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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang  

Tumbuh kembangnya anak usia sekolah yang optimal tergantung 

pemberian nutrisi dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta benar. 

Dalam masa tumbuh kembangn tersebut pemberian nutrisi atau asupan 

makanan pada anak tidak selalu  dapat dilaksanakan dengan tepat. 

Pemberian asupan yang tidak tepat dapat berakibat gangguan pada banyak 

organ-organ dan sistem tubuh anak (Lestari, 2009).. 

Anak-anak termasuk salah satu kelompok yang rentan mengalami 

masalah gizi yaitu kekurangan protein. RISKESDAS (2010) menunjukan 

sekitar 44,4% anak tingkat konsumsi energi yang kurang dari 70% dari 

Angka Kecukupan Gizi (AKG). Sebanyak 59,7% anak tingkat konsumsi 

proteinnya kurang dari 80% berdasarkan AKG. 

Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan semua 

zat yang dibuthkan untuk fungsi normal tubuh. Pola makan sehari yang 

dianjurkan adalah makanan yang terdiri atas sumber tenaga, zat 

pembangun, dan zat pengatur.Hal yang mempengaruhi kebiasaan waktu 

makan yaitu pada umumnya anak lebih suka makan jajan dan makanan 

ringan.Pagi hari umumnya anak tidak nafsu makan. Aspek positif bila anak 

memilih jajanan yang cukup nilai gizi dan terjamin akan kebersihannya 

(Sulistyanto, 2010). 
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Rentang waktu antara makan pagi dan makan siang adalah relatif 

panjang, oleh karena itu anak-anak memerlukan asupan gizi tambahan di 

antara waktu makan tersebut.Makanan jajanan seringkali lebih banyak 

mengandung unsur karbohidrat dan hanya sedikit mengandung protein, 

vitamin, mineral.Akibat ketidaklengkapan gizi dalam makanan jajanan, maka 

pada dasarnya makanan jajanan tidak dapat mengganti sarapan pagi atau 

makan siang. Anak-anak yang banyak mengkonsumsi makanan jajanan 

perutnya akan merasa kenyang karena padatnya kalori yang masuk ke 

dalam tubuhnya. Sementara gizi seperti protein, vitamin, dan mineral masih 

sangat kurang (Khomsan 2005). 

Makanan merupakan sumber gizi yang dapat memenuhi kebutuhan gizi 

pada anak.Makanan selingan menjadi hal yang utama mengingat kesibukan 

warga.Beranekan ragam makanan selingan dapat dijumpai di pasar, mulai 

dari jenis makanan ringan kering, jajan pasarMakanan selingan produk 

kemasan seperti Chiki, Taro, Jetz dll merupakan salah satu jenis makanan 

yang sering dikonsumsi oleh anak.Pada umumnya kandungan gizi makanan 

kudapan produk kemasan rendah, dalam arti tidak memiliki komposisi gizi 

yang baik. Komposisi gizi makanan kudapan produk pabrik kemasan terdiri 

atas karbohidrat (60,46 – 97,24%), protein (1-7%), lemak (20-37%) dan 

mineral dalam jumlah yang sangat sedikit (Nurtama, 1997). 

Berdasarkan hasil survey mengenai peranan makanan jajanan dalam 

menu sehari-hari menunjukkan bahwa makanan jajanan telah dikonsumsi 

sejak usia yang sangat dini, ibu mulai memberikan makanan pada bayi sejak 
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umur 6 bulan. Kebiasaan memberikan makanan jajanan tidak dapat 

dihilangkan karena makanan jajanan mensuplai zat gizi dalam jumlah yang 

cukup berarti bagi pertumbuhan anak-anak.Hasil SUSENAS tahun 2002 

menunjukkan energy dari makanan jajanan menyumbang sekitar 25% dari 

AKG. 

Di daerah Semanggi frekuensi jajanan anak yakni 2-7 kali dalam sehari, 

yang terdiri atas jajanan modern dan jajanan tradisional (Hidayati, 2009). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah berapakan kontribusi makanan 

selingan terhadap persentase Angka Kecukupan Gizi anak usia prasekolah 

di Sangkrah dan Semanggi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui kontribusi makanan selingan terhadap persentase Angka 

Kecukupan Gizi pada anak usia prasekolah. 

2. Tujuan khusus  

a) Mendeskripsikan tentang makanan selingan yang biasa dikonsumsi 

anak usia prasekolah. 

 

 

 



 
4 

 

b) Menghitung zat gizi dari makanan selingan 

c) Menganalisis kontribusi makanan selingan terhadap Angka 

Kecukupan Gizi anak usia prasekolah di Sangkrah dan Semanggi 

Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi masyarakat  

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang makanan selingan anak usia prsekolah. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi 

bagi peneliti selanjutnya dan menambah wawasan tentang kontribusi 

makanan selingan terhadap persentase Angka Kecukupan Gizi anak usia 

prasekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


