
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan salah satu aset sumber daya manusia dimasa depan 

yang perlu mendapat perhatian khusus. Adanya peningkatan dan perbaikan 

kualitas hidup anak merupakan salah satu upaya yang penting bagi 

kelangsungan hidup suatu bangsa. Kualitas hidup anak dapat dilihat dari status 

kesehatan melalui keadaan status gizi yang baik. Status gizi anak merupakan 

satu dari delapan tujuan yang akan dicapai dalam Millenium Development Goals 

(MDGs) 2015 yang diadopsi dari PBB Tahun 2000 (Todaro, 2005).  

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 prevalensi 

nasional anak usia sekolah kurus (menurut IMT/U) adalah 11,2%, terdiri dari 

4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus. Sedangkan prevalensi nasional anak usia 

sekolah gemuk adalah 18,8%, terdiri dari gemuk 10,8% dan sangat gemuk 

(obesitas) 8,8%. Salah satu penyebab malnutrisi pada anak adalah rendahnya 

pengetahuan gizi pada anak-anak. Anak sekolah belum biasa memilih makanan 

jajanan yang kandungan gizinya baik, sehingga sumbangan energi dan protein 

dari makanan jajanan terhadap total konsumsi sehari masih rendah. Sumbangan 

makanan jajanan anak sekolah terhadap energi dan protein masih rendah, 

karena anak Sekolah Dasar mengkonsumsi jenis makanan jajanan tradisional 

yang kurang beragam dan dalam jumlah / porsi yang kurang. Berpedoman pada 

Program PMT-AS, makanan jajanan diharapkan mempunyai mutu gizi kurang 

lebih 200-300 kkal untuk menyumbangkan kurang lebih 15-20% terhadap total 

konsumsi energi. Oleh karena itu perlu adanya informasi yang memadai bagi 

siswa tentang pemilihan makanan jajanan yang sehat dan bergizi. 
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 Kekurangan gizi menjadi masalah yang umum di negara-negara 

berkembang. Masalah gizi utama di Indonesia didominasi oleh masalah gizi 

kurang yaitu Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Besi, Gangguan Akibat 

Kekurangan Yodium (GAKY) dan kurang Vitamin A (KVA). Disamping itu juga 

terdapat masalah gizi mikro lainya seperti defisiensi zinc. Defisiensi zinc dan 

vitamin A banyak dialami oleh anak sekolah (Gibney, et al., 2008). 

Defisiensi vitamin C,  besi dan zinc sering terjadi pada populasi gizi 

kurang. Selain itu juga dapat gangguan perkembangan mental dan motorik anak, 

serta mennyebabkan anemia yang merupakan penyakit penyertaan gizi buruk 

ataupun sebaliknya yaitu anemia yang berlanjut menyebabkan gizi buruk 

(Nasution, 2004). Anak yang gizi buruk mengalami penurunan konsentrasi serum 

zinc dan zinc yang rendah pada hati dan otot. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa defisiensi besi dan zinc berpengaruh pada pertumbuhan atau status gizi, 

akibat penurunan nafsu makan dan memburuknya sistem kekebalan tubuh 

terhadap berbagai penyakit infeksi. Besi dan zinc mempunyai peran penting pada 

sejumlah metabolisme dan dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal, fungsi imun 

dan kognitif, serta kapasitas kerja (Kurnia dkk, 2010). 

Defisiensi vitamin C, besi dan zinc akan menurunkan dan menekan 

sistem imun. Zinc dibutuhkan untuk pembentukan dan aktivasi T-limposit, yang 

merupakan bagian darah merah yang membantu mencegah infeksi (Kurnia dkk, 

2010). Berdasarkan laporan Golden, meskipun anak gizi buruk mendapat 

rehabilitasi berupa formula susu, mereka tetap memiliki konsentrasi zinc rendah 

dan kenaikan berat badan pada tingkat baik. Setelah menerima suplemetasi zinc 

mengalami peningkatan berat badan pada tingkat baik. Defisiensi zinc dapat 

mengganggu pertumbuhan anak menjadi gizi buruk dan meningkatkan risiko 

diare dan infeksi saluran nafas (Nasution, 2004). 
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Zat besi sangat diperlukan dalam pembentukan darah yaitu untuk 

mensintesis hemoglobin. Kelebihan zat besi disimpan sebagai protein feritin dan 

hemosiderin di dalam hati, sumsum tulang belakang, dan selebihnya di simpan 

dalam limfa dan otot. Kekurangan zat besi akan menyebabkan terjadinya 

penurunan kadar feritin yang diikuti dengan penurunan kejenuhan transferin atau 

peningkatan protoporfirin. Keadaan yang terus berlanjut akan menyebabkan 

anemia defisiensi besi, dimana kadar hemoglobin turun di bawah nilai normal 

(Almatsier, 2009).  

Zinc merupakan zat gizi mikro yang mempengaruhi metabolisme besi. 

Zinc berinteraksi dengan besi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Interaksi tidak langsung antara zinc dan besi dapat terjadi melalui peran zinc 

dalam sintesis berbagai protein termasuk protein pengangkut besi yaitu 

transferin. Peranan zinc yang bekerja hampir pada semua metabolisme tubuh, 

dalam pembentukkan sel darah merah dengan membantu enzim karbonik 

anhidrase esensial untuk menjaga keseimbangan asam basa. Zinc membantu 

enzim karbonik anhidrase merangsang produksi HCl lambung yang mampu 

meningkatkan kadar hemoglobin (Linder (2006) dalam dewi, 2008).  

Zat gizi mikro yang juga berperan dalam pembentukan sel darah merah 

adalah vitamin C. Vitamin C menghambat pembentukan hemosiderin yang sukar 

dimobilisasi untuk membebaskan besi bila diperlukan. Adanya vitamin C dalam 

makanan yang dikonsumsi memudahkan reduksi zat besi ferri menjadi ferro yang 

lebih mudah diserap usus halus. Absorpsi zat besi dalam bentuk non heme 

meningkat empat kali lipat bila ada vitamin C (Almatsier, 2009).  

Kekurangan vitamin C, zat besi dan zinc sering terjadi secara simultan 

karena 4 faktor yang sangat mendasar. Faktor pertama, kemiskinan membatasi 
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seseorang untuk memilih makanan; kedua, faktor ekologi yang tidak 

menguntungkan; ketiga adalah interaksi yang sinergis dan metabolisme tubuh 

yang pada akhirnya kekurangan salah satu mikronutrien ini akan memicu 

kekurangan mikronutrien yang lain; keempat, infeksi parasit, penurunan nafsu 

makan, dan penurunan absorsbi zat gizi yang pada akhirnya berakibat pada 

penurunan status mikronutrien dalam tubuh. Menurut WHO (2004) defisiensi zinc  

merupakan satu dari 10 faktor penyebab kematian pada anak-anak di negara 

sedang berkembang, dan intervensi zinc mampu mengurangi 63% jumlah 

kematian pada anak (Jones, et al., 2003). Menurut International Zinc Nutrition 

Consultative Group (2004) defisiensi zinc dapat menyebabkan 40% anak menjadi 

malnutrisi (stunting yaitu tinggi badan berdasarkan umur kurang).  

Salah satu faktor yang berperan terhadap kecukupan zat gizi mikro yaitu 

kebiasaan jajan yang menjadi bagian dari keseharian hampir semua kelompok 

usia dan kelas sosial, termasuk anak usia sekolah. Kandungan zat gizi pada 

makanan jajanan bervariasi, tergantung dari jenisnya yaitu sebagaimana kita 

ketahui makanan utama, makanan kecil (snack), maupun minuman. Besar 

kecilnya konsumsi makanan jajanan akan memberikan konstribusi (sumbangan) 

zat gizi bagi status gizi seseorang. Jajanan kaki lima dapat menjawab tantangan 

masyarakat terhadap makanan yang murah, mudah, menarik dan bervariasi 

(Mudjajanto, 2005). BPOM RI tahun 2009 dalam Pangan Jajan Anak Sekolah 

menunjukkan bahwa makanan jajanan memberikan kontribusi masing – masing 

sebesar 31,1% dan 27,4% terhadap keseluruhan asupan energi dan protein anak 

sekolah dasar.  

Makanan jajanan seringkali lebih banyak mengandung unsur karbohidrat 

dan hanya sedikit mengandung protein, vitamin, mineral. Akibat ketidak 
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lengkapan 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).  Fungsi vitamin C 

berperan dalam penyembuhan luka, patah tulang,  pendarahan bawah kulit, dan 

pendarahan gusi. Dengan demikian menyebabkan tidak adanya hubungan 

asupan vitamin C terhadap status gizi IMT/U (Faisal Muhammad,2012). Zinc 

terlibat dalam sejumlah besar metabolisme dalam tubuh. Sebagai contoh, Zinc 

terlibat dalam keseimbangan asam basa, metabolisme asam amino, sintesa 

protein, sintesa asam nukleat, ketersediaan folat, penglihatan, system kekebalan 

tubuh, reproduksi, perkembangan dan  berfungsinya system saraf. Lebih dari 200 

enzim bergantung pada Zinc, termasuk didalamnya carbonic anhydrase, alcohol 

dehidrogenase, alkaline phosphatase, RNA polymerase, DNA  polymerase, 

nukleosida phosphorilase, protein kinase, seperoksida dismutase dan peroylpoly 

glutamat hydrolase. Dengan mengetahui fungsi zink ini maka sangat jelas 

pengaruh zinc terhadap status gizi menurut IMT/U.  Berdasarkan penelitian 

Wijayanti di SD Kartasura 1 pada tahun 2009 menunjukkan rata-rata sumbangan 

zat- zat gizi mikro yang dilihat dari angka kecukupan gizi ( AKG ) yaitu vitamin C  

(4,8%), Yodium  (68,9%), Calcium (3,5%), Fosfor  (11,6%), Besi  (6,09%), dan 

Zinc (9,5%). Faktor yang mempengaruhi status gizi secara langsung adalah 

asupan makanan dan infeksi (Supariasa, 2002).  

Terkadang anak sekolah tidak tahu akan jajanan yang mereka konsumsi 

terhadap dampak kesehatan mereka, dari survei yang dilakukan di SDN 01 

Pabelan pada bulan November 2013 dari 53 anak sebanyak 22% yang 
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membawa bekal yang tidak membawa bekal 74% sehingga anak sekolah 

membeli makanan jajanan di luar lingkungan sekolah, juga banyak siswa yang 

mengkonsumsi makanan jajanan yang tidak mengenyangkan seperti aneka chiki, 

es sirup, sosis tetapi kadang- kadang juga membeli nasi. Meskipun ada sebagian 

anak yang sudah mengkonsumsi jajanan yang mengenyangkan seperti biskuit, 

somay, empek-empek, roti. 

Sebagian siswa yang  jajan dilihat dari uang saku anak SD yaitu antara 

Rp.3000 – Rp.5000 sebanyak 72% meskipun ada yang membawa uang saku  

Rp.2000 sebanyak 20% dan ada juga yang membawa uang saku lebih dari 

Rp.5000 sebanyak 8%. Sebagian besar dari siswa siswi selalu menghabiskan 

uang sakunya meskipun ada beberapa anak yang menyisakan uang jajannya. 

Hasil survey gizi langsung yang dilakukan pada tahun 2013 prevalensi anak 

sekolah dasar di SD Negeri Pabelan 1 sebanyak 36% dari 53 siswa kelas 3, 4, 5 

yang mengalami status gizi kurang. 

Berdasarkan data tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui “hubungan kecukupan zat gizi mikro dengan status gizi anak di SD 

Negeri Pabelan 1 Kartasura”. 

 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka yang 

menjadi permasalahan ini “Apakah ada hubungan antara kecukupan zat gizi 

mikro dengan status gizi anak di SD Negeri  Pabelan 01 Kartasura”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganilisis hubungan antara hubungan antara kecukupan zat gizi mikro 

dengan status gizi anak di SD Negeri  Pabelan 01 Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan hubungan zat gizi mikro yaitu vitamin c dan zinc  

dengan status gizi pada siswa SD Negeri Pabelan 01 Kartasura 

b. Mendeskripsikan status gizi  siswa SD Negeri Pabelan 01 Kartasura 

c. Menganalisis hubungan antara kecukupan vitamin c dengan status gizi 

pada anak sekolah 

d. Menganalisis hubungan antara kecukupan zat besi dengan  status gizi 

pada anak sekolah 

e. Menganalisis hubungan antara kecukupan zinc dengan  status gizi 

pada anak sekolah 

f. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman pada proses penelitian khususnya 

mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan variabel penelitian. 

 

D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kepala sekolah, para 

guru dan siswa, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai 

hubungan kecukupan zat gizi mikro serta mengetahui pentingnya status 

gizi. 
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2. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan 

serta pengalaman tentang hubungan antara kecukupan zat gizi mikro 

dengan status gizi pada siswa sekolah dasar. 


