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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak sekolah merupakan aset negara sebagai sumber daya manusia 

untuk  keberhasilan pembangunan bangsa. Anak sekolah dasar merupakan 

salah satu kelompok rentan gizi. Hal ini dikarenakan anak-anak sedang 

dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tulang, gigi, otot dan darah, 

sehingga memerlukan zat gizi makronutrien seperti energi, protein, lemak 

dan zat gizi lain (Moehji, 2003). Menurut American Dietetic Association 

(2009), menyatakan bahwa makronutrien merupakan nutrisi yang penting 

untuk aktivitas fisik, memelihara tubuh, memperbaiki otot dan jaringan yang 

rusak. 

Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan mempengaruhi 

status gizi anak sekolah (Rahardiyan, 2008). Pola makan yang sehat dan 

seimbang terdiri dari 15% protein, 20% lemak, dan 65% karbohidrat dari total 

energi yang dibutuhkan (Irianto, 2007). Golongan anak usia Sekolah Dasar 

(SD), waktu banyak dihabiskan di luar rumah baik di sekolah dan tempat 

bermain. Hal ini mempengaruhi kebiasaan waktu makan anak dimana, anak 

lebih suka jajan daripada makan di rumah (Devi, 2012). 

Makanan jajanan merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan 

anak, karena jajanan menyumbangkan energi dan zat gizi yang diperlukan 

untuk pertumbuhan anak, sehingga jajanan yang berkualitas baik akan 

mempengaruhi kualitas makanan anak (Murphy & Allen, 2007). Anak sekolah 

rata-rata memilih makanan jajanan dengan kandungan energi dan protein 

yang rendah sehingga sumbangan energi dan protein dari makanan jajanan 
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terhadap total konsumsi sehari masih rendah. Rendahnya sumbangan zat 

gizi dari makanan jajanan disebabkan karena sebagian besar anak sekolah 

dasar mengkonsumsi makanan jajanan yang kandungan zat gizinya kurang 

beragam yaitu hanya terdiri dari 1 atau 2 jenis zat gizi (Hermina, dkk, 2004). 

Konsumsi dan kebiasaan jajan anak turut mempengaruhi kontribusi 

dan kecukupan energi dan zat gizinya. Menurut Ello dan Martin (2002), 

menyatakan bahwa porsi makanan jajanan harus diperhatikan karena ukuran 

porsi makanan jajanan mempengaruhi asupan energi. Penelitian Sihadi 

(2004), menunjukkan bahwa makanan jajanan tradisional memberikan 

kontribusi sekitar 24,7% dari rata-rata total konsumsi energi per hari dan 

sekitar 22,9% dari rata-rata total konsumsi protein per hari pada anak SD. 

Penelitian Manik (2001), menyatakan bahwa kontribusi makanan jajanan 

tradisional untuk energi 5,5% dan protein 4,2% terhadap total konsumsi 

makanan sehari pada anak sekolah dasar.  

Penelitian Ulya (2003), menyatakan bahwa kontribusi makanan 

jajanan terhadap konsumsi sehari berkisar antara 10%-20%, yaitu energi dari 

makanan jajanan memberikan kontribusi sebesar 17,36% dan protein 12,4%, 

15,1% karbohidrat, dan lemak 21,1% terhadap konsumsi sehari. Beberapa 

alasan mengapa anak-anak suka jajan, diantaranya adalah anak tidak 

sempat sarapan, merasa tidak solider dengan teman jika tidak jajan, orangtua 

tidak sempat menyiapkan bekal ke sekolah. 

Makanan jajanan bagi anak sekolah sangat penting diperhatikan 

khususnya mengenai mutu gizinya. Program PMT-AS ini bertujuan untuk 

meningkatkan asupan gizi anak sekolah dengan Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT), tetapi dari data yang diperoleh program pemberian 

makanan tambahan ini tidak menghalangi anak-anak untuk mengkonsumsi 
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makanan jajanan dibuktikan dengan sebesar 70% siswa-siswi SD N Plalan 1 

memiliki kebiasaan jajan. Jajanan yang sering dikonsumsi siswa ,yaitu 

tempura, cilok, chiki, mie, bakso, es kucir dan gorengan. Hal ini menjadi 

pendorong dilaksanakan penelitian tentang “Kontribusi Makanan Jajanan 

Terhadap Tingkat Kecukupan Asupan Zat Gizi Makro Pada Anak Sekolah 

yang Mendapat PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah) di 

SD Negeri Plalan 1 Kota Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : Berapa kontribusi makanan jajanan terhadap 

tingkat kecukupan asupan energi dan protein pada anak sekolah yang 

mendapat PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah) di SD 

Negeri Plalan 1 Kota Surakarta. 

 
C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memberikan gambaran tentang kontribusi makanan jajanan 

terhadap tingkat kecukupan asupan energi dan protein pada anak 

sekolah yang mendapat PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan Anak 

Sekolah) di SD Negeri Plalan 1 Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan jenis makanan jajanan sumber energi dan protein. 

b. Mendiskripsikan asupan energi dan protein dari makanan jajanan 

anak sekolah di SD Negeri Plalan 1 Kota Surakarta. 

c. Menganalisis persentase kontribusi makanan jajanan terhadap tingkat 

kecukupan asupan energi dan protein. 
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D. Manfaat 

1. Bagi pihak Sekolah 

Bagi pihak sekolah penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang jenis makanan jajanan yang baik pada anak sekolah, 

sehingga dapat meningkatkan asupan zat gizi anak sekolah. 

2. Bagi Dinas Kesehatan 

Memberikan tambahan informasi makanan jajanan pada anak 

sekolah yang mendapatkan PMT-AS, sehingga dapat dijadikan bahan 

untuk evaluasi dan perencanaan program di Dinas Kesehatan. Dapat 

memberikan informasi tentang asupan energi dan protein anak sekolah 

yang mendapatkan PMT-AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


