhan (terutama minyak 

kecambah gandum dan biji-bijian). Selain itu minyak kelapa, minyak zaitun, sayuran, buah-

buahan, daging, unggas dan ikan juga merupakan sumber vitamin E yang baik tetapi dalam 

jumlah yang terbatas (Almatsier, 2001). 
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Pada tabel kandungan nutrisi vitamin A, D, E, K dan C dalam 1 porsi menu makanan di 

kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 

sebanyak 3 sampel memiliki kandungan vitamin E yang sedang/baik dan 18 sampel yang 

memiliki kandungan vitamin E rendah. Sampel menu makanan yang memiliki kandungan 

vitamin E sedang/baik yaitu menu Nasi Pecel-1 (A.1.2), Bakmie Goreng (B.3.1) dan Capcay 

Goreng (B.3.2). Bahan pangan yang terdapat dalam menu Nasi Pecel-1 (A.1.2) antara lain 

tauge, bayam, kubis, sambel kacang dan nasi putih. Dari bahan pangan tersebut yang menjadi 

sumber vitamin E yaitu bayam dan kubis. Sedangkan pada menu Bakmie Goreng (B.3.1) 

bahan pangan yang menjadi sumber vitamin E adalah sawi hijau, mie, bakso sapi dan pada 

menu Capcay Goreng (B.3.2) bahan pangan yang menjadi sumber vitamin E adalah kubis, 

wortel, sawi hijau dan sawi putih. Hal tersebut dikarenakan menurut Almatsier (2001), 

sumber vitamin E salah satunya adalah sayuran. Kandungan vitamin E pada menu lain 

tergolong rendah karena < 1 mg. Rata-rata dari semua menu makanan tersebut, bahan pangan 

yang menjadi sumber vitamin E adalah sayuran seperti sawi hijau, sawi putih, wortel, kubis, 

jamur, taoge dan tomat. Tetapi pada menu Bakmie Goreng (B.3.1) terdapat bahan pangan 

selai sayuran yang menjadi sumber vitamin E yaitu mie dan bakso bakso sapi. Hal tersebut 

dikarenakan menurut Almatsier (2001) daging sapi, telur dan serealia juga merupakan sumber 

vitamin E. Ketiga bahan pangan tersebut merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan 

bakso sapi dan mie. 

Vitamin K memiliki fungsi dalam pembekuan darah. Bahan pangan sumber vitamin K yaitu 

susu, daging, telur, serealia, buah-buahan dan sayuran. Akibat dari kekurangan vitamin K 

adalah dapat menyebabkan darah tidak dapat menggumpal, sehingga apabila terdapat luka 

atau pada saat operasi terjadi pendarahan. 

Pada tabel kandungan nutrisi vitamin A, D, E, K dan C dalam 1 porsi menu makanan di 

kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 

sebanyak 6 sampel memiliki kandungan vitamin K rendah, 4 sampel memiliki kandungan 

sedang dan 11 sampel memiliki kandungan tinggi. Pada tabel persentase AKG vitamin A, D, 

E, K dan C bagi perempuan usia 19-29 tahun bagian vitamin K, dari 21 sampel, sebanyak 4 

sampel memiliki kandungan vitamin K rendah, 4 sampel memiliki kandungan sedang dan 13 

sampel memiliki kandungan tinggi. Sampel menu makanan yang memiliki kandungan 

vitamin K tinggi antara lain Misua Komplit (A.1.1), Nasi Pecel-1 (A.1.2), Soup Komplit-1 

(A.1.3), Bakso Kakap (A.1.4), Soup Ayam Makaroni (A.1.5), Soup Komplit-2 (A.2.1), Gado-
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Gado-1 (A.2.2), Nasi Pecel-2 (A.2.4), Tahu Telur (A.2.5), Nasi Rames-1 (B.1.1), Gado-

Gado-2 (B.1.2), Bakmie Goreng (B.3.1), Capcay Goreng (B.3.2), Kwetiau Goreng (B.3.5), 

Mie Bandung Pangsit (B.3.3), Mie Bandung Bakso (B.3.4), Kwetiau Goreng (B.3.5) danNasi 

Fuyunghai (B.4.2). Akan tetapi, menu makanan dengan kandungan vitamin K tertinggi yaitu 

menu Bakso Kakap (A.1.4) sebesar 166 mcg. Bahan pangan yang terdapat pada menu Bakso 

Kakap (A.1.4) antara lain bakso kakap/ikan, sawi hijau, sawi putih, tahu rebus dan nasi putih. 

Yang menjadi sumber vitamin K di dalam menu tersebut yaitu hanya sawi hijau. Pada menu 

Capcay Goreng (B.3.2) memiliki kandungan vitamin K tertinggi kedua yaitu sebesar 153 

mcg.  Bahan pangan yang terdapat pada menu Capcay Goreng (B.3.2) antara lain nasi putih, 

wortel, kubis, sawi hijau, sawi putih, ayam, kekian dan bakso ikan. Yang menjadi sumber 

vitamin K di dalam menu tersebut yaitu wortel, kubis dan sawi hijau. Sumber vitamin K pada 

menu Capcay Goreng (B.3.2) lebih banyak dibandingkan pada menu Bakso Kakap (A.1.4), 

tetapi jumlah kandungan vitamin K yang dimiliki lebih sedikit. Hal tersebut dikarenakan 

berat bahan pangan yang menjadi sumber vitamin K pada menu Capcay Goreng (B.3.2) lebih 

sedikit dibandingkan pada menu Bakso Kakap (A.1.4). Pada menu lain yang memiliki 

kandungan vitamin K tinggi rata-rata pada semua menu makanan tersebut yang menjadi 

sumber vitamin K yaitu sawi hijau, wortel dan kubis. Sawi hijau yang menyumbangkan 

kandungan vitamin K tertinggi. Hal tersebut dikarenakan sawi hijau memiliki kandungan 

vitamin K yang sangat tinggi. Menurut Ali dkk (2018) satu cangkir rebus sawi hijau 

memberikan 770 mikrogram vitamin K, yaitu lebih dari 100% dari kebutuhan harian yang 

direkomendasikan. 

Vitamin C memiliki fungsi dalam sintesis kolagen, absorpsi kalium, mencegah infeksi, 

mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, dll. Bahan pangan sumber vitamin C hanya 

terdapat di dalam pangan nabati yaitu sayur dan buah, terutama yang memiliki rasa asam 

seperti jeruk, nanas, tomat dan rambutan (Almatsier, 2001).  

Pada tabel persentase AKG vitamin A, D, E, K dan C bagi laki-laki usia 19-29 tahun bagian 

vitamin C, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 5 sampel memiliki kandungan 

vitamin C rendah, 10 sampel memiliki kandungan sedang dan 6 sampel memiliki kandungan 

tinggi. Sedangkan pada tabel persentase AKG vitamin A, D, E, K dan C bagi perempuan usia 

19-29 tahun bagian vitamin C, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 4 sampel 

memiliki kandungan vitamin C rendah, 8 sampel memiliki kandungan sedang dan 9 sampel 

memiliki kandungan tinggi. Menu makanan yang memiliki kandungan vitamin C sedang-
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tinggi antara lain Misua Komplit (A.1.1), Nasi Pecel-1 (A.1.2), Soup Komplit-1 (A.1.3), 

Bakso Kakap (A.1.4) Soup Ayam Makaroni (A1.5), Soup Komplit-2 (A.2.1), Gado-Gado-1 

(A.2.2), Nasi Pecel-2 (A.2.4), Gado-Gado-2  (B.1.2), Soto (B.1.3), Nasi Rames-2  (B.2.1), 

Bakmie Goreng (B.3.1), Capcay Goreng (B.3.2), Mie Bandung Pangsit ( B.3.3), Mie 

Bandung Bakso (B.3.4), Kwetiau Goreng (B.3.5), Nasi Ayam Asam Manis (B.4.1) dan Nasi 

Fuyunghai (B.4.2). Dari semua menu tersebut, menu makanan dengan kandungan vitamin C 

tertinggi yaitu menu Capcay Goreng (B.3.2). Bahan pangan yang terdapat pada menu Capcay 

Goreng (B.3.2) antara lain nasi, wortel, kubis, sawi hijau, sawi putih, ayam, kekian dan bakso 

ikan. Bahan pangan yang menjadi sumber vitamin C pada menu ini yaitu wortel, kubis, sawi 

hijau dan sawi putih. Menu dengan kandungan vitamin C tertinggi kedua yaitu Gado-Gado-1 

(A.2.2). Bahan pangan yang terdapat pada menu Gado-Gado-1 (A.2.2) antara lain kacang 

panjang, tauge, kubis, wortel, lontong, timun, tomat, telur rebus, kentang, tahu goreng dan 

sambal kacang. Bahan pangan yang menjadi sumber vitamin C pada menu ini yaitu kacang 

panjang, tauge, kubis, wortel, timun, tomat dan kentang. Pada menu lain, bahan pangan yang 

menjadi sumber vitamin C juga merupakan sayuran. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Almatsier (2001) bahwa bahan pangan sumber vitamin C hanya terdapat di dalam pangan 

nabati yaitu sayur dan buah. Sedangkan pada menu lainnya, sumber vitamin C diperoleh dari 

bahan pangan sayuran seperti wortel, kubis, sawi hijau, sawi putih, timun, tauge dan tomat. 

Vitamin B1 (Thiamin) memiliki fungsi sebagai koenzim berbagai reaksi metabolisme energi 

(dalam bentuk pirofosfat (TPP) atau disfosfat (TDP)). Sumber utama dari thiamin di dalam 

makanan yaitu serealia tumbuk/setengah giling. Sumber thiamin lain yaitu kacang-kacangan, 

termasuk sayur kacang-kacangan, unggas, ikan, semua daging organ, daging tanpa lemak dan 

kuning telur. Kekurangan thiamin dapat mengakibatkan penyakit beri-beri (Almatsier, 2001). 

Pada tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi laki-laki 19-29 tahun 

bagian vitamin B1, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 2 sampel memiliki 

kandungan vitamin B1 yang rendah, 13 sampel yang memiliki kandungan vitamin B1 

sedang/baik dan 6 sampel yang memiliki kandungan vitamin B1 tinggi. Sedangkan pada tabel 

persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi perempuan 19-29 tahun bagian 

vitamin B1, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 2 sampel memiliki kandungan 

vitamin B1 yang rendah, 10 sampel yang memiliki kandungan vitamin B1 sedang/baik dan 9 

sampel yang memiliki kandungan vitamin B1 tinggi. Rata-rata sampel menu makana 

memiliki kandungan vitamin B1 sedang-tinggi. Menu makanan yang memiliki kandungan 
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vitamin B1 tertinggi yaitu menu Bakmie Goreng (B.3.1), Mie Bandung Pangsit (B.3.3) dan 

Mie Bandung Bakso (B.3.4). Bahan pangan utama yang ada pada ketiga menu tersebut adalah 

mie dan bahan pangan tersebut merupakan sumber utama vitamin B1 pada ketiga menu 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahan utama dalam pembuatan mie adalah tepung gandum 

yang merupakan kelompok serealia. Menurut Almatsier (2001), serealia adalah salah satu 

sumber utama vitamin B1. 

Pada menu lainnya, bahan pangan yang menjadi sumber vitamin B1 adalah nasi, karena rata-

rata pada setiap menu terdapat nasi. Selain itu juga beberapa menu ada yang menggunakan 

lontong. Kedua bahan pangan tersebut merupakan kelompok dari serealia, sehingga dapat 

menjadi sumber vitamin B1. Selain itu telur dan daging ayam juga bahan pangan yang 

merupakan sumber vitamin B1 (Almatsier, 2001) juga menjadi sumber vitamin B1 pada 

menu-menu tersebut. Sedangkan beberapa jenis sayuran hanya menyumbangkan sedikit 

vitamin B1. 

Vitamin B2 (Riboflavin) memiliki fungsi mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari dua 

jenis koenzim FMN dan FAD. Kedua jenis koenzim ini berperan dalam reaksi oksidasi-

oksidasi dalam sel sebagai pembawa hidrogen dalam system transpor electron dalam 

mitokondria. Sumber riboflavin dalam bahan pangan yaitu telur ayam, telur bebek, susu, 

keju, hati, daging dan sayuran berwarna hijau. Akibat kekurangan riboflavin dapat 

menyebabkan gangguan pertumbuhan.  

Pada tabel kandungan nutrisi vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat dalam 1 porsi menu 

makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dilihat bahwa dari 21 

sampel, sebanyak 1 sampel memiliki kandungan vitamin B2 yang rendah, 3 sampel yang 

memiliki kandungan vitamin B2 sedang/baik dan 17 sampel yang memiliki kandungan 

vitamin B2 tinggi. Sedangkan pada tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan 

Folat bagi perempuan 19-29 tahun bagian vitamin B2, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 

sebanyak 8 sampel yang memiliki kandungan vitamin B2 sedang/baik dan 13 sampel yang 

memiliki kandungan vitamin B2 tinggi. Rata-rata semua sampel menu makanan memiliki 

kandungan vitamin B2 yang tinggi. Akan tetapi menu makanan dengan kandungan vitamin 

B2 tertinggi yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2). Bahan pangan yang terdapat di dalam menu 

tersebut antara lain sambal kacang, telur rebus, timun, kubis, taoge, lontong dan tomat. Bahan 

pangan yang menjadi sumber riboflavin yaitu telur rebus, kubis, taoge dan tomat. Telur rebus 
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merupakan bahan pangan yang banyak menyumbangkan kandungan riboflavin sedangkan 

kubis, taoge dan tomat hanya menyumbangkan sedikit. Menurut Almatsier (2001), sumber 

riboflavin salah satunya yaitu telur ayam dan sayuran berwarna hijau. Pada menu lain, bahan 

pangan yang menjadi sumber riboflavin adalah nasi, telur (pada menu makanan yang terdapat 

bahan pangan telur), dan sayuran. Nasi merupakan salah satu bahan pangan sumber riboflavin 

karena menurut Almatsier (2001), serealia merupakan sumber riboflavin. 

Vitamin B3 (Niasin) berfungsi di dalam tubuh sebagai bagian koenzim NAD dan NADPH 

(NADH dan NADPH adalah bentuk reduksinya). Koenzim-koenzim ini diperlukan dalam 

reaksi oksidasi-reduksi pada glikolisi, metabolisme protein, asam lemak, pernapasan sel dan 

detoksifikasi, dimana peranannya adalah melepas dan menerima atom hydrogen. NAD juga 

berfungsi dalam sintesis glikogen. Sumber bahan pangan niasin yang baik adalah kuning 

telur, serealia, hati, khamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran dan buah-buahan tertentu 

(jamur, jeruk, pisang, stroberi dan semangka) (Almatsier, 2001).  

Pada tabel kandungan nutrisi vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat dalam 1 porsi menu 

makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dilihat bahwa dari 21 

sampel, sebanyak 3 sampel memiliki kandungan vitamin B3 yang rendah, 1 sampel yang 

memiliki kandungan vitamin B3 sedang/baik dan 17 sampel yang memiliki kandungan 

vitamin B3 tinggi. Sedangkan pada tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan 

Folat bagi perempuan 19-29 tahun bagian vitamin B3, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 

sebanyak 3 sampel memiliki kandungan vitamin B3 yang rendah, 1 sampel yang memiliki 

kandungan vitamin B3 sedang/baik dan 17 sampel yang memiliki kandungan vitamin B3 

tinggi. Rata-rata sampel menu makanan memiliki kandungan vitamin B3 sedang-tinggi. 

Hanya ada beberapa menu yang memiliki kandungan vitamin B3 rendah.  

Menu makanan dengan kandungan vitamin B3 tertinggi yaitu menu Nasi Ayam Asam Manis 

(B.4.1). Bahan pangan yang terdapat di dalam menu tersebut antara lain nasi, ayam, wortel, 

timun, tomat dan kembang kol. Bahan pangan yang menjadi sumber niasin yaitu nasi putih, 

wortel, timun, tomat dan ayam. Menurut Almatsier (2001), Sumber bahan pangan niasin yang 

baik adalah kuning telur, serealia, hati, khamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran dan 

buah-buahan tertentu (jamur, jeruk, pisang, stroberi dan semangka) (Almatsier, 2001). Pada 

menu Capcay Goreng (B.3.2) memiliki kandungan B3 tertinggi kedua. Bahan pangan yang 

terdapat di dalam menu tersebut antara lain nasi, wortel, kubis, sawi hijau, sawi putih, ayam, 
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kekian dan bakso ikan. Semua bahan pangan yang menjadi sumber niasin kecuali bakso ikan. 

Pada menu lainnya, sumber niasin didapatkan dari bahan pangan nasi putih, mie, ayam, jamur 

dan sayuran. Pada menu Tahu Gimbal (A.2.3) tidak terdapat kandungan niasin sama sekali 

karena di dalam menu tersebut tidak terdapat bahan pangan yang menjadi sumber niasin. 

Vitamin B6 berperan dalam bentuk fosforilasi PLP dan PMP sebagai koenzim terutama 

dalam transminasi, dekarboksilasi dan reaksi lain yang berkaitan dengan metabolisme 

protein. Sumber vitamin B6 dalam bahan pangan antara lain khamir, kecambah gandum, 

ginjal, hati, serealia tumbuk, kentang, susu, kacang-kacangan dan pisang (Almatsier, 2001).  

Pada tabel kandungan nutrisi vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat dalam 1 porsi menu 

makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Pada tabel persentase AKG 

vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi laki-laki dan perempuan 19-29 tahun bagian 

vitamin B6, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 4 sampel memiliki kandungan 

vitamin B6 yang rendah, 15 sampel yang memiliki kandungan vitamin B6 sedang/baik dan 2 

sampel yang memiliki kandungan vitamin B6 tinggi. Rata-rata semua sampel menu makanan 

memiliki kandungan vitamin B6 sedang-tinggi. Menu makanan dengan kandungan vitamin 

B6 tertinggi yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2). Bahan pangan yang terdapat pada menu 

tersebut antara lain sambal kacang, telur rebus, timun, kubis, taoge, lontong dan tomat. Bahan 

pangan yang menjadi sumber vitamin B6 adalah telur rebus, kubis dan taoge (Almatsier, 

2001). Pada menu lain, bahan pangan yang menjadi sumber vitamin B6 juga sama seperti 

telur, tahu, mie, ayam dan sayuran.  

Vitamin B12 memiliki fungsi untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif dan dalam fungsi 

normal metabolisme sel, terutama sel-sel saluran cerna, sumsum tulang dan jaringan saraf. 

Sumber utama vitamin B12 yaitu makanan protein hewani yang memperolehnya dari hasil 

sintesis bakteri di dalam usus, seperti hati, ginjal, disusul oleh susu, telur, ikan, keju dan 

daging (Almatsier, 2001).  

Pada tabel kandungan nutrisi vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat dalam 1 porsi menu 

makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dilihat bahwa dari 21 

sampel, sebanyak 12 sampel memiliki kandungan vitamin B12 yang rendah, 4 sampel yang 

memiliki kandungan vitamin B12 sedang/baik dan 5 sampel yang memiliki kandungan 

vitamin B12 tinggi. Menu makanan yang memiliki kandungan vitamin B12 baik/sedang yaitu 

menu Gado-Gado-1 (A.2.2), Mie Bandung Pangsit (B.3.3), Mie Bandung Bakso (B.3.4) dan 
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Kwetiau Goreng (B.3.5). Sedangkan menu makanan yang memiliki kandungan vitamin B12 

tinggi yaitu menu Tahu Telur (A.2.5), Nasi Rames-1 (B.1.1), Gado-Gado-2 (B.1.2), Bakmie 

Goreng (B.3.1) dan Nasi Fuyunghai (B.4.2). Menu makanan dengan kandungan vitamin B12 

tertinggi yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2). Bahan pangan yang terdapat pada menu tersebut 

antara lain sambal kacang, telur rebus, timun, kubis, taoge, lontong dan tomat. Bahan pangan 

yag menjadi sumber vitamin B12 hanya telur rebus. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Almatsier (2001) bahwa sumber utama vitamin B12 adalah makanan protein hewani, salah 

satunya adalah telur ayam. Pada menu lainnya, yang menjadi sumber vitamin B12 juga bahan 

pangan seperti telur ayam dan daging ayam. Menu makanan yang tidak mengandung kedua 

bahan pangan tersebut juga tidak memiliki kandungan vitamin B12. Sehingga sampel menu 

makanan yang memiliki kandungan vitamin B12 sedang-tinggi lebih sedikit dibandingkan 

dengan yang rendah. 

Fungsi utama koenzim folat (THFA) adalah memindahkan atom karbon tunggal dalam 

bentuk gugus formil, hidroksimetil atau metal dalam reaksi-reaksi penting metabolisme 

beberapa asam amino dan sintesis asam nukleat. Sumber dari folat antara lain sayuran hijau, 

hati, daging tanpa lemak, biji-bijian, serealia utuh, jeruk dan kacang-kacangan. Kekurangan 

folat dapat menyebabkan gangguan metabolisme DNA. Akibatnya terjadi perubahan dalam 

morfologi inti sel terutama sel-sel yang sangat cepat membelah, seperti sel darah merah, sel 

darah putih serta sel-sel epitel lambung dari usus, serviks rahim dan vagina. Kekurangan folat 

dapat menghambat pertumbuhan, peradangan lidah, gangguan saluran cerna, menyebabkan 

anemia megaloblastik dan gangguan darah lain. 

Pada tabel kandungan nutrisi vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat dalam 1 porsi menu 

makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dilihat bahwa dari 21 

sampel, sebanyak 10 sampel memiliki kandungan folat yang rendah, 7 sampel yang memiliki 

kandungan folat sedang/baik dan 4 sampel yang memiliki kandungan folat tinggi. Menu 

makanan dengan kandungan folat tertinggi yaitu menu Mie Bandung Bakso (B.3.4). Bahan 

pangan yang terdapat di dalam menu tersebut antara lain mie, sawi hijau, ayam dan bakso 

sapi. Semua bahan pangan tersebut menjadi sumber dari folat. Menurut Almatsier (2001) 

Sumber dari folat antara lain sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, biji-bijian, serealia 

utuh, jeruk dan kacang-kacangan. Mie juga termasuk dalam sumber folat karena bahan untuk 

pembuatan mie adalah tepung terigu/gandum yang merupakan serealia dan telur. Telur bukan 

sumber utama dari folat tetapi telur mengandung sedikit folat.
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Pada menu Bakmie Goreng (B.3.1) dan Mie Bandung Pangsit (B.3.3), kandungan folatnya 

juga termasuk tinggi. Kedua menu makanan ini sama dengan menu Mie Bandung Bakso 

(B.3.4) yaitu sumber karbohidrat utamanya mie yang menyumbangkan kandungan folat 

tinggi. Sedangkan menu makanan dengan sumber karbohidrat nasi juga menyumbangkan 

kandungan folat tetapi tidak sebanyak mie. Selain serealia, bahan pangan pada menu-menu 

makanan lainnya yang menjadi sumber folat adalah sayuran, daging ayam dan telur ayam 

(Almatsier, 2001). 

4.1.3. Kandungan Nutrisi Mineral pada Menu Makanan di Kantin Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang 

Mineral merupakan salah satu mikronutrien yang penting bagi tubuh. Mineral dibagi menjadi 

2 jenis yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro merupakan mineral yang 

dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah dari 100 mg sehari yaitu antara lain kalsium, fosfor, 

natrium, kalium dan magnesium. Sedangkan mineral mikro merupakan mikro yang 

dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari yaitu antara lain besi, tembaga dan seng.  

Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh, yaitu 1.5-2% dari 

berat badan orang dewasa atau kurang lebih 1 kg. Dari jumlah ini, 99% berada dalam 

jaringan keras yaitu tulang dan gigi. Oleh karena itu kalsium berperan dalam pembentukan 

tulang dan gigi. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan 

pertumbuhan sehingga tulang kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh. Semua orang dewasa, 

terutama sesuda usia 50 tahun, akan kehilangan kalsium dari tulangnya. Hal tersebut 

menyebabka tulang menjadi rapuh dan mudah patah atau biasa disebut osteoporosis. 

Osteoporosis dapat dipercepat oleh keadaan stres sehari-hari (Almatsier, 2001).  

Pada tabel hasil penelitian kandungan mineral pada menu makanan bersayur di kantin 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 5 

sampel memiliki kandungan kalsium rendah dan 16 sampel memiliki kandungan kalsium 

baik/sedang. Menu makanan dengan kandungan kalsium tertinggi yaitu menu Capcay Goreng 

(B.3.2). Di dalam menu Capcay Goreng (B.3.2) terdapat beberapa jenis bahan pangan antara 

lain nasi putih, wortel, kubis, sawi hijau, sawi putih, daging ayam, kekian dan bakso ikan. 

Dari beberapa jenis bahan pangan tersebut yang menjadi sumber kalsium adalah nasi putih, 

wortel, kubis, sawi hijau dan sawi putih yang merupakan sumber mineral nabati. Menurut 



47 

 

 

Tejasari (2005), kubis dan wortel memiliki kandungan kalsium. Sehingga, pada menu Capcay 

Goreng (B.3.2) ini kubis dan wortel dapat menyumbangkan nutrisi kalsium. Selain itu, 

menurut Almatsier (2001), sawi dan nasi putih (produk serealia) juga memiliki kandungan 

kalsium. Tetapi, sumber nabati ini bukan merupakan sumber utama dari kalsium karena 

bahan pangan tersebut (sayuran, serealia dan kacang-kacangan) mengandung banyak zat yang 

menghambat penyerapan kalsium seperti serat, fitat dan oksalat (Almatsier, 2001). Pada 

bahan pangan daging ayam dan kekian (mengandung daging ayam) juga menyumbangkan 

kandungan kalsium tetapi jumlahnya sangat sedikit (Almatsier, 2001). 

Sumber utama mineral kalsium adalah susu dan hasil susu, seperti keju (Almatsier, 2001). 

Pada menu makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata, tidak ada menu makanan 

yang mengandung bahan pangan susu maupun hasil pangan susu. Sehingga sumber kalsium 

diperoleh dari sumber kalsium nabati seperti sayuran (sawi, bayam, kangkung, wortel, kubis, 

tauge, kacang panjang dll), serealia, kacang-kacangan dan hasil kacang-kacangan (nasi putih, 

tahu, tempe, kacang tanah, dll) dan sumber kalsium hewani berupa telur ayam dan daging 

ayam. Pada menu makanan dengan kandungan kalsium rendah, rata-rata menu makanan 

tersebut memiliki kandungan sayuran/sumber kalsium nabati dalam jumlah sedikit. Sehingga 

menu-menu tersebut tidak dapat menyumbangkan mineral kalsium dengan jumlah tinggi. 

Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh, yaitu 1% dari berat badan. 

Kurang lebih 85% fosfor di dalam tubuh terdapat sebagai garam kalium fosfat, yaitu bagian 

dari kristal hidroksiapatit di dalam tulang dan gigi yang tidak dapat larut. Hidroksiapatit 

memberi kekuatan dan kekakuan pada tulang. Fosfor di dalam tulang berada dalam 

perbandingan 1:2 dengan kalsium. Selebihnya, fosfor berada dalam sel tubuh, di dalam otot 

dan di dalam cairan ekstraseluler. Fosfor berperan dalam klasifikasi tulang dan gigi, mengatur 

peralihan energi, absorpsi dan transportasi zat gizi serta merupakan bagian dari ikatan tubuh 

esensial. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan kerusakan tulang. Akan tetapi, karena fosfor 

banyak terdapat dalam makanan, jarang terjadi kekurangan fosfor (Almatsier, 2001). 

Pada bagian kandungan fosfor, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 6 sampel 

memiliki kandungan fosfor sedang/baik dan 15 sampel memiliki kandungan fosfor tinggi. 

Menu makanan dengan kandungan fosfor tertinggi yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2). Di 

dalam menu Gado-Gado-2 (B.1.2) terdapat beberapa jenis bahan pangan antara lain lontong, 

telur rebus, timun, kubis, tauge, tomat dan sambal kacang. Dari bahan pangan tersebut yang 



48 

 

 

menjadi sumber fosfor adalah telur ayam rebus, timun, kubis, tauge dan tomat. Bahan pangan 

yang paling banyak menyumbangkan kandungan fosfor adalah telur ayam rebus. Selain itu, 

tauge juga menyumbangkan kandungan fosfor yang cukup banyak (Lampiran 1). Hal ini 

dikarenakan telur ayam dan tauge merupakan salah satu sumber utama fosfor. Sumber utama 

fosfor adalah makanan yang kaya akan protein seperti daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, 

hasil susu, kacang-kacangan, hasil kacang-kacangan dan serealia. Sedangkan sayuran juga 

merupakan sumber fosfor, tetapi kandungan fosfor pada sayuran tidak terlalu banyak. Pada 

menu lain juga memiliki kandungan fosfor sedang-tinggi, sehingga sampel menu makanan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan mineral fosfor. 

Natrium merupakan kation utama dalam cairan ekstraselular. 35-40% natrium ada di dalam 

kerangka tubuh. Cairan saluran cerna, sama seperti empedu dan pancreas mengandung 

banyak natrium. Sebagai kation utama dalam cairan ekstraselular, natrium berfungsi dalam 

menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen tersebut. Sebagian besar tekanan osmosis 

diatur oleh natrium untuk menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel-sel. 

Di dalam sel tekanan osmosis diatur oleh kalium guna menjaga cairan tidak keluar dari sel. 

Kekurangan natrium menyebabkan kejang, apatis dan kehilangan nafsu makan. Kekurangan 

natrium dapat terjadi sesudah muntah, diare, keringat berlebihan dan bila menjalankan diet 

yang sangat terbatas dalam natrium (Almatsier, 2001). 

Pada bagian kandungan natrium, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 5 sampel 

memiliki kandungan natrium rendah, 9 sampel memiliki kandungan natrium baik/sedang dan 

7 sampel memiliki kandungan natrium tinggi. Menu makanan dengan kandungan natrium 

tertinggi yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2). Di dalam menu Gado-Gado-2 (B.1.2) terdapat 

beberapa jenis bahan pangan antara lain lontong, telur rebus, timun, kubis, tauge, tomat dan 

sambal kacang. Dari bahan pangan tersebut yang menjadi sumber natrium adalah telur ayam 

rebus, timun, kubis, tauge dan tomat. Menurut Almatsier (2001), sumber utama natrium 

adalah garam dapur, mono sodium glutamate (MSG), kecap dan makanan yang diawetkan 

dengan garam dapur. Selain itu bahan pangan yang menjadi sumber natrium yaitu telur ayam, 

telur bebek, daging sapi, hati sapi, udang segar, susu sapi, dll (Almatsier, 2001). 

Kalium merupakan ion bermuatan positif terutama terdapat di dalam sel. Bersama natrium, 

kalium memegang peranan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serrta 

keseimbangan asam basa. Bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan 
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relaksasi otot. Di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi 

biologic, terutama dalam metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Kalium juga 

berperan dalam pertumbuhan sel.  Kekurangan kalium jarang terjadi apabila seseorang cukup 

makan sayuran dan buah. Kekurangan kalium dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan 

melalui saluran cerna atau ginjal. Kehilangan banyak melalui saluran cerna dapat terjadi 

karena muntah-muntah, diare kronis atau kebanyakan menggunkan obat pencuci perut. 

Sedangkan kebanyakan kehilangan melalui ginjal adalah karena penggunaan obat-obat 

diuretik terutama untuk pengobatan hipertensi (Almatsier, 2001). 

Pada bagian mineral kalium, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 12 sampel 

memiliki kandungan kalium rendah dan 9 sampel memiliki kandungan kalium baik/sedang. 

Menu makanan dengan kandungan kalium tertinggi yaitu menu Capcay Goreng (B.3.2). Di 

dalam menu Capcay Goreng (B.3.2) terdapat beberapa jenis bahan pangan antara lain nasi 

putih, wortel, kubis, sawi hijau, sawi putih, daging ayam, kekian dan bakso ikan. Semua jenis 

bahan pangan tersebut menjadi sumber kandungan kalsium pada menu Capcay Goreng 

(B.3.2). Tetapi yang paling banyak menyumbangkan kandungan kalium yaitu sawi hijau dan 

sawi putih. Hal tersebut dikarenakan sumber utama mineral kalsium merupakan makanan 

mentah/segar, terutama sayuran, buah dan kacang-kacangan (Almatsier, 2001). Menu 

makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang termasuk rendah karena 

sampel menu makanan yang memiliki kandungan kalium rendah lebih banyak dibandingkan 

dengan yang sedang. 

Magnesium adalah kation nomor dua paling banyak setelah natrium di dalam cairan 

intraselular. Kurang lebih 60% dari 20-28 mg magnesium di dalam tubuh terdapat di dalam 

tulang dan gigi, 26% di dalam otot dan selebihnya di dalam jaringan lunak serta cairan tubuh. 

Magnesium terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Magnesium mencegah kerusakan 

gigi dengan cara menahan kalsium di dalam email gigi. Kekurangan magnesium jarang 

terjadi karena makanan. Kekurangan magnesium bisa terjadi apabila kekurangan protein dan 

energi serta sebagai komplikasi penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan absorpsi dan 

atau penurunan fungsi ginjal, endokrin dan terlalu lama mendapatkan makanan tidak melalui 

mulut (intravena). Kekurangan magnesium berat menyebabkan kurang nafsu makan, 

gangguan dalam pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup, kejang/tetanus, gangguan system 

saraf pusat, halusinasi dan gagal jantung (Almatsier, 2001). 
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Pada bagian mineral magnesium, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 13 sampel 

memiliki kandungan magnesium rendah dan 8 sampel memiliki kandungan magnesium 

baik/sedang. Sedangkan pada tabel persentase AKG mineral bagi perempuan pada usia 19-29 

tahun bagian magnesium (Mg) dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 12 sampel 

memiliki kandungan magnesium rendah dan 9 sampel memiliki kandungan magnesium 

baik/sedang. Menu makanan yang memiliki kandungan magnesium baik/sedang yaitu menu 

Nasi Pecel-1 (A.1.2), Gado-Gado-1 (A.2.2),  Tahu Gimbal (A.2.3), Nasi Pecel-2 (A.2.4), Nasi 

Rames-1 (B.1.1), Gado-Gado-2 (B.1.2), Nasi Rames-2 (B.2.1) dan Capcay Goreng (B.3.2). 

Sumber utama magnesium bahan pangan berupa sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan 

dan serealia tumbuk (Almatsier, 2001). Dari menu makanan  yang memiliki kandungan 

magnesium baik/sedang rata-rata terdapat bahan pangan sayuran hijau seperti sawi hijau, 

bayam, juga terdapat bahan pangan seperti kacang panjang, tahu dan tempe.  

Besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu 

sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa. Besi mempunya beberapa fungsi 

esensial di dalam tubuh yaitu sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, 

sebagai alat angkut electron di dalam sel dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di 

dalam jaringan tubuh. Kekurangan besi pada umumnya menyebabkan pucat, rasa lemah, 

letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya kebugaran tubuh, menurunnya kemampuan 

kerja, menurunnya suhu tubuh dan gangguan penyembuhan luka (Almatsier, 2001). 

Pada bagian mineral besi, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 8 sampel memiliki 

kandungan besi baik/sedang dan 13 sampel memiliki kandungan besi tinggi. Sedangkan pada 

tabel persentase AKG mineral bagi perempuan pada usia 19-29 tahun bagian besi (Fe) dapat 

dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 3 sampel memiliki kandungan besi rendah, 16 sampel 

memiliki kandungan besi baik/sedang dan 2 sampel memiliki kandungan besi tinggi. Menu 

makanan dengan kandungan besi tertinggi yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2). Di dalam menu 

Gado-Gado-2 (B.1.2) terdapat beberapa jenis bahan pangan antara lain lontong, telur rebus, 

timun, kubis, tauge, tomat dan sambal kacang. Semua bahan pangan tersebut 

menyumbangkan kandungan besi kecuali lontong. Sumber baik besi adalah makanan hewani 

seperti daging sapi, ayam dan ikan. Sumber baik lainnya adalah telur, serealia tumbuk, 

kacang-kacangan, sayuran hijau dan beberapa jenis buah (Almatsier, 2001).  
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Menu makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat dikatakan 

memiliki kandungan mineral besi yang baik, karena bagi laki-laki semua menu makanan 

dapat menjadi sumber mineral besi yang baik. Sedangkan pada perempuan ada 3 menu 

makanan yang kandungan besinya tergolong rendah yaitu menu Misua Komplit (A.1.1), Soup 

Ayam Makaroni (A.1.5) dan Kwetiau Goreng (B.3.5). Hal tersebut dikarenakan AKG 

perempuan memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan laki-laki, segingga ada beberapa 

menu yang belum cukup untuk memenuhi AKG besi pada perempuan. Selain ketiga menu 

tersebut, menu makanan lainnya memiliki kandungan besi sedang/baik dan tinggi. 

Tembaga memiliki fungsi sebagai bagian dari enzim. Enzim-enzim yang mengandung 

tembaga mempunyai berbagai peranan berkaitan dengan reaksi yang menggunakan oksigen 

atau radikal oksigen. Tembaga memegang peran dalam mencegah anemia dengan cara 

membantu absorpsi besi, merangsang sintesis hemoglobin, melepas simpanan besi dari feritin 

dalam hati (Almatsier, 2001) 

Pada bagian mineral tembaga, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel menu makanan tersebut 

semua memiliki kandungan tembaga yang rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

jumlah sumber tembaga pada bahan pangan. Menurut Almatsier (2001) sumber tembaga 

dalam makanan adalah kerang, tiram, unggas, kacang-kacangan, hati, ginjal, cokelat dan 

serealia. Ada beberapa menu yang terdapat bahan pangan sumber tembaga tersebut, akan 

tetapi jumlahnya sedikit sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan tembaga sesuai dengan 

yang dianjurkan. 

Pada bagian mineral seng, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 3 sampel memiliki 

kandungan besi rendah, 17 sampel memiliki kandungan besi sedang dan 1 sampel memiliki 

kandungan besi tinggi. Sedangkan pada tabel persentase AKG mineral bagi perempuan pada 

usia 19-29 tahun bagian sengi (Zn) dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 3 sampel 

memiliki kandungan besi rendah, 16 sampel memiliki kandungan besi baik/sedang dan 2 

sampel memiliki kandungan besi tinggi. Menu makanan dengan kandungan tembaga tertinggi 

yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2). Di dalam menu Gado-Gado-2 (B.1.2) terdapat beberapa 

jenis bahan pangan antara lain lontong, telur rebus, timun, kubis, tauge, tomat dan sambal 

kacang. Bahan pangan yang menjadi sumber mineral seng yaitu telur ayam rebus, timun, 

kubis, tauge dan tomat. Tetapi, yang paling banyak menyumbangkan mineral seng adalah 

telur ayam rebus. Hal ini dikarenakan sumber mineral seng yang baik adalah sumper protein 
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hewani, terutama daging sapi, hati, kerang dan telur. Serealia tumbuk dan kacang-kacangan 

juga merupakan sumber baik, namun mempunyai ketersediaan biologik yang rendah 

(Almatsier, 2001). 

4.2. Persentase Angka Kecukupan Gizi dalam 1 Porsi Menu Makanan di Kantin 

Universitas Katolik Soegijapranta Semarang 

Kecukupan gizi seseorang dapat diketahui dengan mengukur Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

yang dimiliki (Aulia dkk, 2016). AKG dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan 

dan berat badan. AKG yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia diatur dalam Permenkeu 

nomor 7 tahun 2013. AKG merupakan standar gizi yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam 

1 hari. Agar dapat memenuhi AKG, maka seseorang memerlukan makanan yang bergizi 

seimbang. 

Pada penelitian kali ini, persentase AKG akan dihitung berdasarkan menu makanan di kantin 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sebagian besar yang ada di kampus adalah 

mahasiswa/mahasiswi. Oleh karena itu, perhitungan persentase AKG ini juga berdasarkan 

AKG bagi laki-laki dan perempuan kelompok usia 19-29 tahun. 

4.2.1. Persentase Angka Kecukupan Gizi Energi dan Makroutrien dalam 1 Porsi Menu 

Makanan di Kantin Universitas Katolik Soegijapranta Semarang 

Pada penelitian kali ini, persentase AKG akan dihitung berdasarkan menu makanan di kantin 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sebagian besar yang ada di kampus adalah 

mahasiswa/mahasiswi. Oleh karena itu, perhitungan persentase AKG ini juga berdasarkan 

AKG bagi laki-laki dan perempuan kelompok usia 19-29 tahun. Tabel Angka Kecukupan 

Gizi Energi dan Makronutrien dapat dilihat pada Tabel 2.  

Sebagian besar mahasiswa/i membeli makanan di kantin kampus pada saat makan siang. 

Berdasarkan anjuran departemen kesehatan RI, yaitu komposisi pemberian makanan (energi) 

sebagai berikut :  

Makan pagi  : 20% 

Selingan pagi  : 10 % 

Makan siang  : 30% 

Selingan siang : 10 % 
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Makan malam : 30 % 

Pada tabel Persentase AKG Energi dan Nutrisi Makronutrien dalam 1 Porsi Menu Makanan 

Bagi Laki-Laki Kelompok Usia 19-29 Tahun dapat dilihat bahwa menu makanan dengan 

kandungan energi mencapai 30 % yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2) sebanyak 38.8 % energi. 

Angka kecukupan energi untuk laki-laki kelompok usia 19-29 tahun adalah sebanyak 2725 

kkal dalam sehari. Sedangkan pada tabel Persentase AKG Energi dan Nutrisi Makronutrien 

dalam 1 Porsi Menu Makanan Bagi Perempuan Kelompok Usia 19-29 Tahun dapat dilihat 

bahwa menu makanan dengan kandungan energi mencapai 30 % yaitu menu Misua Komplit 

(A.1.1) sebanyak 35 %, Tahu Telur (A.2.5) sebanyak 32.2 % dan Gado-Gado-2 (B.1.2) 

sebanyak 47 %. Angka kecukupan energi untuk laki-laki kelompok usia 19-29 tahun adalah 

sebanyak 2250 kkal dalam sehari. Selain menu tersebut, persentase angka kecukupan 

energinya dibawah 30 %. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sumber energi di dalam 

menu makanan tersebut. 

Menurut Mahan dan Raymond (2017), terdapat 3 golongan makanan dengan kandungan 

nutrisi rendah, sedang dan tinggi. Makanan dengan kandungan nutrisi rendah yaitu makanan 

yang hanya memiliki kandungan nutrisi kurang dari 5 %. Sedangkan makanan dengan 

kandungan nutrisi sedang/baik yaitu makanan yang memiliki kandungan nutrisi sebanyak 10-

19 % dan makanan dengan kandungan nutrisi tinggi yaitu makanan yang memiliki kandungan 

nutrisi sebanyak 20 % atau lebih. Sehingga, pada tabel hasil penelitian AKG energi dan 

nutrisi makronutrien bagi laki-laki, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 13 sampel memiliki 

kandungan karbohidrat sedang/baik dan 8 sampel memiliki kandungan karbohidrat yang 

tinggi. Sedangkan pada tabel hasil penelitian AKG energi dan nutrisi makronutrien bagi 

perempuan, dapat dilihat bahwa 3 sampel memiliki kandungan karbohidrat sedang/baik dan 

18 sampel memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa 

sampel menu makanan tersebut merupakan sumber karbohidrat yang baik bagi laki-laki 

maupun perempuan usia 19-29 tahun, karena semua sampel menu makanan memiliki 

kandungan karbohidrat yang sedang/baik, bahkan ada yang kandungan karbohidratnya sangat 

tinggi. Apabila mengkonsumsi menu makanan tersebut di kantin Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, maka dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat sesuai yang 

dianjurkan oleh Angka Kecukupan Gizi. 



54 

 

 

 

Pada tabel AKG nutrisi makronutrien bagi laki-laki usia 19-29 tahun bagian lemak, dapat 

dilihat bahwa dari 21 sampel, 9 sampel sampel memiliki kandungan lemak sedang/baik, 5 

sampel memiliki kandungan lemak tinggi dan 5 sampel memiliki kandungan lemak rendah. 

Sedangkan Pada tabel AKG nutrisi makronutrien bagi perempuan usia 19-29 tahun bagian 

lemak, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 7 sampel sampel memiliki kandungan lemak 

sedang/baik, 8 sampel memiliki kandungan lemak tinggi dan 3 sampel memiliki kandungan 

lemak rendah. Sampel yang memiliki kandungan lemak sedang dan tinggi yaitu menu Nasi 

Pecel-1 (A.1.2), Bakso Kakap (A.1.4), Gado-Gado-1 (A.2.2), Tahu Gimbal (A.2.3), Nasi 

Pecel-2 (A.2.3), Tahu Telur (A.2.5), Nasi Rames-1 (B.1.1), Gado-Gado-2 (B.1.2), Nasi 

Rames-2 (B.2.1), Bakmie Goreng (B.3.1), Capcay Goreng (B.3.2), Kwetiau Goreng (B.3.5), 

Mie Bandung Bakso (B.3.4), Nasi Ayam Manis (B.4.1) dan Nasi Ayam Fuyunghai (B.4.2). 

Semua menu makanan tersebut merupakan sumber lemak yang baik bagi laki-laki dan 

perempuan usia 19-29 tahun karena memiliki kandungan lemak yang baik. Apabila 

mengkonsumsi menu makanan tersebut di kantin Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, maka dapat memenuhi kebutuhan lemak sesuai yang dianjurkan oleh Angka 

Kecukupan Gizi. Sedangkan menu lainnya memiliki kandungan lemak yang rendah. 

Pada tabel AKG bagi laki-laki bagian protein, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 5 sampel 

sampel memiliki kandungan protein sedang/baik dan 16 sampel memiliki kandungan protein 

yang tinggi. Pada tabel AKG bagi perempuan bagian protein, dapat dilihat bahwa dari 21 

sampel, 3 sampel sampel memiliki kandungan protein sedang/baik dan 18 sampel memiliki 

kandungan protein yang tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa sampel menu makanan 

tersebut merupakan sumber protein yang baik bagi laki-laki maupun perempuan usia 19-29 

tahun, karena semua sampel menu makanan memiliki kandungan protein yang sedang/baik, 

bahkan ada yang kandungan proteinnya sangat tinggi. Apabila mengkonsumsi menu makanan 

tersebut di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, maka dapat memenuhi 

kebutuhan protein sesuai yang dianjurkan oleh Angka Kecukupan Gizi. 

Pada tabel persentase AKG energi dan nutrisi makronutrien bagi laki-laki bagian serat dapat 

dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 7 sampel memiliki kandungan serat yang sedang/baik 

dan 14 sampel memiliki kandungan serat yang rendah. Pada menu tersebut memiliki 

kandungan serat sebanyak gram. Sampel yang memiliki kandungan serat yang baik yaitu 
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Nasi Pecel-1 (A.1.2), Gado-Gado-1 (A.2.2), Nasi Pecel-2 (A.2.4), Gado-Gado-2 (B.1.3), Nasi 

Rames-2 (B.2.1), Capcay Goreng (B.3.2) dan Mie Bandung Pangsit (B.3.3) dan Mie Bandung 

Bakso (B.3.4). Sedangkan bagi perempuan dapat dilihat pada tabel bahwa, dari 21 sampel, 

sebanyak 9 sampel memiliki kandungan serat yang sedang/baik dan 12 sampel memiliki 

kandungan serat yang rendah. Sampel yang memiliki kandungan serat yang baik yaitu menu 

Nasi Pecel-1 (A.1.2), Gado-Gado-1 (A.2.2), Tahu Gimbal (A.2.3), Nasi Pecel-2 (A.2.4), 

Gado-Gado-2 (B.1.3), Nasi Rames-2 (B.2.1), Capcay Goreng (B.3.2) dan Mie Bandung 

Pangsit (B.3.3) dan Mie Bandung Bakso (B.3.4). Sampel menu tersebut merupakan makanan 

sumber serat yang baik, karena memiliki kandungan serat yang baik. Apabila mengkonsumsi 

menu makanan tersebut di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, maka dapat 

memenuhi kebutuhan serat sesuai dengan yang dianjurkan Angka Kecukupan Gizi bagi laki-

laki dan perempuan usia 19-29 tahun. Karena jumlah AKG serat bagi laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan perempuan, untuk menu Tahu Gimbal (A.2.3), hanya berlaku bagi 

perempuan, karena dengan kandungan serat sebanyak 1.8 g, belum memenuhi AKG serat 

yang dianjurkan bagi laki-laki usia 19-29 tahun. 

Pada tabel persentase AKG energi dan nutrisi makronutrien bagi laki-laki, dapat dilihat 

bahwa dari 21 sampel, 19 sampel memiliki kandungan air yang baik dan 2 sampel dengan 

kandungan air rendah. Sampel menu makanan dengan kandungan air rendah yaitu menu Tahu 

Gimbal (A.2.3) dan Kwetiau Goreng (B.3.5). Sama halnya pada tabel persentase AKG energi 

dan nutrisi makronutrien bagi perempuan, kedua menu tersebut merupakan menu dengan 

kandungan air yang rendah.  

4.2.2. Persentase Angka Kecukupan Gizi Vitamin pada Menu Makanan di Kantin 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Menurut Mahan dan Raymond (2017), terdapat 3 golongan makanan dengan kandungan 

nutrisi rendah, sedang dan tinggi. Makanan dengan kandungan nutrisi rendah yaitu makanan 

yang hanya memiliki kandungan nutrisi 5 % atau kurang dari itu. Sedangkan makanan 

dengan kandungan nutrisi sedang/baik yaitu makanan yang memiliki kandungan nutrisi 

sebanyak 10-19 % atau kurang dari itu dan makanan dengan kandungan nutrisi tinggi yaitu 

makanan yang memiliki kandungan nutrisi sebanyak 20 % atau lebih. 

Pada tabel persentase AKG vitamin A, D, E, K dan C bagi laki-laki dan perempuan usia 19-

29 tahun bagian vitamin A, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 1 sampel memiliki 
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kandungan vitamin A yang sedang/baik, 20 sampel yang memiliki kandungan vitamin A 

rendah. Menu makanan yang memiliki kandungan vitamin A sedang yaitu menu Gado-Gado-

2 (B.1.2). Sampel menu makanan yang memiliki kandungan vitamin A rendah lebih banyak 

dibandingkan dengan yang sedang. Hal tersebut membuktikan bahwa sample menu makanan 

tersebut bukan meupakan sumber vitamin A yang baik, karena tidak dapat memenuhi 

kebutuhan vitamin A sesuai dengan AKG yang dianjurkan. 

Pada tabel persentase AKG vitamin A, D, E, K dan C bagi laki-laki dan perempuan usia 19-

29 tahun bagian vitamin D, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 6 sampel memiliki 

kandungan vitamin D yang sedang/baik, 2 sampel yang memiliki kandungan vitamin D tinggi 

dan 13 sampel yang memiliki kandungan vitamin D rendah. 6 sampel yang memiliki 

kandungan vitamin D yang sedang/baik yaitu menu Gado-Gado-1 (A.2.2), Nasi Pecel-2 

(B.1.2), Tahu Telur (A.2.5), Nasi Rames-1 (B.1.1), Nasi Rames-2 (B.2.1) dan Nasi 

Fuyunghai (B.4.2). 2 sampel yang memiliki kandungan vitamin D yang tinggi yaitu menu 

Tahu Gimbal (A.2.3) dan Gado-Gado-2 (B.1.2). Apabila dilihat dari bahan pangan yang 

terdapat dalam menu tersebut, bahan pangan yang menjadi sumber vitamin D yaitu telur 

ayam. Menurut Almatsier (2001) sumber vitamin D dalam bentuk makanan yaitu kuning 

telur, hati, krim, mentega dan minyak hati ikan. Sehingga, sampel menu makanan yang 

terdapat bahan pangan telur dapat menjadi sumber vitamin D. Apabila mengkonsumsi menu-

menu tersebut di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, maka dapat memenuhi 

kebutuhan vitamin D bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun yang dianjurkan AKG 

vitamin D.  

Pada tabel persentase AKG vitamin A, D, E, K dan C bagi laki-laki dan perempuan usia 19-

29 tahun bagian vitamin E, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 3 sampel memiliki 

kandungan vitamin E yang sedang/baik dan 18 sampel yang memiliki kandungan vitamin E 

rendah. Sampel menu makanan yang memiliki kandungan vitamin E sedang/baik yaitu menu 

Nasi Pecel-1 (A.1.2), Bakmie Goreng (B.3.1) dan Capcay Goreng (B.3.2). Apabila 

mengkonsumsi ketiga menu makanan tersebut di kantin Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, maka dapat memenuhi kebutuhan vitamin E bagi laki-laki dan perempuan usia 19-

29 tahun yang dianjurkan AKG vitamin E. Akan tetapi, sampel menu makanan yang 

memiliki kandungan vitamin E rendah sangat banyak dibandingkan dengan yang memiliki 

kandungan vitamin E sedang/baik. Hal tersebut membuktikan kurangnya variasi bahan 
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pangan pada menu makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sehingga 

tidak dapat mencukupi kebutuhan vitamin E per harinya. 

Pada tabel persentase AKG vitamin A, D, E, K dan C bagi laki-laki usia 19-29 tahun bagian 

vitamin K, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 6 sampel memiliki kandungan 

vitamin K rendah, 4 sampel memiliki kandungan sedang dan 11 sampel memiliki kandungan 

tinggi. Sampel menu makanan yang memiliki kandungan vitamin K rendah yaitu Tahu 

Gimbal (A.2.3), Tahu Telur (A.2.5), Nasi Rames-1 (B.1.1), Soto (B.1.3), Nasi Rames-2 

(B.2.1) dan Nasi Ayam Asam Manis (B.4.1). Pada tabel persentase AKG vitamin A, D, E, K 

dan C bagi perempuan usia 19-29 tahun bagian vitamin K, dari 21 sampel, sebanyak 4 sampel 

memiliki kandungan vitamin K rendah, 4 sampel memiliki kandungan sedang dan 13 sampel 

memiliki kandungan tinggi. Sampel menu makanan yang memiliki kandungan vitamin K 

rendah yaitu Tahu Gimbal (A.2.3), Soto (B.1.3), Nasi Rames-2 (B.2.1) dan Nasi Ayam Asam 

Manis (B.4.1). Selain menu yang disebutkan diatas, menu makanan tersebut memiliki 

kandungan vitamin K sedang/baik dan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa lebih banyak 

sampel menu makanan yang mengandung vitamin K dengan jumlah sedang dan tinggi. 

Sehingga, menu makanan tersebut apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan vitamin K 

bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun sesuai dengan anjuran AKG vitamin K. 

Pada tabel persentase AKG vitamin A, D, E, K dan C bagi laki-laki usia 19-29 tahun bagian 

vitamin C, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 5 sampel memiliki kandungan 

vitamin C rendah, 10 sampel memiliki kandungan sedang dan 6 sampel memiliki kandungan 

tinggi. Menu makanan yang memiliki kandungan vitamin C sedang-tinggi antara lain Misua 

Komplit (A.1.1), Nasi Pecel-1 (A.1.2), Soup Komplit-1 (A.1.3), Bakso Kakap (A.1.4) Soup 

Ayam Makaroni (A1.5), Soup Komplit-2 (A.2.1), Gado-Gado-1 (A.2.2), Nasi Pecel-2 

(A.2.4), Gado-Gado-2  (B.1.2), Soto (B.1.3), Nasi Rames-2  (B.2.1), Bakmie Goreng (B.3.1), 

Capcay Goreng (B.3.2), Mie Bandung Pangsit ( B.3.3), Mie Bandung Bakso (B.3.4) dan 

Kwetiau Goreng (B.3.5). Sedangkan pada tabel persentase AKG vitamin A, D, E, K dan C 

bagi perempuan usia 19-29 tahun bagian vitamin C, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 

sebanyak 4 sampel memiliki kandungan vitamin C rendah, 8 sampel memiliki kandungan 

sedang dan 9 sampel memiliki kandungan tinggi. Menu makanan yang memiliki kandungan 

vitamin C sedang-tinggi antara lain Misua Komplit (A.1.1), Nasi Pecel-1 (A.1.2), Soup 

Komplit-1 (A.1.3), Bakso Kakap (A.1.4) Soup Ayam Makaroni (A1.5), Soup Komplit-2 

(A.2.1), Gado-Gado-1 (A.2.2), Nasi Pecel-2 (A.2.4), Gado-Gado-2  (B.1.2), Soto (B.1.3), 
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Nasi Rames-2  (B.2.1), Bakmie Goreng (B.3.1), Capcay Goreng (B.3.2), Mie Bandung 

Pangsit ( B.3.3), Mie Bandung Bakso (B.3.4), Kwetiau Goreng (B.3.5), Nasi Ayam Asam 

Manis (B.4.1) dan Nasi Fuyunghai (B.4.2). Sampel menu makanan yang memiliki kandungan 

vitamin C sedang-tinggi lebih banyak dibandingkan dengan yang rendah. Hal tersebut 

membuktikan bahwa menu makanan di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

merupakan sumber vitamin C yang baik. Dengan mengkonsumsi menu makanan tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan vitamin C bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun sesuai 

dengan anjuran AKG vitamin C. 

Pada tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi laki-laki 19-29 tahun 

bagian vitamin B1, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 2 sampel memiliki 

kandungan vitamin B1 yang rendah, 13 sampel yang memiliki kandungan vitamin B1 

sedang/baik dan 6 sampel yang memiliki kandungan vitamin B1 tinggi. Sedangkan pada tabel 

persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi perempuan 19-29 tahun bagian 

vitamin B1, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 2 sampel memiliki kandungan 

vitamin B1 yang rendah, 10 sampel yang memiliki kandungan vitamin B1 sedang/baik dan 9 

sampel yang memiliki kandungan vitamin B1 tinggi. 2 sampel menu makanan yang memiliki 

kandungan vitamin B1 rendah yaitu menu Misua Komplit (A.1.1) dan Kwetiau Goreng 

(B.3.5). Selain kedua menu menu makanan tersebut, menu lainnya mengandung vitamin B1 

dengan jumlah sedang/baik dan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa menu makanan 

tersebut merupakan sumber vitamin B1 yang baik. Dengan mengkonsumsi menu makanan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan vitamin B1 bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 

tahun sesuai dengan anjuran AKG vitamin B1. 

Pada tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi laki-laki 19-29 tahun 

bagian vitamin B2, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 1 sampel memiliki 

kandungan vitamin B2 yang rendah, 3 sampel yang memiliki kandungan vitamin B2 

sedang/baik dan 17 sampel yang memiliki kandungan vitamin B2 tinggi. Sedangkan pada 

tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi perempuan 19-29 tahun 

bagian vitamin B2, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 8 sampel yang memiliki 

kandungan vitamin B2 sedang/baik dan 13 sampel yang memiliki kandungan vitamin B2 

tinggi. Menu makanan yang memiliki kandungan vitamin B2 rendah yaitu menu Kwetiau 

Goreng (B.3.5) dan hanya bagi laki-laki. Bagi perempuan, kandungan vitamin B2 pada menu 

Kwetiau Goreng (B.3.5) dapat mencukupi kebutuhan vitamin B2 sesuai dengan AKG vitamin 
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B2 yang dianjurkan. Sedangkan pada menu lainnya memiliki kandungan vitamin B2 

sedang/baik dan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa menu makanan tersebut merupakan 

sumber vitamin B2 yang baik. Dengan mengkonsumsi menu makanan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan vitamin B2 bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun sesuai 

dengan anjuran AKG vitamin B2. 

Pada tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi laki-laki 19-29 tahun 

bagian vitamin B3, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 3 sampel memiliki 

kandungan vitamin B3 yang rendah, 1 sampel yang memiliki kandungan vitamin B3 

sedang/baik dan 17 sampel yang memiliki kandungan vitamin B3 tinggi. Sedangkan pada 

tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi perempuan 19-29 tahun 

bagian vitamin B3, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 3 sampel memiliki 

kandungan vitamin B3 yang rendah, 1 sampel yang memiliki kandungan vitamin B3 

sedang/baik dan 17 sampel yang memiliki kandungan vitamin B3 tinggi. Menu makanan 

yang memiliki kandungan vitamin B3 rendah yaitu menu Gado-Gado-1 (A.2.2), Tahu Gimbal 

(A.2.3) dan Gado-Gado-2 (B.1.2). Selain ketiga menu tersebut menu makanan lainnya 

memiliki kandungan vitamin B3 sedang/baik dan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa 

menu makanan tersebut merupakan sumber vitamin B3 yang baik. Dengan mengkonsumsi 

menu makanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan vitamin B3 bagi laki-laki dan perempuan 

usia 19-29 tahun sesuai dengan anjuran AKG vitamin B3. 

Pada tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi laki-laki dan 

perempuan 19-29 tahun bagian vitamin B6, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 4 

sampel memiliki kandungan vitamin B6 yang rendah, 15 sampel yang memiliki kandungan 

vitamin B6 sedang/baik dan 2 sampel yang memiliki kandungan vitamin B6 tinggi. Menu 

makanan yang memiliki kandungan vitamin B6 rendah yaitu menu Bakso Kakap (A.1.4), 

Soup Ayam Komplit-2 (A.2.1), Soto (B.1.3) dan Nasi Ayam Asam Manis (B.4.2). Selain 

kempat menu tersebut menu makanan lainnya memiliki kandungan vitamin B6 sedang/baik 

dan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa menu makanan tersebut merupakan sumber 

vitamin B6 yang baik. Dengan mengkonsumsi menu makanan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan vitamin B6 bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun sesuai dengan anjuran 

AKG vitamin B6. 
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Pada tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi laki-laki dan 

perempuan 19-29 tahun bagian vitamin B12, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 12 

sampel memiliki kandungan vitamin B12 yang rendah, 4 sampel yang memiliki kandungan 

vitamin B12 sedang/baik dan 5 sampel yang memiliki kandungan vitamin B12 tinggi. Menu 

makanan yang memiliki kandungan vitamin B12 baik/sedang yaitu menu Gado-Gado-1 

(A.2.2), Mie Bandung Pangsit (B.3.3), Mie Bandung Bakso (B.3.4) dan Kwetiau Goreng 

(B.3.5). Sedangkan menu makanan yang memiliki kandungan vitamin B12 tinggi yaitu menu 

Tahu Telur (A.2.5), Nasi Rames-1 (B.1.1), Gado-Gado-2 (B.1.2), Bakmie Goreng (B.3.1) dan 

Nasi Fuyunghai (B.4.2). Selain menu tersebut menu makanan lainnya memiliki kandungan 

vitamin B12 rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua menu makanan di kantin 

Universitas Katolik Soegijapranata semarang merupakan sumber vitamin B12 yang baik. 

Karena sampel yang memiliki kandungan vitamin B12 baik lebih sedikit dibandingkan 

dengan sampel yang memiliki kandungan B12 baik karena tidak dapat memenuhi kebutuhan 

vitamin B12 sesuai dengan AKG vitamin B12 yang dianjurkan.  

Pada tabel persentase AKG vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan Folat bagi laki-laki dan 

perempuan 19-29 tahun bagian folat, dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 10 sampel 

memiliki kandungan folat yang rendah, 7 sampel yang memiliki kandungan folat sedang/baik 

dan 4 sampel yang memiliki kandungan folat tinggi. Menu makanan yang memiliki 

kandungan folat rendah yaitu menu Misua Komplit (A.1.1), Nasi Pecel-1 (A.1.2), Soup 

Komplit-1 (A.1.3), Bakso Kakap (A.1.4), Soup Ayam Makaroni (A.1.5), Nasi Pecel-2 

(A.2.4), Soto (B.1.3), Kwetiau Goreng (B.3.5) dan Nasi Ayam Asam Manis (B.4.1). Selain 

menu tersebut menu makanan lainnya memiliki kandungan folat sedang/baik dan tinggi. Hal 

tersebut membuktikan bahwa tidak semua menu makanan di kantin Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang merupakan sumber folat yang baik karena tidak dapat memenuhi 

kebutuhan folat sesuai dengan AKG folat yang dianjurkan. 

4.2.3. Angka Kecukupan Gizi Mineral pada Menu Makanan di Kantin Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang 

Menurut Mahan dan Raymond (2017), terdapat 3 golongan makanan dengan kandungan 

nutrisi rendah, sedang dan tinggi. Makanan dengan kandungan nutrisi rendah yaitu makanan 

yang hanya memiliki kandungan nutrisi 5 % atau kurang dari itu. Sedangkan makanan 

dengan kandungan nutrisi sedang/baik yaitu makanan yang memiliki kandungan nutrisi 
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sebanyak 10-19 % atau kurang dari itu dan makanan dengan kandungan nutrisi tinggi yaitu 

makanan yang memiliki kandungan nutrisi sebanyak 20 % atau lebih. 

Pada tabel persentase AKG mineral bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun bagian 

kalsium (Ca) dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 5 sampel memiliki kandungan 

kalsium rendah dan 16 sampel memiliki kandungan kalsium baik/sedang. Sampel menu 

makanan yang memiliki kandungan kalsium rendah yaitu menu Misua Komplit (A.1.1), Mie 

Bandung Pangsit (B.3.3), Mie Bandung Bakso (B.3.4), Kwetiau Goreng (B.3.5) dan Nasi 

Ayam Manis (B.4.1). Selain kelima menu tersebut, menu makanan yang lainnya memiliki 

kandungan kalsium sedang/baik. Hal tersebut membuktikan bahwa menu makanan tersebut 

merupakan sumber kalsium yang baik. Dengan mengkonsumsi menu makanan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan kalsium bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun sesuai dengan 

anjuran AKG kalsium. 

Pada tabel persentase AKG mineral bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun bagian 

fosfor (P) dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 6 sampel memiliki kandungan fosfor 

sedang/baik dan 15 sampel memiliki kandungan fosfor tinggi. Hal tersebut membuktikan 

bahwa semua sampel menu makanan merupakan sumber fosfor yang baik. Dengan 

mengkonsumsi menu makanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan kalsium bagi laki-laki 

dan perempuan usia 19-29 tahun sesuai dengan anjuran AKG kalsium. 

Pada tabel persentase AKG mineral bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun bagian 

natrium (Na) dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 5 sampel memiliki kandungan 

natrium rendah, 9 sampel memiliki kandungan natrium baik/sedang dan 7 sampel memiliki 

kandungan natrium tinggi. Sampel menu makanan yang memiliki kandungan natrium rendah 

yaitu menu Soup Komplit-1 (A.1.3), Nasi Rames-1 (B.1.1), Nasi Rames-2 (B.2.1), Nasi 

Ayam Asam Manis (B.4.1) dan Nasi Fuyunghai (B.4.2). Selain kelima menu tersebut, menu 

makanan yang lainnya memiliki kandungan natrium sedang/baikdan tinggi. Hal tersebut 

membuktikan bahwa menu makanan tersebut merupakan sumber natrium yang baik. Dengan 

mengkonsumsi menu makanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan natrium bagi laki-laki 

dan perempuan usia 19-29 tahun sesuai dengan anjuran AKG natrium. 

Pada tabel persentase AKG mineral bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun bagian 

kalium (K) dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 12 sampel memiliki kandungan 

kalium rendah dan 9 sampel memiliki kandungan kalium baik/sedang. Sampel menu 
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makanan yang memiliki kandungan kalium rendah yaitu menu Misua Komplit (A.1.1), Soup 

Ayam Makaroni (A.1.5), Soup Komplit-2 (A.2.1), Gado-Gado-1 (A.2.2), Tahu Gimbal 

(A.2.3), Nasi Pecel-2 (A.2.4), Tahu Telur (A.2.5), Nasi Rames-1 (B.1.1), Soto (B.1.3), Mie 

Bandung Pangsit (B.3.3), Mie Bandung Bakso (B.3.4) dan Nasi Fuyunghai (B.4.2). Selain 

menu tersebut, menu makanan yang lainnya memiliki kandungan kalium sedang/baik. Hal 

tersebut membuktikan bahwa tidak semua menu makanan tersebut merupakan sumber kalium 

yang baik. Karena sebagian besar memiliki kandungan kalium yang rendah. 

Pada tabel persentase AKG mineral bagi laki-laki usia 19-29 tahun bagian magnesium (Mg) 

dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 13 sampel memiliki kandungan magnesium 

rendah dan 8 sampel memiliki kandungan magnesium baik/sedang. Sedangkan pada tabel 

persentase AKG mineral bagi perempuan pada usia 19-29 tahun bagian magnesium (Mg) 

dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 12 sampel memiliki kandungan magnesium 

rendah dan 9 sampel memiliki kandungan magnesium baik/sedang. Menu makanan yang 

memiliki kandungan magnesium baik/sedang yaitu menu Nasi Pecel-1 (A.1.2), Gado-Gado-1 

(A.2.2),  Tahu Gimbal (A.2.3), Nasi Pecel-2 (A.2.4), Nasi Rames-1 (B.1.1), Gado-Gado-2 

(B.1.2), Nasi Rames-2 (B.2.1) dan Capcay Goreng (B.3.2). Selain menu tersebut, menu 

makanan yang lainnya memiliki kandungan magnesium sedang/baik. Hal tersebut 

membuktikan bahwa tidak semua menu makanan tersebut merupakan sumber magnesium 

yang baik. Karena sebagian besar memiliki kandungan magnesium yang rendah. 

Pada tabel persentase AKG mineral bagi laki-laki usia 19-29 tahun bagian besi (Fe) dapat 

dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 8 sampel memiliki kandungan besi baik/sedang dan 

13 sampel memiliki kandungan besi tinggi. Sedangkan pada tabel persentase AKG mineral 

bagi perempuan pada usia 19-29 tahun bagian besi (Fe) dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, 

sebanyak 3 sampel memiliki kandungan besi rendah, 16 sampel memiliki kandungan besi 

baik/sedang dan 2 sampel memiliki kandungan besi tinggi. Sampel menu makanan yang 

memiliki kandungan besi rendah yaitu menu Misua Komplit (A.1.1), Soup Ayam Makaroni 

(A.1.5) dan Kwetiau Goreng (B.3.5). Selain ketiga menu tersebut, menu makanan lainnya 

memiliki kandungan besi sedang/baik dan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa sampel 

menu makanan tersebut merupakan sumber besi yang baik. Pada persentase AKG besi bagi 

laki-laki tidak ada sampel menu makanan yang memiliki kandungan rendah, sehingga apabila 

dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan besi sesuai dengan AKG besi yang dianjurkan.
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Pada tabel persentase AKG mineral bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun bagian 

tembaga (Cu) dapat dilihat bahwa dari 21 sampel menu makanan tersebut semua memiliki 

kandungan tembaga yang rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa menu makanan di kantin 

Universitas Katolik Soegijapranta Semarang bukan merupakan sumber mineral tembaga yang 

baik. Oleh karena itu, mineral tembaga dapat diperoleh dari makanan lain. 

Pada tabel persentase AKG mineral bagi laki-laki usia 19-29 tahun bagian seng (Zn) dapat 

dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 3 sampel memiliki kandungan seng rendah, 17 

sampel memiliki kandungan besi sedang dan 1 sampel memiliki kandungan seng tinggi. 

Sedangkan pada tabel persentase AKG mineral bagi perempuan pada usia 19-29 tahun bagian 

seng (Zn) dapat dilihat bahwa dari 21 sampel, sebanyak 3 sampel memiliki kandungan seng 

rendah, 16 sampel memiliki kandungan besi baik/sedang dan 2 sampel memiliki kandungan 

seng tinggi. Sampel menu makanan yang memiliki kandungan seng rendah yaitu menu Misua 

Komplit (A.1.1), Tahu Gimbal (B.2.3) dan Kwetiau Goreng (B.3.5). Selain ketiga menu 

tersebut, menu makanan lainnya memiliki kandungan seng yang sedang dan tinggi. Hal 

tersebut membuktikan bahwa sampel menu makanan tersebut merupakan sumber seng yang 

baik. Sehingga apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan seng sesuai dengan AKG 

seng yang dianjurkan. 


