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ABSTRACT
THE
OF ORAL HlGH DOSE IODINE SUPPLEMENTATIONTO IODINE
- EFFECTIVENESS
STATUS OF CHILDBEARING AGE WOMEN CONSUMING OF FOOD HlGH
IN CYANIDE CONTENT
-

Backumund: It was reported by Iodine Deficiency Disorder Research Institute of Ministry of Health that
prevalence of childbearing age women (CBAW) with abnormal of serum Thyroid Stimulating H o m e (TSH) value
in Magelang district was around 23% while Urine Iodine Exaetion (UIE) considered normal (112 QR). The
average of cyanide content of daily food consumed was 29.4 mglday. These findings indicated that there was a
celationship between cyanide consumed and Iodine hficiency Disorder (IDD). As one of goikgenic agents,
cyanide inhibited Iodide (I) entering into thyroid cells, further more disturbed process of thyroid hormone (T4 and
TSH) synthesis.
Objectives: To investigate the effect of the supplementation of hlgh dose iodine by oral (capsules) to M i n e status
of childbearing age women consuming foods high cyanide in IDD endemic area.
Methods: The study design was 'intervention with quasi experiment bial'. The s M y sites covered iwo
sub-district, namely Slurnbung and Salam subdisbict of Magelang distrid of Central Java. A total of 80 CBAW
(19-45 years old) consuming high intake of cyanide were randomly taken as treatment gmup and another 80
CBAW with low intake of cyanide as control group.
Data collection was conducted before and after supplementation of iodine capsules (200 mg). Each subject
received
..- - - two caosules and was evaluated 6 months later. Data collected were cyanide content of daily food
consdrnea serum TSn Jrne thlocyanate and unne todine excreton as well.
Results: Tne Dasel ne aata snowed that no agn.fcant difference in me U.E between gmup I (CBAW hlgh Intake of
cyanide) (99 QIL) and group II, those of consuming low intake of cyanide (103.5 QR).
After one month intervention the UIE of both groups increased significantly, group I = 311 QIL and group Ii =
339 m/L. After 6 months intervention the UIE of both groups still considered high, group I = 291 QR and gmup II
= 315 n l L . The orooortion of CBAW with low status of iodine (based on TSH value > 5 I l k ) for group I
decrea&i
to 6.3% &ile for gmup II no changes. The effectiveness of high dose iodine supplement&on to iodine
stans of CBAW with h gn in&e of cyaniae w& sl~ghtlylower than those wth low Intake of cyan~de(70 vs 100)
Concluslons: Neltner d~fferenceeflect of n oh dose ,od~nesuDDlementauon to dine status of chlidbeannq w e
women with high intake of cyanide nor to tho& with low intake iicyanide [Penel Girl Makan 2004,27(1): 10r16j.
~~F
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PENDAHULUAN

H

asil pemetaan GAKl (Gangguan Akibat
Kekurangan iodium) mengungkapkan bahwa
pada tahun 1998 angka prevalensi GAKl di
Kabupaten Magelang dinyatakan menurun
sehingga pemberian kapsul iodium dihentikan (1).
Pada saat yang sama hasil peneiitian Supariadi (2)
di Kecamatan Slumb~ng. Kabupaten Magelang
menemukan sebanyak 23% ibu WUS mempunyai
kadar TSH diatas 20 m I L (niiai normal < 5 TUIL).
Di samping itu masih ditemukan bayi lahir kretin

baru. Suatu daerah dinyatakan endemik GAKl bila
20-39,9% populasi mempunyai kadar TSH > 5 l Y R
(WHO, 1993) (3). Untuk mengatasi masalah
tersebut, muiai tahun 2001 Dinas Kesehatan
Kabupaten Magelang melakukan kembali
suplementasi kapsul iodium pada ibu hamil, WUS
dan anak sekolah. Akan tetapi hasil pemeriksaan
Dahro, tahun 2000 (4) menunjukkan bahwa
masyarakat Kecamatan Srumbung banyak
mengonsumsi bahan makanan sumber sianida
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antara lain selada air, daun singkong, sawi hijau
dan kol, rata-rata 29,4 grloranghari, Penelitian
Gaitan (1988) (5) membuktikan bahwa zat goitfogen
seperti sianida dapat menghambat pengikatan
iodium sehingga pembentukan h o m n penting
yang menggunakan iodium seperti Thyroid
Stimulating Hormon (TSH) dan hormon tiroksin (T4
dan T3) terganggu. Mekanisme gangguan sianida
terhadap rnetabolisme iodium tidak seperti logam
atau zat penghambat lainnya, gangguan sianida
terjadi pada saat transportasi iodium ke dalam
keleniar tiroid. Afinitas ion sianida (SCNI leblh kuat
dibaidingkan dengan ion iodium '(I). Biia sianida
yang terkonsumsi tinggi dikhawatirkan akan
mengganggu transpor iodium ke dalam kelenjar
tiroid, sehingga pemberian kapsul iodiurn dl daerah
gondok endemik seperti Kecamatan S ~ m b ~ n g
menjadi kurang efektif. Oleh karena itu menarik
dilakukan penelitian untuk rnengetahui efektivitas
program suplementasl iodium terhadap status
iodium dl daerah dengan konsumsi bahan makanan
tinggi sianida.
Hasil peneiiuan diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan masukan pmgram penanggulangen
GAKi, khususnya di daerah gondok endemik
dengan konsumsi bahan makanan tinggi sianida.

BAHANDANCARA
Penelidan dilakukan dl dua kecamatan yaitu
Kecamatan S~mbung dan Salam Kabupaten
Mageiang, Frovinsi Jawa Tengah. Rancangan
penelitian ini adaiah kuasi eksperimen. Subyek
penelitian adalah Wanita Usia Subur (WUS) dengan
umur 1549 tahun yang mengkonsumsi bahan
makanan sumber sianida.
Menurut FAONHO (6) dalam International
Workshop on Cassava Safety, kadar stanIda da am
makanan yang d~konsumsldlsebut tingg~b~laleb~h
dan 10 mghar. Mengacu pada ambang batas
lersebut mealul pnaplsan subqek Dene loan d~daql
menjadi 2 keiompk, berdasakan konsumsi
goitrcgen sianida dari makanan sehari-hari.
Keiompok I adaiah WUS yang mengonsumsi
goitrcgen sianida tinggi (> 10 mgihr) dan kelompok
Ii adalah kelompok WUS yang mengkonsumsi
goitrcgen sianida rendah (s 6 mgh), sebagai
kelompok konbi. Penetapan kadar sianida dari
makanan dihituna denaan rnenqacu Dada kadar
s an~da dalam berbaga~ banah makanan has11
penet ban Dahro, pada tanun 2000 d mayah yanp
sama. k s a r s a m k ~o hltung mengg~nakanN ~ J ;
menLrul Lemesho~(7) dengan mempn1mbang6an
simpang baku kadar TSH pida peneiitian terdahuiu
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sebesar 15,6 llJK (Supariadi 1998) dan harapan
penurunan kadar TSH pada kelompok WUS dengan
konsumsi bahan makanan mengandung sianida
tinggi sebesar 5 IlJIL pada tingkat keteiitian 95%,
maka untuk masing-masing kelompok diperlukan
WUS sebanyak 80 orang.
Penaumuuian data dilakukan dua kali sebeium
dan sesidan inlervens~ lnlervensl yang dllak~can
aaalah kapsu mlnyac benW um denaan dosis 200
mg. Masing-masingWUS diberikan 2-kapsul seperti
yang diiaksanakan pada program GAKl dan
diberikan pada awal penelitian.

Data yang dlkumpulkan:
a. Status lcdiurn. Penentuan status iodium
didasarkan pada kadar TSH dalam serum.
Status iodium baik bila kadar TSH < 5 N I L dan
status iodium rendah bila kadar TSH 2 5 mR
(WHO. 1993).
b. ~ a d a rlcdium Urine [UIE). Untuk mengetahui
jumiah iodium yang dikeluarkan melalui urine
sebagai gambaran konsumsi iodium (WHO,
1993).
c Kader sianlda delem bahan makanen. Dlhitung
dengan mengacu pada hasll penelidan Dahm
(2000).
d. Siafus girl. Penentuen status giri didasarkan
pada angka BMI. Status gizi baik bila BMI > 18,5
dan status glzi kurang bila BMI r 18,5 (8).

HASIL PENELlTlAN
krakterlstlk Responden
Penyebaran responden menurut karakteristik
seperti: umur, pendidikan, pekerjaan, status gizi
disajikan pada Tabel 1.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar
(92,5%) WUS pada kelompok I (dengan konsumsi
sianida tinggi), dan 93,8% pada kelmpok II
(sianida rendah) b e ~ m u 2039
r
tahun. Selebihnya
termasuk kelompok umur kurang dari 20 tahun dan
lebih dari 40 tahun. Secara statistik umur WUS
pada kedua kelompok penelitian tidak berbeda
benakna.
Sebagian besar (50,0%) WUS pada kelompok I
dan kelompok 11 (45,0%) bekeja sebagai petani
atau buruh tani. Urutan terbesar status pekerjaan
WUS pada kedua kelompok tersebut adaiah
sebagai ibu rumah tangga, yaitu pada keiompk I
sebesar 37,5% dan keiompok II sebesar 41,ZX.
Selebihnva bekeria di sektor swasta dan sebaaai
magang ~ecaraStabSbk ienis pkejaan ibu pada
k e d ~ ake om~ok~ e n ie~ a nnam~lrsama dan roar;
berbeda beiakna.
11
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Tabel 1
Karakterlatlk respondm pada kedua kdornpok penelltlan

Kelompak ii, WUS dengan konsumi sianida rendah
Sebagian besar responden pada kelompok I
(60.0%) dan kelompok 11 (66.2%) memiliki masa
pendidikan 2 9 tahun (lulus SMP, tidak tamat SMA,
tamaVtidak tamat program diploma atau perguman
tinggi). Responden dengan masa pendidikan < 9
tahun (tamaVtidak tamat SD atau SMP) sebesar
40,0% dan 33.8% masing-masing untuk kelompok I
dan iI.
Status gizi sebagian besar responden pada
kelompok I dan II termasuk kategori normal,
masing-masing sebesar 73,8% dan 68,8%.
Persentase resoonden vana termasuk kateqori
kums pada keiompok I. d i n 11, masingmasing
sebesar 13.7% dan 125%. Pada kelompok I
persentase responden dengan kategori gemuk lebih
rendah dibandingkan dengan kelompok II, masingmasing sebesar 7.5% dan 12,5%. Hasil uji khi-

kuadrat selumh variabel karakteristik kedua
kelompok responden yang disajikan pada Tabel 1
tidak berbeda bermakna (p>0,05). Ini menunjukkan
bahwa karakteristik kedua kelompok responden
berada pada kondisi yang relatif homogen sehingga
penga~humur, jenis pekerjaan, pendidikan dan
status gizi terhadap status iodiurn, kedi dan dapat
diabaikan. Perbedaan status iodium antara
kelompok WUS I dan II lebih disebabkan oleh
perbedaan kadar sianida yang berasal dari
makanan sehari-hari yang dikonsumsi.
Konsumsi Bahan Makanan Sumber Sianida
Hasil pengurnpulan data konsumsi makanan
yang dilakukan dengan metoda 'Semi quantitative
food frequency', disajikm pada Tabel 2.
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label2
Rataan konaumsi k h a n makanan lumber slanida (grlhr)
pada kedua kelompok penelltian

Pada Tabel 2 tedihat bahwa k e l o w k I lebih
banyak mengonsumsi singkong dan sayuran hijau
seperh: selaaa ar [embak) dan d a ~ nmeiinp yang
banyak mengandung sian da d bandingkan dengan
kelompok il. Dingan menggunakan diftar
kandungan sianida dari hasil penelilian Dahro
(2000) dapat dihitung banyaknya sianida yang
dikonsumsi oieh kelompok I sebesar 12,5 glhari.
Sedangkan kelompok kontrol (kelompok II) hanya
mengonsumsi sianida sebesar 4,6 ghr, dan secara
statistik berbeda bermakna (p < 0,05). Konsumsi
sianida pada peneiitian ini lebih rendah bila
dibandingkan dengan hasil penelitian Dahm (29,3

glhad). Salah satu lndikator wnentuan status
'odium yang digunakan pada penelidan in1 adalah
kadar TSH (l'hyroia SGm~iaUngHomne) dalam
ser~m sedanokan kadar iod~um dalam ~ n n e
merupakan indikaforyang mereflekslkanbanyaknya
konsumsi iodium dad makanan suatu populasi (3).
Data Bloklmll
Pengumpulan data blokimla wperU kadar
Uoslanaf, kadar iodium urine dan kadar TSH dalam
serum sebelum dilakukan intervansi disajikan pada
Tabel 3.

Rataan kadar Uoslanat dalam urine, kadar TSH dan kadar medlan UIE pada kedua kelompok penellan
sebelum dilakukan intewenrl

No.

Variabel

Kelompok I

Kelompok II

n=80

11180

P

3.7 i 2,79

3.6 i 3,14

> 0.05

TSH (IlJ/L)

2,2 i 1,8017

1,7 i 1,3297

< 0.05

lodium urine (QR)

99,O (48,245)

103,5 (45,245)

> 0,05

1.

Tiosianida urine (mgldl)

2.
3.

Pada Tabel 3 terl~halbahwa kadar boslanat dan
medlan kadar ~odlumdalam unne (UIE) untuk kedUa
kelompok penelitian sebelum dilakukan inte~ensi,
tidak berbeda bermakna (p>0,05), sedangkan kadar

TSH dalam serum berbeda bermakna (pc 0.05)
Meski~un status lodlum fkadar TSH) kedua
kelompok sebeium mendapat intervensi'berbeda
bermakna, tetapi untuk melihat efektivitas
13
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Komumsl ladlum
Gambaran konsumsi iodium dari makanan dan
kapsul iodium tercermin dari hasil analisis iodium
dalam urine. Median kadar iodium sebelum, 1 bulan
dan 6 bulan selelah inte~ensidisajikan pada Tabel
4

Median kadar iodium dalam urine (UIE) kedua kelompok penelMan pads sebelum,
sesudah 1bulan dan sesudah 6 bulan intewensi
Kelompok

Awl

1bulan sesudah
lntewensi

6 bulan sesudah
Intewensi

I
(HCN tinggi)

99,O ugR
(56-172)

311,O uglL
(70426)

291,O ugR
(74-397)

II
(HCN rendah)

103,5 ugR
(58-158)

339,O ugA
(174396)

315.0 ugR
(88-429)

Tampak pada Tabel 4 bahwa setelah intewensi
terjadi peningkatan median kadar iodium dalam
urine pada kedua kelompok penelitian dan
kenaikannya bermakna (p<0,05). Setelah 6 bulan
intervensi, kadar iodium dalam urine Oada kelomook
I maupun kelompok I1 tejadi sedikit &nurunan. '

Status lodium
Status iodium yang tercermin dari rataan kadar
TSH dalam serum sebelum dan mudah intervansi
disajikan pada Tabel 5.

Tabel5
Rataan kadar TSH @Ilk)
sebelum dan ewudah 8 bulan lntewensl

I

Kadar TSH

I

Kelompokl

I

KalompokII

Sebelum intewensi

2,20 i1,8017

1,72 t 1,3297

Setelah 6 bulan intervensi

2,OO i3,0611

1,40 i2,0100

Nilai delta (3)'

0,20 t 1,8433

0,32 t 1,7@44'

I

Keterangan:
'3

Kelompok Iw Kdompck II(p > 0.05)

Tabel 5 menunjukkan bahwa rataan kadar TSH
kelompok I pada awal penellan (2,20 N R )
~ e n d e ~ n glebih tinggi dibandingkan Uengan
kelompok 11 (1,72 IIJIL). Meskipun perbedaan
sebesar 0,48 N I L tersebut bermakna (pc0,05),
tetapi yang dibandingkan adalah besar perubahan
(nilai delta) TSH kelompok i dan kelompok 11,
sebelum dan sesudah intervensi. Seteiah 6 bulan
intervensi rataan kadar TSH dalam serum menurun,
beralti status
~-~~ iodium bertambah baik lTSH rendah
menunjukkan status iodium baikc Besamya
penurunan (nilai delta) kadar TSH yang terjadi pada
keiompok I = -0,20 t 1,8433 IIJR, sedangkan pada
kelompok II = -0,32i1,7844 N I L . Temuan ini
menunjukkan bahwa efektivitas suplementasi
~

~

~

~

~

~

kapsul iodium pada kelompok II (konsumsi sianida
rendah) leblh besar danpada kelompok I (konsumsi
sian~dahnggi). Asan tetaoi secara statlsos tdak
menunjukkanperbedaan yang nyata (t = 0,2709
dan p > 0,05). Dengan demikian dapat ditarik
kesimpulan bahwa konsumsi sianida yang snggi di
wiiayah penelitian ini tidak menyebabkan
benurangnya efektivitas suplernentas~ secara
berarb temadap perbalkan status lodium WUS

~

Perubahan Status lodlum pada WUS
Status iodium dikategorikan rendah bila nilai
TSH > 5 N R . Pelubahan status iodium sebelum
dan sesudah intervensi disajikan pada Tabel 6.
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Tabel 6
Perubahan status iodium WUS sebelum dan sesudah lntewensi

Tampak pada Kelompok I (Tabel 6) tejadi
pergeseran dari 10 WUS dengan nilai TSH >5 N I L
pada awal penelitian menjadi 7 WUS (70%) dengan
nilai TSH s 5 N I L pada akhir penelitian.
sedangkan yang tidak berubah (nilai TSH tetap > 5
IUR) sebanyak 3 WUS (30%). Terdapat 68 dari 70
WUS (97.1%) dapat dipertahankan tetap dengan
nilai TSH s 5 N I L pada akhir penelitian. Sebanyak
2 dari 70 WUS (2.9%) pada akhir penelitian
mengalami kenaikan kadar TSH serum menjadi > 5
N I L . Secara keseluruhan pada akhir penelitian
WUS dengan nilai TSH 5 5 N I L pada kelompok I
menjadi 75 orang dan sebanyak 5 WUS dengan
nilai TSH > 5 N I L . Pada kelompok II terjadi
pergeseran dari 6 WUS dengan nilai TSH > 5 I U l L
pada awal paneiitian, seluruhnya (100%) meojadi
WUS dengan nilai TSH 5 5 N I L pada akhir
penelitian sehingga secara keseluruhan menjadi 80
wus (100%).
Efektivitas suplementasi kapsul minyak
betiodium terhadap perubahan status iodium pada
WUS dihitung berdasarkan proporsi WUS pada
kelompok I dengan nilai TSH > 5 IUR pada awal
penelitian yang begeser menjadi nilai TSH S 5
I U R pada akhir penelitian dibagi proporsi WUS
pada kelompok IIdengan nilai TSH > 5 N I L pada
awal penelitian yang bergeser menjadi nilai TSH S
5 I U l L pada akhir penelitian, diperoleh hasil
sebagai berikut: 7/10 : 616 = 70%. Dan sisi lain
dapat dikatakan bahwa konsumsi sianida tinggi
pada kelompok I dengan nilai TSH awal > 5 N I L
mengakibatkan ketidakefektifan suplementasi

kapsul minyak beriodium dalam memperbaiki status
iodium WUS sebesar 30%. Sedangkan pada
Kelompok II dengan konsumsi sianida rendah,
tingkat ketidakefektifannya = 0%. Bila taraf
ketidakefektifan suplementasi kapsul iodium pada
kelompok I sebesar 30% dan kelompok II sebesar
O%, dilakukan analisis lebih lanjut dengan uji
proporsi. Temyata, suplementasi kapsul iodium
pada kelompok I dengan status iodium awal rendah
(TSH > 5 IlJIL) dan konsumsi sianida tinggi
(> 10 mghari) mengalami ketidakefektifan lebih
besar secara barmakna (p < 0,05) daripada
Kelompok II dengan nilai t = 2,070. Padahai pada
kenyataannya ketidakefektifan seksar itu bukan
semata-mata disebabkan oleh sianida. Besar
kemungkinan bahwa adanya rat goitrogen lain
seperti logam berat (Pb, Hg), pestisida dan
sebagainya yang tidak terkontrol dalam penelitian
ini, secara bersama-sama (kolektif) dengan sianida,
menyebabkan penurunan efektivitas suplementasi
iodium sebesar 30% sehingga p e n g a ~ hsianida
sendiri diduga lebih kecil dari 30%.
Efektivitas suplementasi kapsul iodium yang
dihitung berdasarkan proporsi WUS pada kelompok
I dengan nilai TSH 5 5 N I L pada awal penelitian
yang bertahan pada nilai TSH ini pada akhir
penelitian dibagi dengan proporsi WUS pada
kelompok II yang bertahan dengan nilai TSH
S 5 I U R pada akhir penelitian, diperoleh hasil
sebagai krikut: 68/70 : 74174 = 97,1%. Dan
perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
efektivitas suplementasi kapsul iodium pada
penelitian ini berkisar antara 70% dan 97%.
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KESIMPULAN
Enam bulan setelah pemberian dua kapsul
minyak bericdium dosis 200 mg pada penelitian ini
masih menunjukkan efektivitas perbeikan status
icdium sekitar 70% 97%. Dengan lain perkataan
suplementasi kapsul iodium di wilayah penelitian ini
mengalami ketidakefektifan sebesar 3% 30%.
Konsumsi sianida yang tinggi di wilayah penelitian
ini tidak menyebabkan berkurangnya efektivitas
suplementasi secara berark terhadap perbaikan
status iodium WUS. Daiam keadaan status iodium
rendah (TSH > 5 m/L)konsumsi sianida tinggi
(> 10 mghari) dapat menurunkan efektivitas
suplementasi iodium.
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SARAN
Perlu dilakukan penelitian epidemiologi
gangguan akibat kekurangan iodium, terutama di
wilayah-wilayah endemik GAKi berat dan sedang
yang tidak menunjukkan penurunan tingkat
endemisitasnya secara berarti, meskipun program
suplementasi iodium sudah dilaksanakan. Dengan
penelitian ini diharapkan dapat ditemukan berbagai
faktor penyerta yang rnenghambat efektivitas
suplementasi iodium. Faktor-faktor lni dapat
berbeda antara satu wilayah dengan wilayah
endemik GAKl lainnya.
Dengan ditemukannya berbagai faktor selain
defisiensi icdium, akan sangat bemanfaat untuk
menyempumakan upaya penangguiangan masalah
GAKi. Diperlukan upaya yang iebih komprehensif,
di samping suplementasi iodium melalui garam dan
kapsul minyak beriodium.
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