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PENGARUH PEMBERIAN MINYAK GORENG YANG DlFORTlFlKASl VITAMIN A
TERHADAP CADANGAN VITAMIN A TUBUH PADA IBU NlFAS
THE EFFECTS OF DISTRIBUTION OF VITAMIN A FORTIFIED COOKING OIL ON
VITAMIN A BODY REVERSE OF BREAST FEEDING MOTHERS
Yuniar ~osrnaiina',Dewi ~ermaesih'.Tetra ~ajanvati'dan Susilowati ~errnan'
ABSTRACT
Background: The vitamin A status depends on the vitamin A stores in the liver. Serum retinol
is the most commonly used for determination of the vitamin A status, b i ~this
t indicatcr is not
the true because many factors influenced. The Modified Relative Dose Response (MRDR) is
one of the techniques that can responsive to food or vitamin A supplementation by assessing
the changes in total body vitamin A stores. The objectives of the study was determined the
changes of vitamin A body reserves after 80 days intervention by 25 ppm vitamin A fortified
into cooking oil. Methods: The respondent was mother with breastfeed baby age 14-28 days.
Out of 142 mother were randomly assigned into 4 groups: I. received 25 ppm vitamin A
fortfied cooking oil combined with 2 capsules high dose vitamin A (200.000 IU). II received
non fortified cooking oil combined with 2 capsules high dose vitamin A (200.000 IU), Ill
received 25 ppm fortified cooking oil combined placebo capsule. IV received non fortified
cooking oil combined with placebo capsules. The duration intervention was 80 days. Data
collection including characteristic respondents, anthropometric measurements, serum retinol,
vitamin A2, ratio MRDR before and after intervention and vitamin A recording intake during
the study. Results: The characteristic (Body weight, parity, and educational level) were no
significantly different between groups. Prior to study that serum retinol as well as MRDR ratio
were no different among groups. After 80 days intervention serum retinol increasing in group
I,II, and Ill, while the control group (group IV) was decreasing. The changes of serum retinol
was significantly different among groups, The change in group I was 5.30 ugldl, group 11 4.0
ugldl, group 111. 3.0 ugldl and group IV was decreasing about 4.6 ugldl. The deposit vitamin A
in group I and Ill were improved after intervention, while in group II and IV were decreased.
However there were no different between groups (p > 0.05). Rasio MRDR (vitamin A deposit)
was significantly different after intervention among groups. However the changes between
groups were no significantly different. Deposit vitamin A in group I and Ill were increased after
intervention while in group II and IV were decreased, however there were no significantly
different between groups. Conclusions:The effects of 25 ppm vitamin A fortified into cooking
oil increasing serum retinol after 80 days intervention. The vitamin A body reserves of
mothers who received vitamin A fortified cooking oil combined with high dose vitamin A as
well as placebo capsules increased after 80 days intetvention. The MRDR ratios were
decreasing after supplementation. [Penel Gizi Makan 2009, 32(2): 138-1581
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PENDAHULUAN

M

odified Relatife Dose Response
(MRDR) tes salah satu metode
untuk menentukan status cadangan
vitamin A dan telah digunakan untuk
menentukan status vitamin A dan telah
divalidasi dengan menggunakan cadan an
vitamin dalam hati hewan coba.' 3 4
Keuntungan dari MRDR tes adalah hanya
memerlukan satu kali pengambilan darah.5
MRDR rasio digunakan untuk mengetahui
cadangan vitamin A dalam hati ,dimana
bila cadangan vitamin A menurun apo-

retinol binding protein (apo-RBP) akan
terakumulasi
dalam
hati.
Setelah
pemberian vitamin A2 test dose, sebagian
vitamin A mengikat kelebihan apo-RBP
dalam hati, kemudian keluar sebagai holoREP ke dalam aliran darah.'.26 Adanya
vitamin A2 analog dengan akumulasi apoRBP pada hati, yang timbul selama test
MRDR. Menurut Rice, 2000. MRDR rasio
memben gambaran status vitamin lebih
baik dibandingkan dengan serum retinol.'

9

I Putlitbang Gizi

dan Makanan, Badan Limang Kesehatan.Depkes RI
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Pengenrh pemberian minyak goreng yang dibtifikasi

Strategi perbaikan gizi yang paling
populer adalah dengan cara perbaikan
asupan vitamin A (diversifikasi makanan).
supplementasi vitamin A dosis tinggi dan
fotiikasi dengan vitamin A. Sejak tahun
2006 berdasarkan pertemuan IVACG.
2002' telah dilakukan program nasional
pemberian dua kapsul vitamin A dosis
tinggi (200 000 SI) untuk ibu nifas yang
diberikan 1 kapsul segera setelah
melahirkan dan 1 kaosul oada hari
beiikutnya0 Direktorat 'Gizi 'Masyarkat
DepKes. R.1 melaporkan cakupan kapsul
tersebut mencagai 50% dari target
pencapaian 80%.
Fortifikasi vitamin A merupakan salah
satu strategi program gizi jangka panjang.
karena strategi ini dapat menjamin asupan
vitamin A secara berkesinambungan dan
lebih efektif dari segi biaya karena
peningkatan biaya produksi tidak lebih dari
1%. Minyak goreng merupakan wahana
yang cocok untuk fortifikasi vitamin A.
Berdasarkan laporan Koalisi Fortifikasi
Indonesia (KFI) rnengenai peluang vitamin
A sebagai wahana dengan didasarkan
pada rata-rata konsumsi minyak goreng
masyarakat
Indonesia
adalah
22
gramloranglhari dan minyak gorenf
dikonsumsi lebih dari 97% rumah tangga.'
Ibu menyusui merupakan salah satu
target program fortifikasi.Penelitian ini ingin
mengetahui bagaimana pengaruh dari
pemberian minyak goreng yang difortifikasi
dengan vitamin A maupun pemberian 2
kapsul dosis tinggi pada ibu nifas terhadap
status vitamin A tubuh. Hasil penelitian
dapat menjadi masukan bagi pemerintah
bahwa minyak goreng dapat digunakan
sebagai wahana alternatif untuk fortifikasi
vitamin A

2008 dan telah mendapat persetujuan etik
dari Komisi Etik Badan Litbangkes.

TUJUAN

dengan standar deviasi kandungan vitamin
A dalam serum pada penelitian terdahulu
sebesar 0.03 umol1L ', tingkat kemaknaan
5% dan kekuatan uji 90% ($= 0.10) serta
perbedaan yang diharapkan sebesar 0.023
umol/L, hasil perhitungan mendapatkan 36
orang ibu nifas untuk tiap kelompok.

Mendapatkan gambaran perubahan
status vitamin A ibu menyusui setelah
mengkonsumsi minyak goreng yang
difortifikasi vitamin A. Status vitamin A
ditunjukkan dengan serum retinol dan rasio
MRDR (cadangan vitamin A tubuh)
METODE
Ternpat dan waktu penelltian
Penelitian dilakukan di Kabupaten
Pandeglang, dipilih desa yang mempunyai
ibu hamillibu nifas tinggi, cakupan vitamin
A rendah (41%).' Penelitian dilaksanakan
pada bulan Maret 2008 sampai Desember

Desain penelltian
Untuk menjawab tujuan penelitian
dilakukan "double blind Randomaized
Control Trial (RCT)" yang dilakukan
dimasyarakat dengan menggunakan 3
kelompok yang diberi perlakuan dan 1
kelompok kontrol.
Populasi dan sampel
Populasi penelitian adalah ibu yang
menyusui bayi umur 14-28 hari, dimana
AS1 sudah melewati masa kolostrum dan
memasuki masa AS1 maturasi.
Responden ibu menyusui dibagi dalam 4
kelompok perlakuan secara random :
Kelompok I : diberi 2 kapsul Vitamin A dan
mlnyak goreng fort~fikas~
vttam~nA
Kelomook II d~ben2 kaosul vltamln A dan
minyak
goreng
tanpa
fortifikasi
vitamin A.
Kelompok Ill : diberi placebo kapsul vitamin
A
dan
minyak
goreng
yang
diiortifikasi Vitamin A
Kelompok IV : diberi placebo kapsul
vitamin A dan minyak goreng difortifikasi
Vitamin A
Besar sarnpel
Sampel mempunyai unit yang sama
dan besamya ditetapkan berdasarkan
kandungan vitamin A dalam serum.
digunakan rumus besar sampel untuk
variabel respons kontinyu, untuk rata-rata
dua populasi " :
n = 26' (2,-a + Z -2B)
( u l u2)

-

'

Kriteria lnklusi dan eksiusi sarnpel
Kriteria inklusi adalah (1) Ibu
menyusui bayinya, (2) Ibu dan bayi sehat
secara klinis. (3) Bersedia ikut dalam
penelitian selama 12 minggu. (4) Tinggal di
wilayah penelitian. Sedangkan ibu yang
tidak menusui bayinya lagi dan tidak ikut
hingga selesai dikeluarkan dari analisis
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Data yang dikumpuikan
Data yang dikumpulkan meliputi
karakteristik ibu menyusui dikumpulkan
cara
wawancara
dengan
dengan
menggunakan
kuesioner.
Data
antropometri yang dikumpulkan yaitu Berat
Badan diukur dengan alat timbangan Seca.
Tinggi Badan dengan alat Microtoise. LLA
ibu dengan pita LLA.Status kesehatan
pada awal dan akhir penelitian dilakukan
dengan pemeriksaan klinis oleh dokter.
Konsentrasi serum retinol dan vitamin A2
pada awal dan akhir penelitian ditentukan
berdasarkan anaiisa menggunakan alat
HPLC. MRDR rasio dihitung berdasarkan
rasio kadar vitamin A2 dengan serum
retinol. MRDR rasio 2 0.060 indikasi
cadangan vitamin A tubuh kurang dari
normal. Data asupan vitamin A ibu
menyusui (dari konsumsi makanan dan
minyak
goreng),
dilakukan dengan
wawancara Recall 1 x 24 jam dan
penimbangan contoh makanan.

masing
ibu
dilakukan
deworming
(pemberian obat cacing). Dilakukan
pengelompokan sampel ibu menyusui
secara random. Karena desain doubleblrnd study, minyak yang difortifikasi
vitamin A disampaikan oleh produsen
dalam amplop tertutup dan disimpan oleh
seorang peneliti yang bertanggung jawab
untuk melakukan sampling. Peneliti
tersebut tidak terlihd dala~npengtimpulan
data di lapangan.
Pengumpulan data awal yaitu
anthropometri ibu (Berat Badan, Tinggi
Badan. LLA), antropometri bayi (Panjang
Badan. Berat Badan), pemeriksaan klinis
umum dan morbiditas bayi dan ibu,
wawancara untuk mendapatkan data
karakteristik responden, recall konsumsi
makanan Pemberian dosing vitamin A2
(3.4-didehydroretynil acetate) secara oral
200 ul, kemudian pengambilan darah
dilakukan setelah 5 jam pemberian vitamin
A2. Darah diambil dari vena sebanyak 2
ml. Sampel disimpan dalam cool box agar
terhindar dari sinar matahari. Ibu diberi
sarapan
pagi yang disediakan petugas
dibantukader,

Bahan intervensi
1.
Minyak goreng yang difortifikasi
vitamin A (Retinol Palmitat) dosis 25
ppm' Untuk mendapatkan
ditambahkan 83.33 g retinol Plamitat

Selama menunggu proses untuk analisis
sampel disimpan dalam freezer dengan
suhu - 20aC, Pemeriksaan retinal darah
diiakukan di Laboratorium Biokimia Gizi
Puslitbang Gizi dan Makanan,
Pemberian bahan i n t e ~ e n s i pada
setiap kelompok dilakukan selama 80 hari.
Pads hari ke
perlakuan dihentikan

(DSM) dalam
minyak yang
kemudian langsung dimasukkan ke
dalam botol bening dan diberi label,

Sedangkan minyak yang tidak
difortifikasi dikemas dalam botol
dengan
bentuk
yang
sama.
Perbedaan hanya diketahui 'Ieh

dilakukan "wash our selama 10 hari.Pada
hari ke 100 dilakukan pemberian dosing
vitamin A2 (3,4-didehydroretynil acetate)
seperti pada waktu awal. Pengambilan
darah dilakukan setelah 5 jam pemberian
vitamin A2. Sementara menunggu jam

seOrang petugas dan
dibuka
pads
akhir
penelitian' Untuk
menghindari
matahari saat
pendistibusian dilakukan,
botol
disimpan dalam kantong
plastik warna hitam.

2.
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Kapsul vitamin A dengan kandungan
200 000 IU (60 000 IJg RE).
Sedangkan kaPsul vitamin A
dan bentuk
Placebo, dibuat wartla
Yang sama dan diisi dengan sucrosa
dan
tePung
beras
dengan
perbandingan 2 : 1.

Cara kerja
Registrasi responden dimulai sejak
ibu hamil dengan kehamilan 9 bulan.
sehingga diperoleh daftar responden ibu
menyusui. Kepada bidan dimunta agar
program pemberian kapsul vitamin A
setelah
melahirka
tidak
diberikan
dulu.Sebelurn perlakuan kepada masing-

dilakukan pengumpulan data akhir yang
meliputi
pengukuran
antropometri,
pemeriksaan klinis dan wawancara
konsumsi makanan. Monitoring konsumsi
minyak goreng dilakukan tiap 1 minggu
sekali yang meliputi jumlah minyak goreng
yang dikonsumsi oleh keluarga, sisa
minyak dan jenis
masakan yang
menaaunakan minvak tersebut.
denoan
~,
v-~.
menggunakan
ionulir
monitoring
konsumsi minyak goreng dan timbangan
dengan ketelitian 1 gram. Tiap satu
petugas menangani 4 keluarga.
Pengolahan dan analisis data
Analisis data dilakukan untuk
memberi gambaran hasil penelitian.
menjawab
pertanyaan
dan
tujuan
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penelitian. Data disajikan dalam bentuk
sebaran, rata-rata dan simpang baku.
Perbedaan kadar vitamin A sebelum dan
sesudah intervensi pada masing-masing
kelompok dilakukan T-test untuk rasio ratarata dan Chi-square untuk data ordinal.
Perbedaan antar kelompok diuji dengan
ANOVA.

Yuniar R : dkk

Responden penelitian
Jumlah responden yang memenuhi
syarat inklusi 142 ibu, kemudian secara
random dibagi ke dalam 4 kelompok
perlakuan sesuai desain penelitian.
Karakteristik responden penelitian
Karakteristik responden menurut
umur, pariias, tingkat pendidikan dapat
dilihat pada Tabel 1

Tabel 1
Karakteristik Responden menurut Kelompok Perlakuan pada Awal Penelitian

-

Kelompok I

Variabel

N 1371

Oh

Kelompok I1

N 135)

%

Kelompok Ill
N 134)

%

Kelompok IV
N 1361

X

Umur ibu

< 20 th

3

20- 30 th

17

> 30 th

17

Paritas
1

.

10

2

8

>2

19

Lama pendidikan

s 9 tahun

33

>9 tahun

4

Tabel
1 menunjukkan bahwa
sebagian besar responden b e ~ m u diatas
r
20-30 tahun dan proporsi tertinggi terdapat
pada kelompok II yaitu 60%. Secara
statistik tidak ada perbedaan yang
bermakna antara ke empat kelompok (p =
0,548) dalam ha1 umur. Sedangkan paritas,
masing-masing kelompok menunjukkan
lebih dari 50 % telah melahirkan lebih dari
2 anak.

Sekitar 80% responden dari ke empat
kelompok mempunyai pendidikan formal
kurang dari 9 tahun. Nampak proporsi ibu
dengan lama pendidikan c 9 tahun pada
kelompok I sedikit lebih tinggi daripada ke
tiga kelompok lainnya, namun secara
statistik tidak menunjukkan perbedaan
yang bermakna.
Hasil pengukuran Antropometrl
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Tabel 2
Hasil pengukuran Antropometri responden pada awal penelitian
Variabel

Kelompok Ill Kelornpok IV
(n =34)
(n = 36)

Kelompok
I (n = 37)

Kelompok II
(n = 35)

Rata-rata i
SD

Rata-rata f
SD

Rata-rata i
SD

Rata-rata f
SD

Berat Badan (kg)

52,O i 8,8

52,6 i 6.0

5 4 3 i 8.6

50,9 i 6,6

0.242

Tinggi Badan (cm)

149,l i 5.6

149,O i 4.2

149.6 i 4.0

147.7 i 4,5

0,354

LILA (cm)

25,O i 2,9

25,l i 2,4

25,6 t 2,3

24.8 i 2,3

0,596

IMT

23,3 i 3.4

23,6 i 2.3

24.2 i 3.6

23.2 i 2.8

0.527

Hasil pengukuran antropometri yang
meliputi berat badan ibu, tinggi badan ibu.
lingkar lengan atas dan lndeks Massa
Tubuh ibu menunjukkan hasil yang hampir
sama antar ke empat kelompok dan tidak
berbeda bermakna.

-

P

Kadar serum retlnol dan cadangan
vitamin A i b u pada awal penelitian.
Tabel 4 menunjukkan rata-rata kadar
retino1 dan rata-rata rasio MRDR
awal
dari ke empat keiompok
penelitian.

Tabel 4
Kadar Serum retinol dan Rasio MRDR menurut Kelompok pada Awal Penelitian
Kelompok

N

Retinol (ugldl)
Rata-rata

P

SD

0.871

Rasio MRDR

P

Rata-rata

SD

0.798

Kelompok I

37

32,8

11,52

0.0748

0.0586

Kelompok II

35

34,9

11,30

0.0751

0.0741

Kelompok 111

34

34,6

12.87

0,0850

0,0437

Kelom~okIV

36

33.9

9.96

0.0837

0,0395

Tabel 4 menunjukkan rata- rata
kadar serum retinol dan rasio MRDR
menurut kelompok pada saat awal
penelitian. Terlihat kelompok I1 dan
kelompok Ill menunjukkan kadar serum
retinol lebih tinggi pada a w l penelitian.
namun perbedaan antar kelompok tersebut
tidak bermakna. Keadaan yang sama juga

ditunjukkan oleh cadangan vitamin A tubuh
antara ke empat kelompok, tidak ada
perberbedaan yang bermakna. Kisaran
rasio MRDR 0.0751-0,0850, dan dapat
disimpulkan bahwa cadangan pada ke
empat kelompok rendah karena masih
diatas 0,06 ugldl.
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Tabel 5
Sebaran Responden Berdasarkan lndikator Status Vitamin A menurut Kelompok
pada Awal Penelitian
Kelompok

N

Rasio MRDR (%)

Serum Retinol (%)

< 2Ougldl

> 20 ugldl

Normal

Rendah

(< 0,060)

(2 0,060)

Kelompok i

37

16,2

83.8

56,8

43,2

Kelompok II

35

5,7

94,3

54.3

45.7

Kelompok Ill

34

8,8

91.2

29,4

70,6

Kelompok IV

36

5,6

94.4

27.8

72.2

Tabel 5 menunjukkan kelompok I
mempunyai proporsi ibu dengan kadar
serum retinol rendah (c20 ugldl) paling
tinggi yaitu 16,Z0h, demikian pula bila
dilihat cadangan vitamin A tubuh ibu, yang
mempunyai cadangan vitamin A normal
dengan proporsi tertinggi adalah kelompok
I yaitu 56.8%.
Asupan vitamin A
Hasil analisis kandungan vitamin A
dalam minvak aorena
difortifikasi
- vana
,
adalah 27.5
sedangkan kandungan
vitamin A dalam minyak yang tidak
difortifikasi
0
REIg.
Dengan

REIS,

-

memperhitungkan kerusakan vitamin A
dalam pemasakan rata-rata 30%, maka
asupan vitamin A dari minyak sebesar 70
% atau setara dengan 20 REIg. Kapsul
vitamin A yang diberikan kepada kelompok
i dan Ill sebanyak 2 kapsul dalam waktu 2
hari berturut-tumt dengan dosis 200.000 SI
atau 60.000 RE. Masa paruh waktu vitamin
A
dalam
tubuh
antara
200-300
hari,sehingga diasumsikan vitamin A yang
dilepas dalam darah yang berasal dari
kapsul200 RUhari.
Asupan zat gizi dari makanan

Tabel 6
Asupan Zat Gizi dari Makanan menurut Kelompok Perlakuan pada Awal Penelitian
-

Kelompok

Energi (Kkal)

Protein f a)

Kelompok Ill menunjukkan asupan
energi dan protein yang tertinggi
dibandingkan dengan kelompok lain.
sedangkan asupan vitamin A tertinggi
terjadi pada kelompok I. Hasii analisis
statistik menunjukkan tidak ada perbedaan
yang bemlakna antara ke empat kelompok
, baik konsumsi energi, protein maupun
vitamin A.

Vitamin A (RE)

Lemak 10)

Dampak intewensi setelah 90 hari
perlakuan
Data berikut didasarkan pada
responden yang ikut penelitian hingga akhir
penelitian. Dari 142 ibu yang ikut pada
awal penelitian terdapat 135 ibu yang bisa
ikut hingga akhir penelitian. Alasan tidak
bisa ikut hingga seiesai antara lain karena
pindah,dan bayi meninggal.

Penga~h
pemberianminyak goreng yang dirortifrkasi
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Tabel 7
Kadar serum retinol menurut kelompok sebelum dan sesudah intewensi
Kelompok

N

Retinol awal (ugldl)

Retinol akhir
(ugldl)

Rata-rata i SD

Rata-rata f SD

Kelompok I

35

32,46f10,60

37.76i11,89

Kelompok II
Kelompok Ill

32
30

35,62f10,34
34.45f 12,75

39,58f10,66
37,40f10,31

KelOmDOk IV

34

33,91t10,10

29.33i10.82

p = 0,697
' dengan Uji ANOVA bermakna antar kelompok p < .05
Tabel 7 menunjukkan hasil uji
ANOVA terhadap kadar serum vitamin A
pada awal penelitian tidak ada perbedaan
yang bermakna (p = 0.697), sedangkan

p = 0,001'

pada akhir penelitian terlihat adanya
perbedaan yang
bermakna
antara
kelompok I. II dan Ill dengan kelompok IV
(p = 0.001).

Tabel 8
Kadar Cadangan Vitamin A Tubuh menurut Kelompok Sebelum dan Sesudah lntewensi
Kelom~ok

N

Rasio MRDR awal

Rasio MRDR akhir

Rata-rata f SD

Rata-rata f SD

Kelompok I

35

0.0709 i: 0.0506

0.0638i 0,0278

Kelompok II

32

0,0801k 0.077

0.0834f 0,0520

Kelompok Ill

30

0,0865k 0,045

0,0849f.0,0431

Kelom~okIV

34

0.0837f 0.041

0.1087f 0.0627
p = 0,003'

'bermakna antar kelompok

.p

p = 0,669
c 0,05

Hasil uji ANOVA menunjukkan
cadangan v%amin A yang ditunjukkan
dengan rasio MRDR pada awal penelitian
tidak ada perbedaan yang bermakna (p =
0,669). Namun pada akhir penelitian
menunjukkan ada perbedaan bermakna
antar kelompok (p = 0.003).
Hasil uiji beda rasio MRDR pada
masing-masing kelompok terlihat hanya

kelompok IV yang menunjukkan adanya
peningkatan angka rasio MRDR atau
penurunan yang bermakna (p = 0,049)
pada cadangan vitamin A pada akhir
penelitian, sedangkan ketiga kelompok lain
(1,Il. 111) tidak menunjukkan perbedaan yang
bermakna.
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label 9
Perubahan Serum Rrtinol dan Cadangan Vitamin A Tubuh Setelah lntewensi
Kelompok

Kelompok 1

N

35

Perubahan serum
Retinol (ugldl)
Rata-rata

SD

5.30

14.53

P

Perubahan MRDR
Rasio
Rata-rata

Kelompok 11

32

3.96

13.71

Kelompok 111

30

2,95

15,60

Kelompok IV

34

- 4.58

11,46

0,018

.

P

SD

-0.0071

0,0468

0,0032

0,0927

-0.0016

0,0487

0.0249

0,0712

(minyak goreng yang difortifikasi vitamin A)
meningkat setelah intervensi dengan
perubahan lebih tinggi terjadi pada pada
kelompok I, sebaliknya kelompok II dan IV
terlihat cadangan vitamin A nya menurun
dengan penurunan terbanyak terlihat pada
kelompok IV ( rasio MRDR = 0.0249).
Hasil analisis lanjut dengan melihat
respon dari perlakuan dapat dilihat pada
Tabel 10.

Tabel 9 menunjukkan terdapat
perbedaan besaran perubahan bermakna
kadar serum retinol antara awal dan akhir
penelitian antar kelompok (p = 0.018),
Peningkatan yang paling tinggi kadar
serum retinol didapati pada kelompok I,
sedangkan kelompok IV mengalami
penurunan kadar serum retinol setelah
intervensi. Cadangan vitamin A tubuh pada
kelompok I (minyak goreng fortifikasi
vitamin A dan 2 kapsul) dan kelompok Ill

Tabel 10
Hasil Analisis Kontras Sesudah lntewensi
Contras

SE

t

F

Kel I vs Kel IV

-9.8777

3.33785

-2.959

0.004

Kel II vs Kel IV

-8,5441

3,41407

-2,503

0.014

Kel Ill vs Kel IV

-7,5294

3.47220

-2,168

0.032

Tabel
di
atas
menunjukkan
perubahan yang bermakna ke tiga
perlakuan dibandingkan dengan kelompok
IV atau Plasebo, namun perubahan
tertinggi terlihat pada pengaruh pemberian
kombinasi asupan kapsul vitamin A dan
minyak goreng. Analisis lanjut dengan
Bonferroni (Post Hoc) test menunjukkan
perubahan serum retinol yang bermakna (p
= 0,022) karena peranan pemberian
viatmin A dari kapsul dan minyak goreng.
BAHASAN

Upaya
peningkatan
cadangan
vitamin A pada ibu nifas untuk
meningkatkan status vitamin A bayi telah
dilaksanakan oleh Program gizi dengan
pemberian 2 kapsul vitamin A dosis tinggi
segera setelah melahirkan. Fortifikasi
vitamin A pads minyak goreng merupakan
salah satu cara yang cost efektif.

Penelitian pengaruh pemberian
minyak goreng yang difortifikasi vitamin A
terhadap cadangan tubuh ibu menyusui
telah dilakukan terhadap 142 ibu nifas
dengan umur bayi 14-28 hari. Penetapan
cadangan tubuh ibu dengan menggunakan
metode MRDR (Modified Relative Dose
Response), suatu metode yang memberi
gambaran indikator status vitamin A yang
lebih baik dibandingkan indikator serum
retinol, karena serum retinol dipengaruhi
oleh banyak faktor termasuk konsumsi
vitamina A.
Gambaran status vitamin A pada awal
penelitian
Serum retinol pada awal terlihat tidak
perbedaan yang
diantara ke empat kelomDck (p = 0871),
Secara urnurn (lebih dari 80%) terlih;t ibu

,,ifas ke empat kelompok mempunyai kadar
Serum retinol dalam nilai normal yaitu di
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atas 20 ugl dl. Namun status normal serum
retinol tidak dapat menggambarkan
cadangan vitamin A dalam tubuh, karena
serum retinol dipengaruhi berbagai faktor,
seperti asupan vitamin A, absorbsi.
metabolisme vitamin A, kurangnya asupan
lemak
dan
defisiensi
zinc
yang
menyebabkan
terganggunya
sintesa
Retinol Binding Protein (REP). REP
merupakan protein pengangkut vitamin A
dari darah ke hati dan dari hati ke dalam
darah. Penelitian Tanumihardjo dkk di
Bogor menemukan rata-rata serum retinol
pada ibu menyusui 28,6 ugldl, sedangkan
De Pee menemukan kadar serum retinol
lebih rendah yaitu 25.7 ugldl '2.
Cadangan vitamin A tubuh ibu yang
terlihat dari rasio MRDR juga menunjukkan
rata-rata terendah 0.0748 pada kelompok I
dan tertinggi pada kelompok IV 0.0837
seperti pada Tabel 5. Keadaan ini tidak
terlalu jauh berbeda dari hasil penelitian
sebelumnya yang dilakukan De Pee dan
Tanumihardjo di Bogor. Bila dibandingkan
rasio MRDR pada penelitian De Pee ratarata 0.097 sedangkan pada penefitian ini
antara 0,0748 yang tertinggi dan terendah
0.0850. Adapun penelitian Tanumihardjo
70% mempunyai rasio MRDR >= 0,06 4.
Cadangan vitamin A tubuh yang
diperlihatkan dengan rasio MRDR telihat ke
empat
kelompok
memperlihatkan
cadangan vitamin A kurang karena ratarata rasio MRDR diatas 0.060 ugldl. Hasil
analisis statistik menunjukkan tidak ada
perbedaan
yang
bermakna
antar
kelompok. Dengan status vitamin A sedikit
di atas noemal respon terhadap perlakuan
selama intervenisi belum jelas. Bila dilihat
asupan vitamin A dari makanan memang
rata-rata asupannya hanya 372.5 RE (46%
RDA) pada kelompok II dan sebesar 575,7
RE (70% RDA) pada kelompok I seperti
terlihat pada Tabel 6.
Dampak pemberian minyak goreng yang
difortifikasi vitamin A
Dampak intervensi dapat dilihat
bahwa terjadi peningkatan serum retinol
pada kelompok I, kelompok II, dan
kelompok Ill yaitu kelompok yang
mendapat asupan vitamin A baik dari
kapsul vitamin A maupun minyak goreng.
Peningkatan yang paling tinggi kadar
serum retinol dijumpai pada kelompok I
(mendapat minyak goreng yang difortifikasi
vitamin A dan kapsul vitamin A),
sedangkan kelompok IV (mendapat
plasebo kapsul vitamin A dan minyak
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goreng) tampak terjadi penurunan kadar
serum retinol setelah 80 hari . Hasil analisis
menunjukkan perbedaan bermakna antara
kelompok 1V dengan ke tiga kelompok
lainnya dengan p < 0,05. Kesimpulan yang
didapat bahwa pemberian minyak goreng
yang difortifikasi vitamin A sebesar 25 ppm
selama 80 hari baik terhadap kelompok ibu
nifas yang mendapat suplementasi kapsul
vitamin A (2 x 200.000 SI) rnaupun yang
tidak
mendapat
suplementasi
meningkatkan kadar serum retinol secara
bermakna bila dibandingkan dengan
kelompok kontrol. Perubahan kenaikan
serum retinol antara kelompok I. II dan Ill
menunjukkan tidak bermakna (p 20,05).
Kenaikan cadangan vitamin A yang
dinyatakan dengan rasio MRDR pada
kelompok I (minyak goreng fortifikasi dan
kapsul vitamin A 2 x 200.000 SI), terlihat
meningkat dan peningkatannya lebih tinggi
daripada kelompok Ill (minyak goreng
fortfikasi), sementara kelompok II dan IV
rasio MRDR menurun.
Kenaikan
kadar
retinol pada
kelompok Ill sebesar 2.95 ugldl, lebih
rendah dari kelompok 1 (5,30 ugldl) karena
sumber asupan vitamin A kelompok Ill
berasal dari makanan dan minyak goreng
fortifikasi saja, sedangkan kelompok I
selain dari kedua sumber tersebut
mendapat tambahan vitamin A dari kapsul
vitamin A. Makin rendah rasio MRDR
makin tinggi merefleksikan cadangan
vitamin A tubuh. Pada Tabel 9
menunjukkan kelompok I mempunyai rasio
MRDR lebih rendah dari kelompok Ill.
Respon terhadap intervensl vitamin A
dipengaruhi oleh berbagai factor anatara
lain kadar serum retinol dan cadangan
vitamin A pada awal dan asupan vitamin A
dari makanan. Data menunjukkan bahwa
kelompok dengan mendapat asupan
vitamin A tertinggi berupa kapsul vitamin A
dan minyak goreng berfortifikasi vitamin A
mempunyai rasio MRDR terendah, artinya
menghasilkan cadangan vitamin A paling
tinggi. Asupan vitamin A dari makanan
antara kelompok I dan Ill tidak berbeda
yaitu 67.6% dan 66,7% dari AKG, demikian
juga
asupan lemak masing-masing
berturut-turut 77 i 35,O g dan 79 i 38.8 g.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan
bahwa perbedaan kadar retinol pada
kelompok I sebesar 5,30 ugldl dan
perubahan rasio MRDR 0.0071 mungkin
lebih disebabkan suplementasi kapsul
vitamin A 2 x 200.000 SI. Namun demikian
untuk kelompok Ill meskipun kenaikan

PGM 2M)9,32(2):139-149

Penga~hpembsrian minyak gweng yeng dibriifikasi

cadanaan vitamin A lebih rendah dari
kelompok I, temuan ini mengindikasikan
bahwa pemberian minyak goreng yang
difortifikasi
dengan
vitamin
A
menampakkan peningkatan konsentrasi
serum retinol dan kecenderungan kenaikan
cadangan vitamin A dalam hati.
lndikasi yang menunjukkan peranan
minyak goreng yang difortifikasi vitamin A
terhadap perubahan status serum retinol
juga terlihat dengan penurunan proporsi
ibu dengan serum retinol kurang dari
normal pada kelompok yang hanya diberi
minyak goreng yang difortifikasi sebesar
6,7%, sedangkan pada ibu yang hanya
diberi kapsul tidak terjadi perubahan. Hasii
yang sama ditunjukkan oleh penelitian
Martijanto
bahwa pemberian minyak
goreng bewitamin A terjadi penurunan
proporsi sebesar 8,6% pada responden
anak sekolah.
Secara umum dari temuan pada
penelitian ini menunjukkan bahwa fortifikasi
vitamin A ke dalam minyak goreng terbukti
dapat meningkatkan kadar vitamin A dalam
darah dan menampakkan kecenderungan
peningkatan cadangan vitamin A tubuh.
Penggunaan
minyak
goreng
yang
difortifikasi vitamin A dalam waktu lama
berpeluang sebagai alternatif dalam upaya
perbaikan status vitamin A masyarakat.

YuniarR ;dkk

SARAN
lntewensi selama 80 hari dapat
meningkatkan vitamin A dalam serum
walau belum rnampu memperlihatkan
peningkatan cadangan vitamin A tubuh
secara bermakna, namun fortifikasi minyak
goreng dengan vitamin A dapat dijadikan
altematif utnuk penanggulangan masalah
KVA.
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Cadangan vitamin. A tubuh ibu
menyusui pada ke empat kelompok
rata-rata rendah karena rasio MRDR
masih diatas 0,06 dan tidak berbeda
secara bermakna antara kelompok.
Kadar serum retinol dan cadangan
vitamin A tubuh ibu menyusui pada
akhir penelitian berbeda bermakna
antara kelompok perlakuan dengan
kelompok kontrol.
Pemberian minyak goreng yang
difortifikasi vitamin A 25 ppm, baik
terhadap ibu
menyusui yang
mendapat supiementasi kapsul dosis
tinggi
maupun
tidak,
dapat
meningkatkan kadar serum retinol
secara bermakna.
Cadangan vitamin A tubuh ibu
menyusui meningkat pada kelompok
ibu menyusui yang mendapat minyak
yang difortifikasi vitamin A baik yang
mendapat kapsul vitamin A dosis
tinggi maupun yang tidak.
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