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Kata Pengantar

Buku Modul Praktek ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa Program Studi D3
dan D4 Gizi dalam memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang keahlian terapannya terutama dalam memahami penggunaan
Program NutriSurvey sebagai salah satu alternatif pengkajian konsumsi makanan
individu dan status gizinya serta dapat dimanfaatkan untuk menghitung kebutuhan
energi seseorang dan sekaligus sebagai alat bantu untuk merencanakan waktu yang
dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan berat badan jika ditambah atau
dikurangi sejumlah tertentu energi dalam kkal/hari. Mudah-mudahan pembelajaran
praktek dipersiapkan melalui modul ini bermanfaat untuk mencapai semua pengalaman
belajar tersebut di atas.
Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak lepas dari kekurangan, oleh karena
itu dengan terbuka penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun.
Harapan penulis semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan
pembaca pada umumnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Malang, April 2016

Penulis
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Lembar Pengesahan
Isi dari Modul ini sudah sesuai dengan tuntutan Kurikulum Program Studi di Bidang
Gizi
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MODUL PRAKTEK
NUTRISURVEY2007
OLEH : I NENGAH TANU KOMALYNA

Latar Belakang
Pelayanan professional tidak hanya identik dengan mutu dan biaya tinggi, tetapi juga
identik dengan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan teknologi tinggi jika perlu
“instan” (Kemenkes, 2014).
Piranti lunak (software) NutriSurvey 2007 merupakan salah satu alternative untuk
penghitungan zat gizi, mengurangi kesalahan karena penggunaan kalkulator, sebagai
salah satu alat bantu penghitungan kebutuahan dan memberi ilustrasi secara sedehana
tentang scenario peningkatan berat badan (BB) dan penurunan BB. Piranti lunak ini
tentu banyak kelebihan sekaligus kekurangan jika dikaitkan dengan tujuan spesifik,
seperti untuk khusus mendukung konsultasi gizi piranti ini belum dapat mendukung
dengan optimal.

Kegiatan Belajar
Pada akhir dari pembelajaran di harapkan mahasiswa atau professional gizi yang
menggunakan Nutrisurvey sebagai salah satu alat bantu untuk mencapai manfaat yang
dapat diperoleh dari piranti lunak ini.
Adapun tujuan yang diharapkan melalui penulisan modul ini adalah :
1.

Mendownload program NutriSurvey

2.

Mendonload Food Database Indonesia

3.

Menginstal Program NutriSurvey

4.

Menggunakan Program NutriSurvey untuk pengolahan data konsumsi
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Kegiatan Belajar 1
Tahap-tahap menggunakan NutriSurvey 2007
A. Mendownload Program NutriSurvey
1. Mencari dengan bantuan Google dengan kata kunci NutriSurvey
Mencari dengan metode ini, tentunya dengan asumsi belum tahu alamat web yang
menyediakan informasi program nutrisurvey.

Hasil pencarian Google tentang NutriSurvey atau yang membahas NutriSurvey
cukup banyak. Pilih alamat yang di kehendaki.
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2. Download NutriSurvey, melalui alamat www.nutrisurvey.de maka akan tampil
seperti web page di bawah ini

3. Arahkan kursor pada teks nutrisurvey2007.exe dari teks Download of the main
NutriSurvey program (nutrisurvey2007.exe, 1074 Kbyte) pada web page
www.nutrisurvey.de
4. Klik 2 kali, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut ini

5. Klik tombol Save File
Pada tahap Save File sudah dilakukan, tahapan download program nutrisurvey
2007

telah

selesai

dilaksanakan.

Semua

tahapan

download

program

nutrisurvey2007 di atas cukup satu kali dilakukan.
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Kegiatan Belajar 2
B. Menginstal Program NurtiSurvey
1. Seteleh proses download selesai, tampilkan hasil download dengan mengklik pada
Menu Tab tanda panah bawah (

) seperti di bawah ini atau memlaui Windows

Explorer Download cari program NutriSurvey2007.exe
Untuk tahap di bawah ini, karena wab page yang masih aktif adalah
www.nutrisurvey.de, maka melalui menu Tab cari tanda

, kemudian klik maka

akan tampil dilayar monitor seperti di bawah ini.

2. Klik hasil download, maka akan muncul kotak dialog Open File sebaga berikut ini
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3. Setelah muncul kotak dialog Open File, seperti di atas maka Klik tombol Run
Setelah tombol Run di klik. Program NutriSurvey sudah siap untuk diinstalasi yang
ditandai dengan keluarnya kotak dialog NutriSurvey 2007 for Windows Setup
seperti tampak pada gambar berikut ini.

Dari kotak dialog di atas, ada beberapa informasi yang perlu diketahui bahwa
program nutrisurvey2007 adalah program yang dapat beroperasi pada plaform
windows; program nutrisurvey didisain untuk membantu melakuka pengkajian gizi,
dan melakukan perhitungan dietetik. Program ini adalah program non komerisal
(free) dibuat oleh Jurgen Erhardt, pada bulan Oktober 2007 dan sampai sekarang
belum ada update nya
4. Klik tombol Next
Setelah klik tombol next dilakukan, maka akan muncul kotak dialog nutrisurvey
2007 for windows setup, dan pada tahap awal setup adalah melakukan pilihan
Select Installation Directory, yaitu memilih direktori tempat program nutrisurvey
akan

diinstallasi.

Default direktori instalasi

yang disediakan adalah di

C:/nutrisurvey2007.
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Disarankan direktori default ini diterima
5. Klink tombol Next
Setelah mengkik tombol Next yang kedua kalinya, proses instalasi akan dilakukan
sampai prosesnya instalasinya complete
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6. Tekan tombol OK
Untuk mengakhiri proses instalasi program nutrisurvey2007. Untuk mengetahui
bahwa istalasi sudah lengkap dan berhasil dapat dilihat dengan windows explorer
dimana sudah bertambah dengan folder c:/nutrisurvey2007 yang sebelumnya tidak
ada, dan di desktop juga sudah bertambah dengan icons nutrisurvey2007. Untuk
lebih elasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Jika dicek dengan menggunakan Window Explorer tampak seperti
gambar tersebut di atas, dan jika dilihat setelah instalasi berhasil di
desktop bertambah icon seperti gambar di sebelah kanan.
C. Mendownload Database Bahan Makanan/Makanan (Food Database)
Tahap yang tidak kalah pentingnya setelah proses download program selesai
dilakukan adalah mendownload dababase yang berisi data tentang bahan makanan
dan makanan serta kandungan energi dan zat gizinya. Adapun tahapannya adalah
sebagai berikut ini :
1. Dari wab page www.nutrisurvey.de pada sub menu web pilih Food Database, maka
akan ditampilkan web page Country Specific Database.
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KLIK teks Food database tersebut, maka akan tampil web page seperti tampak
pada gambar di bawah ini.

2. Bawa kursor ke teks Indonesia , klik 1 (satu) kali, maka akan keluar kotak dialog
Opening Indones.zip seperti di bawah ini

Dari kotak dialog tersebut, jika dipilih open with WinRar achiver (default), maka jika
tombol OK dipilih, maka database indones.zip hanya akan ditampilkan dan tidak
tersimpan seperti gambar berikut ini. Jika metode ini yang dipilih, maka segera di
ekstrak ke folder instalasi nutrisurvey2007 di C:/nutrisurvey2007
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3. Klik tombol OK maka akan muncul hasilnya di kotak dialog program WinRar seperti
pada gambar di bawah ini

4. Klik file indo.fta.
Dari Menu WinRar (atau program sejenis) pilih Extract to. Tujukan hasil ekstrak
ke folder C:/NutriSurvey2007. Sampai tahap ini, baik instalasi program
nutrisurvey2007 dan database indo.fta sebagai database bahan makanan dan
makanan yang ada di Indonesia sudah berada dalam satu folder. INGAT,
walaupun database indo.fta sudah berada dalam satu folder dengan hasil
instalasi program nutrisurvey, database tersebut belum terintegrasi dan
dikenali oleh program nutrisurvey2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.
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Kegiatan Belajar 3
D. Program NutriSurvey2007
1. Aktifkan Program
Klik dua kali icon nutrisurvey2007, maka akan tampil beberapa inforamasi tentang
NutriSurvey for Windows © 2007 oleh Dr. Juergen Erhardt Seameo-Tromped RCCN
University of Indonesia. Untuk bisa menjalankan program ini membutuhkan
resolusi layar 800*600. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Klik tombol OK. Pada tahap ini, program nutrisurvey siap untuk digunakan.
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Secara garis besar pada program nutrisurvey2007 tersedia menu program, tools
bar untuk menu File, Edit, Calculation, Extras dan Help; Sasaran yang akan di kaji
asupan giznya, tampilan zat gizi dan tempat untuk mengentry data bahan makanan
dan konsumsi makanan.
2. Fasilitas pada NutriSurvey2007
Terdapat 6 Menu, yaitu menu File, Edit, Calculations, Food, Extras dan Help
sepeerti di bawah ini.

2.1 Menu File
Dengan Tools bar :

Menu File, identik fungsinya dan termasuk cara pintas untuk menjalankan
fungsinya seperti pada menu File pada MS Word
2.2 Menu Edit
Dengan Tools bar :

Insert empety line
Delete empety line
Headings….
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Lakukan semua tahapan di bawah ini supaya dapat memahami berbagai perintah
dari

MENU

EDIT

yang

sering

digunakan

saat

menggunakan

program

NutriSurvey2007.
PRINSIP DASAR cara entry data pada program NutriSurvey2007 adalah sebagai
berikut ini :
1. Jika mau membuat Heading (Modifikasi), ketik pada Baris Pertama : Pagi
(diawali dengan huruf kapital), kemudian pindahkan kursor kebawah dengan
mengklik baris kedua atau dengan menggunakan panah bawah untuk
mencegah adanya proses pencarian bahan makanan atau makanan (karena
Pagi bukan makanan)
2. Untuk entry bahan makanan atau makanan HARUS dimulai dengan huruf kecil
atau semua huruf TIDAK boleh kapital dan diakhiri dengan menekan tombol
ENTER (pada saat menekan tombol ENTER, akan terjadi proses mencari bahan
makanan atau makanan tersebut dalam database, jika tidak ada maka akan
keluar komentar seperti di bawah ini

Lakukan Entry data, seperti data di bawah ini dengan menggunakan NutriSurvey
Tujuan : untuk pemahaman penggunaan fasilitas Menu Edit

a. Menerapkan Menu Edit  Perintah Delete Contents
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Dari entry data di atas terdapat tiga entry data. Pertama : entry Heading : Pagi;
Kedua, entry data nasi goreng dan jumlah yang di makan; Ketiga, entry data
nasi goreng lagi dan jumlah yang dimakan.
Jika, ingin di hapus (Delete Contents) entery data pada baris ketiga, maka klik
baris ketiga (lihat gambar di atas) kemudian pilih Menu Edit  delete contents
atau cukup tekan kombinasi tombol Ctrl + Del secara bersama-sama.
Maka hasilnya seperti di bawah ini

b. Menerapkan Menu Edit  Insert line (Insr)
Dari entry data di di bawah terdapat tiga entry data. Pertama : entry Heading :
Pagi; Kedua, entry data nasi goreng dan jumlah yang di makan; Ketiga, entry
data nasi goreng lagi dan jumlah yang dimakan.
Jika, ingin di menambahkan satu baris (Insert line) antara baris kedua dan
ketiga, maka klik baris ketiga (lihat gambar di atas) kemudian pilih Menu Edit 
Insert line atau cukup tombol Insert.

Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini :
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c. Menerapkan Menu Edit  Delete empety line
Di bawah ini, kondisi entry data sebagai berikut ini : 1) entry data Heading yang
dilakukan secara manual (modifikasi) tidak menggunakan Heading Standart
yang disediakan program, yaitu dengan memberi Header : Pagi; 2) Nasi
goreng; 3) baris kosong (tidak ada entry data dan tidak ada jumlah bahan
makan atau makanan yang dientry); 4. Nasi goreng

Jika, ingin menghapus semua baris kosong (delete empety line) dan atau baris
yang tidak disertai dengan informasi yang lengkap, seperti : dientry jenis
makanan tetapi jumlah (amount) makan kosong dan entry data yang tidak
standart (Heading yang dimodifikasi) semua akan di hapus. Caranya pilih Menu
Edit  Delete empety line, maka hasilnya seperti di bawah ini.

Maka baris 1 dan 3 terhapus, dan berubah menjadi 2 baris entry data seperti di
atas. Tetapi jika Heading dibuat dengan standart Heading yang telah disediakan,
maka akibat dari perintah delete empety line tidak sama dengan modifikasi
Heading.
d. Menerapkan Menu Edit  Heading (Standart)
1) Heading akan disisipkan di Baris 1, kursor diletakkan di baris 1 kemudian
pilih Menu Edit  Headings (pilih jenis Headings nya : misalnya : Breakfast)
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2) Hasilnya penyisipan Heading Standat, seperti di bawah ini

3) Aplikasi Delete empety line dengan Heading Standat dan kondisi entry
seperti di bawah ini

Dan jika perintah Menu Edit  Delete empety line dilakukan, maka hasilnya
berbeda dengan Heading Modifikasi seperti yang sudah dilakukan di atas.
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Manfaat dari pembelajaran di atas adalah HARUS hati-hati melakukan
Delete empety line jika Heading diberikan dengan cara Modifikasi. Heading
Modifikasi tetap perlu dilakukan, karena jika entry data ini ingin dicetak
penggunaan bahasa konsisten (bahasa Indonesia).
2.3 Menu Calculation
Dengan Tools bar :

a. Menu Calculations  Energy requirement
Fasilitas ini diberikan untuk menghitung kebutuhan energi secara indivividu
sesuai dengan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan dan aktifitas fisik.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Hasilnya berupa jumlah energi basal yang dibutuhkan, dan energi tambahan
serta indek masa tubuh (IMT/BMI). Melalui fasilitas ini juga bisa dijadikan tools
untuk membantu pada saaat konseling gizi, khususnya jika klien butuh
pengaturan kenaikan atau penurunan berat badan (BB).
Untuk kasus di bawah ini diketahui Tn. Nengah Usia 45 tahun, Jenis Kelamin :
Laki-laki, TB= 160 cm, BB=60 kg, aktvitas = berat (mengajar 36,5 jam seminggu)
Setelah di entry, hasilnya adalah sebagai berikut :

Energi basal = 1404 kkal/hari, energi tambahan (karrena aktifitas) = 1193
kkal/hari; BMI = 23,4 seharusnya (recommended) 24,0 sehingga dengan
aktivitas Tn. Nengah saat mengajar menjadi lebih BMI sedikit di bawah
recomendasi.
Jika Tn. Nengah minta supaya BMI sesuai dengan anjuran, berarti BB
disarankan untuk naik. Dari fasilitas Menu Calculations  energi requirement
diberi fasilitas untuk merencanakan kenaikan berat badan (weight gain)
dengan bantuan diagram. Untuk bisa mencapai BMI yang direkomendasikan Tn
Nengah harus naik BB dari 60 kg menjadi 62 kg
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini
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Melalui weight gain diagram skenario, disediakan dua pilihan cara menaikkan
BB menjadi 62 kg, yaitu dengan mengkonsumsi makanan sejumlah 3100
kkal/hari atau 3600 kkal/hari dari kebutuhan awal 2600 kka/hari. Waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai BB 62 kg dengan diet yang berbeda tidak sama. Di
bawah ini hasil diagramnya.
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Untuk diet 3100 kkal membutuhkan waktu lebih dari 3 minggu untuk bisa
meningkatkan BB menjadi 62 kg, sedangkan diet 3600 kkal/hari dapat
meningkatkan BB menjadi 62 kg dalam 2 minggu.
b. Menu Calculations  Printout of the current food
Untuk kepentingan latihan :
1. Klik toolbar Open  diet.epl (database diet yang sudah tersedia dalam
program)

2. Dari Menu Calculations  Printout of the current food
Program nutrisurvey akan memprintout dalam bentuk tampilan MS Word
====================================================================

Analysis of the food record
====================================================================
Food
Amount
energy carbohydr.
____________________________________________________________________________
BREAKFAST
Tea (beverage)
Cow's milk liquid milk skimmed
Oat flakes
Lemon juice
Yoghurt partially skimmed
Pear fresh whole

300 g
50 g
15 g
5g
75 g
100 g

1.4 kcal 0.0
18.0 kcal
2.5
55.5 kcal
9.5
5.0 kcal 1.0
34.6 kcal
3.1
48.8 kcal 11.5

g
g
g
g
g
g
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Crispbread
Butter
Hard cheese min. 30% fat (dry matter)

15 g
5g
20 g

53.9 kcal
37.1 kcal
71.3 kcal

11.0 g
0.0 g
0.0 g

77.8 kcal

17.1 g

Meal analysis: energy 325.6 kcal (26 %), carbohydrate 38.6 g (24 %)

1. BREAK
Apple fresh

150 g

Meal analysis: energy 77.8 kcal (6 %), carbohydrate 17.1 g (11 %)

LUNCH
Chicken fryer, breast fresh (white meat)
Maize germ oil
Carrot fresh cooked
Kohlrabi fresh cooked
Sour cream 10 % fat
Potatoes peeled fresh cooked
Apple fresh
Pear fresh

100 g
5g
125 g
125 g
15 g
150 g
75 g
75 g

101.8 kcal
44.2 kcal
26.3 kcal
25.4 kcal
17.5 kcal
102.9 kcal
38.9 kcal
39.3 kcal

0.0
0.0
4.5
3.5
0.5
21.4
8.6
9.3

g
g
g
g
g
g
g
g

1.4 kcal
18.0 kcal
35.9 kcal
22.2 kcal
28.0 kcal

0.0
2.5
7.3
0.0
6.8

g
g
g
g
g

Meal analysis: energy 396.2 kcal (32 %), carbohydrate 47.7 g (30 %)

2. BREAK
Tea (beverage)
Cow's milk liquid milk skimmed
Crispbread
Butter
Preserves Jellies Marmalades

300 g
50 g
10 g
3g
10 g

Meal analysis: energy 105.6 kcal (8 %), carbohydrate 16.7 g (11 %)
DINNER
Tea (beverage)
Wholemeal bread
Leek fresh cooked
Chicken egg fresh cooked
Sunflower seed oil
Apple fresh cooked

300 g
30 g
200 g
50 g
5g
150 g

1.4 kcal 0.0 g
56.4 kcal 11.3 g
45.9 kcal
5.0 g
74.3 kcal
0.3 g
44.1 kcal
0.0 g
81.7 kcal 17.9 g

Meal analysis: energy 303.9 kcal (24 %), carbohydrate 34.6 g (22 %)
BETWEEN
Mixture of nuts and dried fruit

10 g

48.4 kcal

3.0 g

Meal analysis: energy 48.4 kcal (4 %), carbohydrate 3.0 g (2 %)
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====================================================================

Result
====================================================================
Nutrient
analysed
recommended
percentage
content
value
value/day
fulfillment
_____________________________________________________________________________
energy
1257.5 kcal
2036.3 kcal
62 %
water
2200.7 g
2700.0 g
82 %
protein
66.2 g(22%)
60.1 g(12 %)
110 %
fat
38.4 g(27%)
69.1 g(< 30 %)
56 %
carbohydr.
157.8 g(51%)
290.7 g(> 55 %)
54 %
dietary fiber
32.3 g
30.0 g
108 %
alcohol
0.0 g
PUFA
10.4 g
10.0 g
104 %
cholesterol
298.2 mg
Vit. A
2423.1 µg
800.0 µg
303 %
carotene
10.9 mg
Vit. E (eq.)
13.0 mg
12.0 mg
109 %
Vit. B1
0.9 mg
1.0 mg
85 %
Vit. B2
1.2 mg
1.2 mg
102 %
Vit. B6
1.9 mg
1.2 mg
161 %
tot. fol.acid
278.3 µg
400.0 µg
70 %
Vit. C
149.1 mg
100.0 mg
149 %
sodium
785.5 mg
2000.0 mg
39 %
potassium
2997.6 mg
3500.0 mg
86 %
calcium
1034.1 mg
1000.0 mg
103 %
magnesium
288.1 mg
310.0 mg
93 %
phosphorus
1214.7 mg
700.0 mg
174 %
iron
12.0 mg
15.0 mg
80 %
zinc
7.7 mg
7.0 mg
110 %

Dari fasilitas ini, printout asupan energi dan zat gizi selain dalam betuk
waktu makan juga rangkuman dari zat gizi dalam satu hari.
c. Menu Calculations  analysis of several food recors
Fasilitas ini diberikan jika akan melakukan analisis energi dan zat gizi dari
beberapa hari waktu makan, misalnya Hari ke 1, Hari ke2, dan Hari ke 3.
Hasilnya berupa rata-rata dari tiga hari waktu makan
Langkah-langkah :
1) Menu Calculations  analysis of several food recors
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Maka akan tampil seperti di bawah ini :

2) Blok asupan selama tiga hari (dalam contoh ini adalah diet.epl, diet2.epl,
dan diet3.epl) dan aktifkan outputnya dalam bentuk Text. Kemudian tekan
tombol OK

Blok beberapa file yang akan
dianalysis

Output dalam
bentuk Text
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Hasilnya adalah sebagai berikut ini :
Total analysis of several food records
Number of food records 3: diet.epl, diet2.epl, diet3.epl
=======================================================================

Result
===========================================================
Nutrient
analysed
recommended
percentage
content
value
value/day
fulfillment
__________________________________________________________________
energy
1257.5 kcal
2036.3 kcal
62 %
water
2200.7 g
2700.0 g
82 %
protein
66.2 g(22%)
60.1 g(12 %)
110 %
fat
38.4 g(27%)
69.1 g(< 30 %)
56 %
carbohydr.
157.8 g(51%)
290.7 g(> 55 %)
54 %
dietary fiber
32.3 g
30.0 g
108 %
alcohol
0.0 g
PUFA
10.4 g
10.0 g
104 %
cholesterol
298.2 mg
Vit. A
2423.1 µg
800.0 µg
303 %
carotene
10.9 mg
Vit. E (eq.)
13.0 mg
12.0 mg
109 %
Vit. B1
0.9 mg
1.0 mg
85 %
Vit. B2
1.2 mg
1.2 mg
102 %
Vit. B6
1.9 mg
1.2 mg
161 %
tot. fol.acid
278.3 µg
400.0 µg
70 %
Vit. C
149.1 mg
100.0 mg
149 %
sodium
785.5 mg
2000.0 mg
39 %
potassium
2997.6 mg
3500.0 mg
86 %
calcium
1034.1 mg
1000.0 mg
103 %
magnesium
288.1 mg
310.0 mg
93 %
phosphorus
1214.7 mg
700.0 mg
174 %
iron
12.0 mg
15.0 mg
80 %
zinc
7.7 mg
7.0 mg
110 %

d. Menu Calculations  Diagram
Untuk menampilkan printout of current food dalam bentuk grafik. Untuk
contoh di atas di tampilkan seperti berikut ini.
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e. dst
2.4 Menu Food

Dari Menu Food, yang paling penting untuk diketahui adalah Modify food
database dan Include more foods from other database, karena dari fasilitas inilah
memungkinkan menambah database jenis makanan dan zat-zat gizi yang dalam
database, serta menambahkan database baru (indo.fta) ke dalam database
program nutrisurvey yang sudah ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah
ini.
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Modify food database

Dan Include more foods from other database
Langkah ini wajib dilakukan jika database indo.fta dapat dikenali oleh program
nutrisurvey2007. Dilakukan cukup satu kali saja setelah proses intalasi program
nutrisurvey telah berhasil dan ekstrak database indo.fta sudah dilakukan.
Inilah tahapannya :
1. Menu Food  Include more foods from other database yang diaktifkan
Maka akan tampil kotak dialog Food database selection, sebagai berikut ini

2. Klik indo.fta, kemudian tekan tombol OK
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3. Klik tombol All, kemudian tekan tombol Save and Close

Maka akan ada confirmasi seperti di atas, Klik tombol Yes (default). Database
indo.fta ssudah terintegrasi dalam program sehingga jika dientry data makanan
indonesia sudah dapat dikenali.
Hasil nya adalah seperti tampak pada gambar berikut ini.
1. Ketik Heading : Makan Pagi : (klik baris kedua atau sorot panah bawah)
2. Ketik di baris kedua nasi (semua huruf non kapital, tekan tombol ENTER)

29

3. Dst (dilanjutkan sesuai dengan asupan setiap hari)
2.5 Menu Extras

Dari menu Extras, wajib dipelajari adalah penggunaan fasilitas Read and change
recommendation (memungkinkan untuk melihat standar yang digunakan dan
kemungkinan melakukan perubahan sesuai dengan standar yang berlaku) dan
Individual anthtopometric assessment (untuk mengetahui status gizi balita
menurut indeks BB/U, TB/U dan BB/TB).
2.6 Menu Help
E. Latihan
1. Entrylah apa saja yang sudah Saudara makan mulai dari pagi sampai malam
dengan menggunakan tata cara yang sudah diuraikan tersebut di atas selama 3
hari berturut-turut. Hari pertama disimpan dengan tata cara nama anda_hari
keberapa (contoh : nengah_1, sampai hari ke 3)
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2. Lakukan analisis data konsumsi dari hari_1 sd hari_3
3. Printout hasilnya
4. Kesimpulan Saudara bagaimana? (Catatan : untuk menyimpulkan hasil
pengolahan data konsumsi, JANGAN lupa, rujuk pengelompokan asupan
konsumsi menurut matakuliah Survey Konsumsi)

F. Pustaka
I Nengah Tanu Komalyna, 2006. Panduan Singkat Penggunaan NutriSurvey untuk
kalangan mahasiswa dan Profesi Gizi, Depekes Akademi Gizi Malang
I Nengah Tanu Komalyna, 2014. Panduan Singkat Penggunaan NutriSurvey untuk
kalangan mahasiswa dan Profesi Gizi (Edisi Revisi), Kemenkes Malang.
Dr. Juergen Erhardt, 2007. NutriSurvey2007. Seameo-Tromped RCCN University of
Indonesia.
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