
5 Manfaat Sarapan bagi Tubuh 

Dengan alasan bangun kesiangan ataupun padatnya rutinitas di pagi hari  membuat beberapa 
di antara kamu lupa akan satu kewajiban, yaitu sarapan! Sarapan kerap kali dianggap remeh 
oleh banyak orang, padahal beberapa penelitian menunjukan bahwa sarapan memiliki dampak 
yang positif bagi tubuh.  Yuk, simak beberapa manfaat melakukan sarapan rutin setiap pagi!  

1. Sumber Energi  
Tubuhmu telah beristirahat dan tidak mendapat asupan saat tidur di malam hari, sehingga untuk 
melakukan kegiatan di pagi hari, kamu membutuhkan energi. Sarapan merupakan satu cara 
yang baik agar kebutuhan energi kamu dapat terpenuhi. Sepadat apapun aktivitasmu, 
menyempatkan untuk sarapan akan sangat baik untuk tubuhmu. Selain lebih berenergi, kamu 
pun tidak akan mudah lemas dan ngantuk.  

2. Memperbaiki Metabolisme Tubuh 
Tidak mendapatkan asupan saat tidur ternyata membuat tubuhmu kehilangan kadar gula. Saat 
tubuh kekurangan kadar gula, maka daya metabolisme tubuh akan menurun atau tidak 
berfungsi dengan baik. Maka itu, dengan melakukan sarapan sehat di pagi hari, tubuhmu akan 
tetap mendapatkan kadar gula yang cukup dan ancaman penyakit akibat metabolisme yang 
salah pun dapat kamu hindari.  

3. Mengontrol Berat Badan 
Sarapan ternyata merupakan salah satu cara yang tepat bagi kamu yang sedang melakukan 
diet. Pasalnya, sarapan akan memaksamu untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan 
bergizi. Berbeda dengan saat kamu melewatkan sarapan, kamu justru akan memiliki nafsu 
makan yang lebih besar sehingga berbagai macam makanan akan mudah untuk kamu 
konsumsi. Manfaat metabolisme yang lancar pun akan membantu tubuhmu dalam membakar 
lemak.  

4. Meningkatkan Konsentrasi 
Tidak hanya energi yang membutuhkan kadar gula pada tubuh, otak pun membutuhkan glukosa 
untuk dapat bekerja dengan baik. Maka itu, makan sarapan yang mengandung karbohidrat 
akan sangat bermanfaat untuk menjaga konsentrasi kamu saat berkegiatan. Penelitian pun 
telah membuktikan bahwa sarapan akan membuat kamu lebih fokus, sehingga daya ingat otak 
akan bekerja dengan baik.  

5. Mengurangi Risiko Terkena Penyakit 
Kekurangan kadar gula saat tidur, ternyata akan berakibat fatal jika kita tidak memperbaikinya 
dengan sarapan yang teratur. Setidaknya kekurangan kadar gula dapat memicu beberapa 
penyakit seperti diabetes, darah tinggi, obesitas, bahkan jantung. Makanya, sarapan dirasa 
sangat penting untuk kesehatan tubuh kamu.  
 
Sudah paham kan seberapa pentingnya sarapan bagi tubuh kamu? Mulai sekarang jangan 
lupakan sarapan agar tubuhmu dapat bekerja dengan baik!


