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I. PENDAHULUAN 

 

Akhir-akhir ini, perhatian terhadap masalah gizi mikro semakin besar, dan hasil 

penelitian gizi memberikan gambaran masalah gizi makro (KEP) berkaitan dengan masalah 

gizi mikro. Pada umumya  anak yang kekurangan  energi protein,  juga kekurangan salah satu 

atau lebih  zat  gizi mikro (Soekirman, 2003). Besarnya masalah gizi mikro di Indonesia saat 

ini sebagai berikut, kurang zat besi semua umur 100.286.688; kurang Yodium semua umur 

73.643.126 dan kurang  vitamin A pada anak-anak 9.026.825 (Depkes RI, 2003).  

Apabila kondisi tersebut dibiarkan saja, tentunya akan memberikan dampak negatip 

yang serius. Menurut WHO (2001), anemi defisiensi besi memberikan dampak negatip pada 

performan kognitif pada semua tahap kehidupan. Pengaruh anemi defisiensi besi pada bayi 

dan awal kehidupan anak-anak sepertinya tidak dapat diperbaiki kembali dengan terapi besi. 

Anak-anak  tersebut akan tertunda perkembangan pskimotor ketika memasuki  usia sekolah 

dan akan mengalami defisit IQ sebesar  5–10 point.    Menurut perhitungan pakar ekonomi,   

orang  KEP dan sekaligus kurang zat besi produktifitasnya akan turun 2-19%, .  Lebih lanjut 

dihitung, bahwa dengan penurunan produktifitas 10-15%, negara akan kehilangan PDB 5-

10%, serta kehilangan potensi umur hidup sehat dan produktif (Soekirman, 2003).  

Atas dasar itulah maka perlu dilakukan  terobosan teknologi yang murah, memberikan 

dampak yang nyata, diterima oleh masyarakat dan berkelanjutan.  Diantara berbagai solusi 

perbaikan gizi, fortifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan.  Pengertian 

fortifikasi adalah upaya meningkatkan mutu gizi makanan dengan menambahkan pada 

makanan tersebut satu atau lebih zat gizi mikro tertentu.  

Perbaikan gizi dengan fortifikasi, khususnya pada terigu   didukung pemerintah yaitu 

dengan dikeluarkannya  SK Menteri Kesehatan No.632/MENKES/SK/VI/1998 tentang 

“Fortifikasi Tepung Terigu”, tanggal 16 Juni 1998, Surat Keputusan (SK) Menteri 
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Perindustrian dan Perdagangan No. 323/MPP/MPP/Kep/11/2001 tentang penerapan secara 

wajib SNI tepung terigu sebagai bahan makanan. , serta SK Dirjen IKAH No.03/DIRJEN-

IKH/SK/II/2002 tentang standar prosedur operasional kwajiban SNI.  

Disisi lain, Komisi pengawasan persaingan usaha kurang sepaham  dengan kebijakan 

program fortifikasi pada tepung terigu. Kebijakan tersebut dinilainya akan menjadikan 

hambatan perdagangan, karena dianggapnya  belum jelas manfaat atau kegunaan lima unsur 

fortifikasi dalam tepung. Selain itu, belum sempurnanya sarana dan prasarana penunjang 

kebijakan program fortifikasi dalam kebijakan SNI wajib,   dan tidak memberikan waktu 

yang cukup bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri (Kompas, 29 september 2003). 

Tanpa mengesamping pendapat yang kurang setuju, berdasarkan pengalaman di negara 

lain program fortifikasi tetap merupakan upaya perbaikan gizi yang relatif murah  berdampak 

positip, dan di beberapa negara telah teruji. Pada tahun 1944 di Newfoundland, daerah yang 

angka kematiannya sangat tinggi, telah mendorong pemerintah mengeluarkan undang-undang 

agar  semua margarine ditambahkan vitamin A,  dan semua terigu harus diperkaya dengan zat 

niasin, besi dan thiamine, ribovlavin dan kalsium. Empat tahun kemudian keadaan berubah 

dengan sangat drastis, angka kematian bayi menurun sebesar 63 % dan lahir mati 59 %, 

penyakit tuberkulosis turun 81%  dan penyakit beri-beri tidak diketemukan lagi (Berg 1986). 

Belajar dari pengalaman negara lain, hal terpenting bukanlah berpolemik tentang 

fortifikasi. Sebaliknya, problem yang muncul harus dicarikan solusi bersama. Beberapa hal 

yang perlu dikaji agar perbaikan gizi melalui fortifikasi dapat berhasil diantarnya: (1). 

bagaimana jaminan kualitas  fortifikasi, artinya zat gizi yang ditambahkan kadarnya betul 

memenuhi standar, (2). Bagaimana jaminan kualitas selama distribusi tidak mengalami 

penurunan baik kualitas maupun kuantitas dan (3).  Bagaimana jaminan pangan terfortifikasi 

terdistribusi sampai kelompok sasaran, diterima dan dikonsumsi dalam jumlah yang cukup.  

 

 

II.  DEFICIENSI BESI DAN ANEMI 

 

1. Pengertian Deficiensi Besi Dan Anemia  

Anemia gizi merupakan suatu kondisi dimana kadar Hb di dalam darah lebih rendah 

dari normal sebagai akibat defisiensi satu atau lebih zat gizi esensial biasanya besi,  folat atau 

vitamin B12 (Verster, 1998).  Batas limit anemi disajikan pada Tabel 1. Sedangkan tingkatan 

prevalensi anemi pada suatu populasi  disajikan pada Tabel 2.  Sedangkan  Pengertian anemi 
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defisiensi besi (anemi gizi besi) yaitu suatu kondisi dimana seseorang  mengalami ketidak 

cukupan jumlah besi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. 

 

Tabel 1.  Batas limit Hb yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan anemi 
berdasarkan WHO/UNICEF/UNU (1996) 

 
Kelompok Hb (g/L) 

Anak  6 bulan – 5 tahun 110 

Anak 5 tahun – 11 tahun 115 

Anak 12 – 13 tahun 120 

Wanita dewasa 120 

Wanita hamil 110 

Pria dewasa 130 
Sumber : Allen, L and S. Gillespie (2001) 

 

Tabel 2. Batas pengelompokan tingkatan prevalensi anemi 

Prevalensi  
Kategori Berat  Sedang  Ringan  

Ringan/sedang  25%< hematocrit <33%  > 40 10 - 39 1 – 9.9 

Anemi berat (Hb< 7g/dl) atau haematocrit <24.9% >10 1-9.9 0.1-0.9 

Sumber : Vester (1996) 

 

2. Prevalensi dan Faktor Penyebab Anemi Defisiensi Besi 

 Anemi gizi besi terutama disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi kurang 

mengandung zat besi terutama dalam bentuk besi-heme, dan adanya gangguan absorpsi. 

Selain itu juga diakibatkan oleh kenaikan kebutuhan besi seperti pada masa pertumbuhan, 

kehilangan darah yang berlebihan (menstruasi, melahirkan),  dan terinfeksi parasit cronis 

seperti malaria, cacing tambang dan schistosomiasis (Verst 1996). Secara skematis 

penyebab anemi gizi besi disajikan pada Gambar 1.   

Menurut “International conference on Nutrition” (ICN), defisiensi besi  merupakan 

salah satu bentuk masalah gizi yang menjadi perhatian dunia. INC melaporkan sekitar 2 

milyard penduduk dunia mengalami anemi, yang kebanyakan disebabkan oleh defisiensi 

anemi besi (Yeung, 2003). Kejadian defisiensi besi tanpa anemi jauh lebih besar 
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dibandingkan dengan anemi defisiensi besi. Problem tersebut banyak dialami hampir oleh 

semua negara di dunia.  Menurut WHO (2001) hampir separo wanita hamil di dunia anemi,: 

52% di negara berkembang dan 23% di negara industri  (Gambar 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Model penyebab terjadinya anemi gizi besi (kombinasi  skema model 

kausal kurang gizi Uniceff, 1988 dan Verst 1966). 

 

Untuk Indonesia prevalensi anemi gizi besi pada tahun 2001, sebanyak 40.0% pada ibu 

hamil; 48,1% anak balita, dan wanita usia subur sebanyak 27,9% (Depkes RI, 2003). 

Defisiensi besi umumnya menyerang kelompok rawan  yaitu anak-anak, remaja, ibu hamil, 

ibu menyusui (Yeung, 2003)  serta pekerja berpenghasilan rendah. 
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Gambar 2.  Estimasi prevalensi anemi Th 1990-1995 berdasarkan kadar Hb 
dalam darah (Sumber WHO, 2001). 

 
 

3.  Kebutuhan Besi  Dalam Konsumsi 

Konsumsi pangan yang mengandung besi diperlukan untuk mengembalikan kehilangan 

besi dari tubuh. Kehilangan basal mendekati 0,9 mg besi per hari untuk dewasa lai-laki dan 

0,8 mg untuk wanita dewasa. Pada wanita usia subur, kehilangan besi extra banyak karena 

menstruasi. Ketika kehilangan basal ditambahkan, total kehilangan besi selama menstruai 

pada wanita sekitar 1,25 mg per hari. 

Walaupun wanita hamil berhenti menstruasi, tambahan besi tetap diperlukan untuk 

fetus, placenta dan peningkatan volume darah  ibu. Jumlah ini mendekati 1000 mg besi, lebih 

besar ketika memasuki awal kehamilan. Kebutuhan per hari selama kehamilan meningkat 

dari 0,8 per hari dalam tri semester pertama naik menjadi 6.3 mg per hari dalam tri semester 

ketiga. 

Bayi, anak-anak dan dewasa memerlukan besi untuk penambahan masa cell darah 

merah dan pertumbuhan jaringan tubuh. Secara umum kebutuhan bayi dan anak secara 

substansi lebih rendah dari dewasa. Tetapi karena mereka makannya kurang, maka resiko 

defisiensi besi menjadi lebih besar, khususnya jika konsumsi pangan dan ketersediaan besi 

nya rendah. 

Menurut Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 1998, angka kecukupan besi yang 

dianjurkan untuk Indonesia disajikan pada Tabel  3. 
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Tabel 3.  Angka kecukupan besi yang dianjurkan untuk Indonesia, menurut Widya 
Karya Pagan dan Gizi tahun 1998 

 
Kelompok Umur  Angka Kecukupan Besi 
Bayi 
Balita 
Anak sekolah 
Remaja laki-laki 
Remaja perempuan 
Dewasa laki-laki 
Dewasa perempuan 
Ibu hamil 
Ibu menyusui 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

3 – 5 mg 
8 – 9 mg 
10 mg 
14 – 17 mg 
14 – 25 mg 
13 - mg 
14 – 26 mg 
+ 20 mg 
+ 2  mg 

      

 

4.  Dampak  Defisiensi Besi Dan Anemia 

Anemi dan defisensi besi mengakibatkan penurunan kapasitas kerja, performan 

intelektual dan kehamilan. Studi menunjukkan hubungan langsung antara kadar Hb dan 

kemampuan kerja secara fisik. Produktifitas dari individu defisiensi besi menurun secara 

signifikan dibandingkan dengan pekerja-pekerja dengan kadar Hb normal.  Setelah 

suplementasi dengan besi, performannya mengalami peningkatan. Studi menunjukkan bahwa 

anemia sedang dapat menurunkan perfoman dalam pekerjaan. Kemampuan kerja lemah 

sehingga menurunkan produktifitas, gaji dan kemampuan mengasuh anak-anak di rumah.  

Sebuah review sebanyak 21 studi, menunjukkan bahwa 23% kematian ibu di Asia 

dan 20% di Afrika disebabkan oleh anemi.  Kemudian dari hasil penelitian pada skala tidak 

terlalu besar, ibu anemia berat dengan Hb < 8g/L  memiliki faktor resiko kematian lebih 

besar dibandingkan anemia sedang (Allen, L and S.Gillespie, 2001). 

Hasil penelitian lainnya menunjukkan anak deficiensi besi memiliki score lebih 

rendah pada uji perkembangan kognitif, belajar dan prestasi sekolah.  Penurunan performan 

mencapai 5-10 IQ point.  Studi pada bayi menyimpulkan anemia defisiensi besi menunda 

perkembangan psikomotor dan menurunkan perkembangan kognitif (Verster, 1996). Hal 

yang perlu dicatat adalah dampak negatif pada anak-anak sepertinya tidak dapat 

dikembalikan dengan terapi besi.  
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III.  FORTIFIKASI PANGAN 

 

1. Belajar Dari Negara Lain  

Telah disampaikan di depan, fortifikasi pada prinsipnya adalah upaya meningkatkan 

kualitas pangan dengan menambahkan zat gizi mikro tertentu satu atau lebih.  Saat ini 

fortifikasi pangan dianggap strategi yang cukup baik untuk perbaikan gizi mikro. Hasil 

konferensi internasional gizi di Roma Tahun 1992, fortifikasi pangan merupakan upaya 

perbaikan gizi yang dianjurkan. Di Jordan pada tahun 1996 juga merekomendasikan  

fortifikasi pangan dalam  rencana aksi nasional gizi.  

Sekitar 60 tahun silam, fortifikasi tepung dengan besi dan vitamin telah 

didemonstrasikan dan merupakan cara yang cost efektif untuk menurunkan prevalensi besi di 

beberapa negara. Di Venezuela, fortifikasi pada tepung dapat menurunkan anemi dari 39% 

menjadi 16% pada anak-anak umur 16 tahun periode tahun 1992 sampai tahun 1994 

(www.emro.who.int/nfs/flour ).  Penelitian  di Chili dengan suplementasi besi dan fortifikasi 

vitamin C pada susu mampu menurunkan prevalensi anemi dari 28 % menjadi 2% pada anak-

anak.  Di negara lain seperti USA, Canada, Swedia, dan Chili anemia menurun secara 

signifikan  pada masyarakat umum sebagai hasil dari fortifikasi tepung dengan besi (Drnton-

Hill et al., 1999 dalam www.emro.who.int/nfs/flour ). Pada skala  nasional program 

fortifiksi juga dilakukan di Chili pada tepung jagung dan terigu, di Srilanka pada tepung 

terigu, di Thailand pada mie (noodles), di Mexiko pada tepung jagung. Lebih rinci 

dampak fortifikasi terhadap status fe disajikan Tabel 4. 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Bank Dunia, fortifikasi merupakan program 

perbaikan gizi yang paling “cost-effective” diantara berbagai program kesehatan. Program 

fortifikasi mampu memberikan nilai manfaat lebih besar dengan biaya yang sama. 

Belajar dari pengalaman  di atas,  fortifikasi sangat sesuai  direkomendasikan sebagai 

strategi primer  untuk  beberapa negara dalam rangka menurunkan anemi defisiensi besi. 

Namun demikian fortifikasi hanyalah merupakan salah satu strategi di samping strategi 

lainnya seperti suplementasi, diversifkasi konsumsi,  promosi ASI eksklusif dan juga kontrol  

parasit. Di negara maju program fortifikasi bisa menjadi efisien, efektif, dan mampu 

bertahan, sehingga dapat dikatakan berhasil. Berbeda dengan negara berkembang yang 

kondisi sosial ekonomisnya tertinggal  dibandingkan dengan negara maju. 
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Tabel 4.    Dampak fortifikasi besi di beberapa negara 
 
No. Jenis 

Fortifikasi 
Tempat Dosis / Perlakuan Frekwensi Periode 

Intervensi 
Target Dampak/ hasil 

1. Fe pada kecap China 5 mg NaFeEDTA Setiap hari  masyarakat Kadar Hb Meningkat 
2. Fe & iodium 

pada garam 
Canada & 
India 

- - - Anak sekolah Hb,dan  iodium urine 
naik 

3. Fe & Vit.C pada 
bubur sereal 

Ghana 300 mg besi /kg & 120 mg besi/kg; 
780 atau 390 mg vit.C/kg 

3 kali sehari - Anak usia 6 -12 
bln 

Prevalensi kadar feritin 
rendah turun dari 18%-
11% 

4. Fero sulfat pada 
garam 

India 3,5 gr fero sulfat/kg garam Konsumsi 
rataan 15 

gr/hr 

- - Kenaikan kadar Hb, dan 
penurunan anemi 

5. Fortifikasi 
NaFeEDTA 
pada gula 

Guatemala 1 gr besi/kg gula 40 gr/hr 8 bln masyarakat Kenaikan(simpanan) 
cadangan besi 

6. Fortifikai pada 
saus ikan  

Thailand - - - - Kenaikan intik besi 10 
mg/hr 

7. Fortifikasi fero 
sulfat pada 
tepung susu 

Chili 15 mg fero sulfat/L - - Anak umur 3 –
15 bln 

Prevalensi anemia turun 
dr 27 menjadi 10% 
(pengukuran kadar Hb) 

8. Fortifikasi besi 
pada biskuit dan 
susu   

Peru - - 1 tahun Anak sekolah Prevalensi anemi turun 
dr 66%  menjadi 14% 

9. Fe+A pada Mie 
instan 

Indonesia, 
kab.cianjur 

- 10 mg+Vit.A 2500 IU per 100 g 
kontrol 

- 3 mg Fe dan 1500 I.U. per 100 g 

3 kali / mg 14 minggu Ibu hamil 
(n=185) 

Hb naik, 
Feritin naik secara nyata 
(prevalensi anemi turun 
bermakna) 

10. Fe+A pada Mie 
instan 

Indonesia, 
kab.cianjur 

- 10 mg+Vit.A 2500 IU per 100 g 
kontrol 

- 3mg Fe dan 1500 I.U. per 100 g 

- - Anak balita 
(n=199) 

Kadar vitamin A naik 
nyata 
Hb naik nyata 
Feritin naik tidak nyata  
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Pada umumnya penduduk di negara berkembang memiliki akses terhadap pangan 

rendah karena berkaitan dengan kemiskinan. Kebanyakan mereka mengkonsumsi pangan dari 

pangan yang ditanam atau pangan yang tersedia di pasar lokal. Pertanyaannya adalah 

bagaimana program fortifikasi bisa menjangkau para keluarga berpenghasilan rendah. Disisi 

lain fortifikasi akan menaikkan biaya produksi yang berimplikasi pada kenaikan harga jual. 

 

2. Strategi Fortifikasi 

2.1. Dikombinasikan  dengan Pendekatan  Perbaikan Gizi Lainnya 

Program fortifikasi sebaiknya dilaksanakan dan diikuti  program gizi  lainnya.. 

Pendekatan program yang dapat disertakan diantaranya pendidikan gizi, suplementasi, 

aktivitas kesehatan masyarakat, dan perubahan konsumsi pangan. 

Perubahan konsumsi diarahkan ke diversifikasi pangan untuk meningkatkan 

konsumsi pangan kaya besi.  Perubahan akan terjadi bilamana  disertai pendidikan gizi 

dengan penyampaian pesan yang sesuai  target grup dan  bisa diterima. Melalui peningkatan 

pemahaman tentang besi dan dampaknya diharapkan akan merubah perilaku pemilihan 

pangan yang dikonsumsi. Demikian pula dengan suplementasidan dan  juga ASI eksklusif 

tetap harus dilakukan seiring dengan program perbaikan gizi yang lain. 

Terkait dengan program fortifikasi untuk perbaikan gizi di Indonesia, sistim 

monitoring dan evaluasi (MONEF) perlu dibuat standarnya demikian pula dengan alat yang 

digunakan, serta mekanismenya harus jelas. Peningkatan pemantauan disertai tindakan yang 

nyata  perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan evektifitas dan manfaat. Aspek  lain yang 

perlu dipikirkan pemerintah adalah subsidi bagi target grup yang tidak mempunyai akses 

terhadap pangan. 

 

   2.2.  Kreteria Pangan Pembawa dan Aspek Lain Yang Terkait 

 Mengacu pendapat Untoro (2002) dan Soekirman (2003), beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam fortifikasi pangan yaitu  

a. Pangan merupakan makanan yang sering dan banyak dikonsumsi  penduduk 

termasuk penduduk miskin, 

b. Pangan hasil fortifikasi, sifat organoleptiknya tidak berubah dari sifat aslinya, 

c. Pangan yang difortifikasi, aman untuk dikonsumsi dan ada jaminan terhadap 

kemungkinan efek samping negatip, 
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d. Pangan yang  difortifikasi, diproduksi dan diolah oleh produsen yang terbatas 

jumlahnya,  

e. Tersedia teknologi fortifikasi  sesuai dengan pangan pembawa dan fortifikan yang 

digunakan, 

f. Harus ada sistim monitoring yang tegas terhadap pabrik-pabrik fortifikasi, 

g. Ada kerjasama yang nyata antara pihak pemerintah, non pemerintah dan swasta, 

h. Perlu mekanisme untuk melakukan evaluasi perkembangan fortifikasi 

i. Pangan hasil fortifikasi, harganya tetap terjangkau oleh kelompok target.  

j. Dari sisi konsumen diyakini tidak akan terjadi konsumsi berlebihan.  

 

2.3. Pemilihan Pangan  Pembawa 

Mengacu pada kreteria di atas, pangan potensial untuk difortifikasi meliputi 

tepung terigu, minyak goreng, dan gula. Ketiga komponen tersebut merupakan pangan 

yang setiap   saat dikonsumsi oleh masyarakat baik di desa maupun kota dalam bentuk 

berbagi produk makanan olahan. Minyak goreng merupakan media untuk semua produk 

makanan gorengan. Produk makanan gorengan, merupakan makanan yang setiap hari 

hampir pasti dikonsumsi oleh semua orang. Tepung terigu merupakan bahan baku untuk 

berbagai macam produk makanan olahan seperti mie, dan roti. Demikian pula dengan 

gula, hampir semua orang setiap harinya selalu mengkonsumsinya.  Data ketiga pangan 

tersebut diambil dari Untoro (2002) disajikan pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Perkembangan konsumsi terigu, gula, dan minyak goreng di rumah tangga 
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Selain ketiga kelompok pangan di atas, beras, jagung, dan  tepung dari kelompok 

umbi-umbian juga  merupakan kelompok pangan potensial dan perlu  dilakukan kajian. 

Sebagai gambaran di RRC: kecap kedele dan kecap ikan difortifikan dengan  zat besi, 

asam folat dan vitamin A, beras dengan zat besi, asam folat dan vitamin B, gula dengan 

vitamin A, minyak dan lemak, the dan susu dengan vitamin A. Pilipina fortifikasi tepung 

terigu dengan zat besi, asam folat dan vitmin A. Thailand: mie dengan zat besi, yodium 

dan vitamin A, beras dengan zat besi, vitamin B1, B2 dan B6 dan niacin. 

Terkait dengan pangan pembawa, setiap negara mempunyai pertimbangan 

tersendiri. Kebijakan pemerintah Indonesia, terigu merupakan pilihan pembawa pangan,  

dan mewajibkan  tepung terigu  difortifikasi dan harus memenuhi standar SNI (Tabel 5). 

 
Tabel 5. Syarat  Fortifikasi tepung terigu  sebagai bahan makanan SNI-3751-1995 
 

No.  Jenis Uji Satuan Persyaratan 
2.  Besi (Fe) mg/kg min 50 
3.  Seng (zn) mg/kg min 30 
4.  Vitamin B1 (thiamin) mg/kg min 2.5 
5.  Vitamin  B2 (riboflavin) mg/kg min 4 
6.  Asam folat mg/kg min 2 

 

Terigu sebagai salah satu pilihan pangan pembawa memiliki beberapa kelebihan 

sebagai berikut: sebagai sumber karbohidrat yang paling digemari selain nasi, mudah 

dimonitor karena hanya diproduksi oleh lima penggilingan, fisibel secara tehnis, biaya 

fortifikasi relatif murah dan berefek minimal terhadap kualitas produk akhir (Purnama, 

2002).  Selain itu  aspek pertimbangan lain yaitu, konsumsi terigu  cenderung meningkat 

(Gambar 4.), sekitar 74% terigu dijual sebagai bahan makanan untuk bahan baku roti dan 

mie, suatu produk olahan yang  digemari  serta diterima oleh kelompok rawan deficiensi 

besi, memiliki jaringan yang luas dalam hal distribusi produk.  

 

2.4. Pemilihan Fortifikan 

 
Beberapa faktor penting dalam pemilihan fortifikan yaitu : (a). fortifikan tidak 

mempengaruhi produk akhir, dalam hal sifat sensoris,  (b).  tidak bereaksi dengan bahan-
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bahan lain, (c). tidak mengganggu selama proses, (d). fesibel secara ekonomi, dan (e). 

masih tersedia setelah proses selesai (Purnomo, 2002).   
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Gambar 4. Perkembangan konsumsi tepung terigu per kapita di Indonesia (sumber 

data: Purnomo, 2002)  

 

Selain beberapa faktor di atas parameter lain yang juga perlu diperhatikan adalah 

(a). kualitas produk setelah penyimpanan, tidak mengalami perubahan sifat fisik dan 

kimia, (b). stabilitas vitamin dan mineral setelah pnyimpanan, yaitu 90 hari penyimpanan, 

tidak berubah, (c). karakteristik tepung terigu tidak berubah, seperti sifat adonan, 

penyerapan air, elastisitas, development time, warna, aktivitas enzim.  

Selain didasarkan pada hasil produk, pemilihan  fortifikan perlu 

mempertimbangkan tingkat absorbsi dan ketersediaan (bioavailable) besi. Menurut 

Hurrell, (2002) dan Verster (1996),  fortifikan besi yang dipilih harus memenuhi kreteria 

sebagai berikut: (a). cukup baik diserap tetapi  tidak menyebabkan perubahan sensoris 

pangan pembawa, (b). mampu menanggulangi inhibitor pada pangan seperti asam pitat, 

phenol dan calcium. Bentuk fe sebaiknya tidak dalam bentuk larutan karena akan 

menimbulkan problem jika ditambahkan pada tepung cereal, sebagai contoh sering 

menyebabkan ketengikan, dan di dalam garam dengan cepat mengakibatkan perubahan 
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warna. Fe dalam bentuk non larutan seperti  besi powder akan lebih baik, tidak 

menyebabkan perubahan sensoris tetapi absorbsinya rendah sekali.  

Upaya mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan penelitian  peningkatan status 

gizi pada populasi target mencakup formula bayi, cereal bayi, gula dan saus ikan. 

Hasilnya  cukup baik, dengan penambahan sebuah enhancer,  (asam ascorbat atau EDTA) 

mampu mengatasi inhibitor sehingga meningkatkan absorbsi besi.  

Beberapa fortifikan besi yang dapat digunakan:  

a. Ferro sulfate. Jenis ini sering dianggap paling baik (Verst, 1996 dan Micronutrient 

Initiative, 2001),  dengan ukuran partikel kecil sebagai bahan kering. Ukuran 

partikel besar menyebabkan problem spot. Konsentrasi ferro sulfat yang bisa 

diberikan < 40 ppm. Hasil penelitian Purnomo (2002), menunjukkan ferro sulfat 

menimbulkan efek warna gelap dan rasa pahit pada mie yang dimasak.    

b. Elemental Iron. Jenis ini hanya mengandung sepertiga kandungan besi dalam fero 

sulfat, dan ketersediaanya hanya setengahnya. Berdasarkan uji organoleptik pada 

roti dan mie dapat diterima baik pada level 40 dan 60 ppm (Purnomo, 2002). Pada 

penelitian di Jordan, fortifikasi tepung dengan 30 ppm elemental iron sebagai ferro 

sulfat meningkatkan absorbsi besi. Namun demikian penambahan besi sebagai fero 

sulfat menghasilkan roti dengan skor falvor dan warna lebih rendah.  

Perbandingan antara fero sulfat dan elemental iron disajikan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Perbandingan antara fero sulfat dan elemental iron 

Fero Sulfat Elemental Iron 

Tidak ada pengaruh warna jika  pH < 6 Warna hitam, tepung akan lebih gelap 

Non-magnetis magnetis 

Bioavailability sangat bagus, RBV: 100% Bioavailability sedang, RBV: 40%-60% 

Besi 32% Besi 97% 

Butuh  bentuk kering Butuh ukuran partikel 325 mesh 

Tidak stabil: digunakan pada tepung 

dengan umur simpan < 1 bulan 

Stabilitas pada tepung sangat bagus 

Sumber : Verster (1996) 
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IV. STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM FORTIFIKASI PANGAN 
 

Fortifikasi pangan merupakan aktivitas yang cukup luas melibatkan berbagai 

sektor, tidak hanya sektor kesehatan. Keefektivan dan keberlanjutan dari program 

fortifikasi bilamana terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor publik, sektor 

swasta dan sektor  sosial. Pada program fortifikasi peran swasta dan masyarakat cukup  

besar dan akan menentukan tingkat keberhasilan. 

Pada tataran implementasi  program  fortifikasi   perlu direncanakan dengan baik 

dalam suatu tahapan. Tahapan dalam implementasi sebagai berikut : 

a. Identifikasi target grup dan penetapan kebutuhan untuk memperbaiki deficiensi besi 

yaitu kebutuhan untuk fortifikan dan pangan pembawa. 

b. Mengkaitkan fortifikasi dengan strategi perbaikan gizi lainnya, terutama pendidikan 

gizi,  supplementasi dan perubahan konsumsi ke arah peningkatan pangan kaya besi 

c. Menentukan bentuk kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.  

d. Menilai fisibility fortikasi dan scala produksi industri, 

e. Menentukan lokasi untuk  mendemonstrasikan fortifikasi pangan,  

f. Mendesain materi  pemasaran sosial yang baik untuk menyampaikan pesan tentang 

fortifikasi pangan 

g. Advokasi untuk  mendapatkan dukungan politik dan financial. 

h. Identifikasi dan pengembangan kebutuhan teknologi fortifikasi untuk menjamin 

qualitas produk dan biaya murah 

i. Jaminan instalasi dari mesin dan kelengkapan sarana untuk fortifikasi dan untuk 

jaminan kontrol kualitas dan asuransi. 

j. Mendesain sistim monitoring dan evaluasi (MONEF) secara terukur, mekanisme 

jelas, dengan tujuan untuk bisa melihat perkembangan program fortifikasi.  

 

V. PENUTUP 
 

Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat perlu dicari bentuk 

yang tepat untuk mewujudkan program fortifikasi pangan. Implementasi  progam 
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fortifikasi agar lebih terarah, efektif dan efisian dengan nilai manfaat yang besar bagi 

masyarakat diperlukan sistim monitoring dan avaluasi yang jelas.  

Penentuan fortifikan, food vehicel , dosis maupun teknologi harus didasarkan 

pada kajian teknologi dan telah dilakukan penelitian mengenai dampak manfaat serta 

daya terima pada konsumen.  
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