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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kemajuan ekonomi yang sangat pesat, terutama di kota-kota besar banyak 

mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk dalam memilih dan mengkonsumsi 

makanan. Dengan ciri efektivitas dan efisiensi waktu, masyarakat semakin 

mengutamakan kepraktisan dalam segala hal, termasuk dalam hal makan (Sofiah, 2003). 

Kebutuhan energi dan zat-zat gizi bergantung pada berbagai faktor seperti umur, 

gender, berat badan, iklim dan aktivitas fisik, oleh karenanya Angka Kecukupan Gizi 

(AKG) dapat menentukan rata-rata kecukupan yang dianjurkan guna mencapai status 

gizi yang optimal (Almatsier, 2002).  

 

Status gizi pada anak dipengaruhi oleh faktor langsung yaitu pola makan dan penyakit 

infeksi yang diderita anak dan faktor tidak langsung yaitu keadaan ekonomi, pola asuh 

yang tidak memadai dan faktor pelayanan kesehatan. Asupan nutrisi yang baik adalah 

sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS). Namun anak umur sekolah 

sangat kurang untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Salah satu faktor yang paling 

berpengaruh yaitu pola makan anak. Sarapan pagi merupakan hal yang paling penting 

untuk anak sekolah dalam kegiatan meningkatkan status gizi, selain kegiatan makan 

siang dan makan malam (Utari et al., 2016).  

 

Pola konsumsi yang tidak benar dapat menyebabkan tidak seimbangnya kebutuhan gizi 

anak yang dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Selain itu pola konsumsi yang tidak benar juga dapat menyebabkan berlebihnya berat 

badan karena berlebihnya asupan energi yang dikonsumsi (Sartika, 2011).  Secara 

nasional, prevalensi kurus berdasarkan  indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) 

pada anak umur 5-12 tahun adalah 11,2  persen, terdiri dari 4,0 persen sangat kurus dan 

7,2 persen kurus. Prevalensi kurus di Jawa Tengah yaitu Secara nasional masalah 

gemuk pada anak umur 5-12 tahun masih tinggi yaitu 18,8 persen, terdiri dari gemuk 

10,8 persen dan sangat gemuk (obesitas) 8,8 persen (Kemenkes RI, 2013). Berdasarkan 

pokok-pokok hasil Riskesdas provinsi Jawa Tengah (Kemenkes RI, 2013), Masalah  
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kegemukan pada anak umur 5-12 tahun di tingkat provinsi Jawa Tengah masih tinggi 

yaitu 18,0 persen. 

 

Prevalensi obesitas secara keseluruhan yang ada di Purbalingga yaitu 10,73% yang 

terdiri dari 4,26% dari jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan dan 15,94% 

dari jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purbalingga. 2016).  Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (2015), 

terdapat 41 perusahaan besar di Purbalingga yang mempekerjakan 45.684 orang tenaga 

kerja. Sektor industri yang besar ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola 

konsumsi masyarakat. Perkembangan sektor industri yang ada di Purbalingga dapat 

mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan mempengaruhi status gizi masyarakat 

terutama anak pada umur sekolah.  

 

Berdasarkan data prevalensi anak gemuk dan sangat gemuk yang ada di Indonesia 

menunjukkan perlu adanya pemberian informasi pada orang tua dan anak karena anak 

dengan umur 5-12 tahun masih dalam masa pertumbuhan yang pesat dan memiliki 

peluang meningkatnya berat badan yang signifikan. Anak umur  sekolah membutuhkan 

asupan nutrisi yang baik untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah karena asupan 

nutrisi akan mempengaruhi daya kosentrasi dan kecerdasaan anak dalam menerima dan 

menyerap setiap ilmu yang didapat di sekolah. Program gizi pada kelompok anak 

sekolah memiliki dampak luas yaitu pada aspek kesehatan, gizi, pendidikan masa kini 

dan juga secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manumur di masa 

mendatang (Sartika, 2011). 

 

Anak sekolah merupakan sasaran strategis dalam perbaikan gizi masyarakat. Anak 

sekolah memerlukan kondisi tubuh yang optimal dan bugar dengan didukung status gizi 

yang baik. Anak sekolah dapat menjadi perantara dalam penyuluhan gizi pada keluarga 

dan masyarakat sekitarnya (Sartika, 2011). Faktor-faktor tersebut menyebabkan 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola konsumsi makanan dan angka 

kecukupan gizi anak umur 9-12 tahun di Sekolah Dasar Bina Harapan Purbalingga. Hal 

ini dikarenakan SD ini merupakan SD swasta yang terkenal dan Rata-rata murid yang 

bersekolah di sekolah ini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke 
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atas. Sekolah ini diduga memiliki anak dengan prevalensi obesitas yang relatif tinggi. 

Hal ini dapat menjadi dasar terpilihnya sekolah ini. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Keadaan Geografi dan Demografi Purbalingga 

Menurut profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purbalingga, 2016), Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah 

bagian barat daya, tepatnya pada posisi : 1090111 – 1090351 BujurTimur, dan 70101 – 

70291 Lintang Selatan. Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian 35 meter sampai 

dengan 1.124 meter di atas permukaan air laut (DPAL), sedangkan keadaan iklimnya 

tidak terlalu berbeda dengan rata-rata keadaan iklim di Jawa Tengah.  

 

Batas-batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :  

- Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang.  

- Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara.  

- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas.  

- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas. 

 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (2015), terdapat 41 perusahaan 

besar di Purbalingga yang mempekerjakan 45.684 orang tenaga kerja. Sektor industri 

yang besar ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. 

Perkembangan sektor industri yang ada di Purbalingga dapat mempengaruhi pola 

konsumsi masyarakat dan mempengaruhi status gizi masyarakat terutama anak pada 

umur sekolah. Berdasarkan pengamatan, SD Kristen Bina Harapan berada di daerah 

perkotaan yang aksesnya dekat dengan pusat kota dan swalayan. Kios makanan banyak 

terdapat di sekitar lingkungan sekolah mulai dari kios makanan daerah hingga kios 

makanan modern (ramen, café). 

 

1.2.2. Pola Konsumsi 

Pola konsumsi pangan adalah susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi 

seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu (Baliwati et al., 2004). Pola 

konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara 
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nasional dapat memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan 

dan kehalalan, di samping juga untuk efisiensi makan dalam mencegah pemborosan. 

Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (utility 

food) dapat optimal, dengan peningkatan atas kesadaran pentingnya pola konsumsi yang 

beragam, dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta 

aman (Badan Ketahanan Pangan, 2012). 

 

Pola makan yang baik mengandung makanan pokok, lauk-pauk, buah-buahan dan 

sayur-sayuran serta dimakan dalam jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan. Pola makan 

yang baik dan jenis hidangan yang beraneka ragam dapat menjamin terpenuhinya 

kecukupan sumber tenaga, zat pembangun dan zat pengatur bagi kebutuhan gizi 

seseorang, sehingga status gizi seseorang akan lebih baik dan memperkuat daya tahan 

tubuh terhadap serangan penyakit (Baliwati et al., 2010).   

 

Menurut  Setyawati (2006), pola konsumsi anak dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari umur, indeks massa tubuh, 

pengetahuan gizi, jenis kelamin, nilai dan norma, keyakinan, pemilihan dan arti 

makanan, citra diri, kebutuhan fisiologis tubuh, perkembangan psikososial, konsep diri, 

kesehatan, aktivitas sekolah, serta pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternal 

yang mempengaruhi pola konsumsi yaitu tingkat ekonomi keluarga, pendidikan orang 

tua, pekerjaan orang tua, pengalaman, teman sebaya, serta pengaruh media. 

 

1.2.3. Status Gizi 

Status gizi dapat diartikan sebagai gambaran kondisi fisik seseorang sebagai refleksi 

dari keseimbangan energi yang masuk dan yang dikeluarkan oleh tubuh (Marmi, 2013). 

Status gizi secara langsung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola 

konsumsi atau asupan makanan sehari-hari, aktivitas fisik, serta keadaan kesehatan. 

Sedangkan faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang yaitu 

tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan orang tua (Baliwati et al., 2004). 

 

Menurut Pudjiati (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak terutama 

anak usia sekolah terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  
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Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, 

pekerjaan orang tua, dan budaya. Pendapatan orang tua dapat mempengaruhi status gizi 

anak yang berhubungan dengan daya beli yang dimiliki keluarga tersebut. Pendidikan 

gizi merupakan suatu proses merubah pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua untuk 

mewujudkan dengan status gizi anak yang baik. Pekerjaan adalah sesuatu yang harus 

dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan keluarganya. Pekerjaan orang tua 

terutama ibu dapat mempengaruhi status gizi anak. Budaya adalah suatu ciri khas, akan 

mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan. Budaya yang berkembang dalam 

lingkungan akan mempengaruhi status gizi anak. 

 

Faktor internal yang mempengaruhi status gizi anak yaitu usia, kondisi fisik, dan 

infeksi. Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orantua 

dalam pemberian nutrisi anak. Anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang rawan 

penyakit sehingga asupan nutrisi harus tercukupi dengan benar. Kondisi fisik anak yang 

kurang baik meningkatkan kebutuhan nutrisi anak untuk proses penyembuhan. Infeksi 

dan demam dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan atau menimbulkan kesulitan 

menelan dan mencerna makanan. 

 

Prevalensi obesitas secara keseluruhan yang ada di Purbalingga yaitu 10,73% yang 

terdiri dari 4,26% dari jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan dan 15,94% 

dari jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purbalingga. 2016). Berdasarkan penelitian dari Pujiati (2013), pada salah satu sekolah 

dasar negeri di Purbalingga, status gizi anak usia sekolah dasar sudah cukup baik 

dengan persentase siswa dengan status gizi sangat kurus 1,03%, kurus 14,43%, normal 

yaitu 78,35%, gemuk 6,19%, dan obesitas 0%. Pada siswa putra mapun putri kategori 

status gizi yang dominan adalah normal dengan persentase pada siswa putra 43,30 % 

dan putri 36,08%. 

 

1.2.4. Angka Kecukupan Gizi 

Menurut Kemenkes RI (2013), angka kecukupan gizi (AKG) merupakan suatu 

kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut jenis kelamin, 

golongan umur, aktifitas tubuh, ukuran tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang 
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optimal. Kegunaan AKG antara lain sebagai acuan dalam menilai kecukupan gizi, 

menyusun makanan sehari-hari, perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan, 

dan pendidikan gizi. Menurut Sulistyoningsih (2011), kebutuhan gizi setiap golongan 

umur dapat dilihat pada angka kecukupan gizi yang di anjurkan (AKG) yang 

berdasarkan umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan kondisi tempat tinggal. Dengan adanya 

angka kecukupan gizi, maka gizi seimbang dapat terpenuhi. Gizi seimbang adalah 

makanan yang dikonsumsi oleh individu sehari-hari yang beraneka ragam dan 

memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak 

kekurangan (Depkes RI, 2002). Menu seimbang adalah makanan yang beraneka ragam 

yang memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang 

(PUGS) (Depkes RI, 2002).  

 

Kekurangan gizi pada salah satu makanan dengan pemberian menu seimbang dapat 

dicukupi oleh makanan lain. Untuk itu pemberian menu seimbang dengan makanan 

yang beraneka ragam sangat dibutuhkan dalam memenuhi kecukupan gizi (Almatsier, 

2002). Menurut Supariasa et al., (2002) klasifikasi tingkat konsumsi asupan nutrisi 

(energi, karbohidrat, protein, lemak) berdasarkan AKG dibagi menjadi 5 yaitu defisit 

(<70% AKG), kurang (70-80% AKG), cukup (80-100% AKG), baik (100-110% AKG), 

dan lebih (>110% AKG).  

 

Anak usia 9-12 tahun membutuhkan nutrisi yang berbeda. Pada anak usia 9 tahun (jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan), total energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang 

dibutuhkan dalam 1 hari yaitu secara berurutan yaitu  1850 kkal, 254 g, 49 g, dan 72 g. 

Angka kecukupan gizi anak usia 10-12 tahun yang berjenis kelamin laki-laki, total 

energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang dibutuhkan dalam 1 hari yaitu secara 

berurutan yaitu 2100 kkal, 289 g, 56 g, dan 70 g. Angka kecukupan gizi anak usia 10-12 

tahun yang berjenis kelamin perempuan, total energi, karbohidrat, protein, dan lemak 

yang dibutuhkan dalam 1 hari yaitu secara berurutan yaitu 2000 kkal, 275 g, 60 g, dan 

67 g (PERMENKES RI, 2013).  

 

Mahan & Escoot-stump (2008) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kecukupan energi adalah tinggi badan, berat badan, jenis kelamin,  pertumbuhan dan 
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perkembangan (usia), serta energi cadangan bagi anak dan remaja. Kecukupan 

karbohidrat seseorang dipengaruhi oleh ukuran tubuh (berat badan), usia atau  tahap 

pertumbuhan dan perkembangan, dan aktifitas fisik. IOM (2005) mengatakan bahwa 

kecukupan protein seseorang dipengaruhi oleh usia (tahap pertumbuhan dan 

perkembangan), berat badan, dan mutu protein dalam pola konsumsi pangannya. Berat 

badan memiliki hubungan dengan status gizi dan jenis kelamin. Mahan & Escoot-stump 

(2008)  bahwa kecukupan lemak dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh ukuran tubuh 

(terutama berat badan), usia atau tahap pertumbuhan dan perkembangan dan aktifitas.   

 

1.2.5. Survey Konsumsi Makanan 

Survey konsumsi makanan merupakan suatu metode penentuan status gizi secara tidak 

langsung berdasarkan jenis serta jumlah dari zat gizi yang dikonsumsi. Tujuan dari 

survey konsumsi makanan adalah untuk mengetahui kebiasaan makan, gambaran 

tingkat kecukupan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga, dan 

individu serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi makanan tersebut. Metode 

survey konsumsi makanan dapat dibagi 2 berdasarkan jenis data yang diperoleh, yaitu 

metode kualitatif dan metode kuantitatif.  

 

Menurut Setyawati (2006), metode yang paling tepat untuk mengetahui pola konsumsi 

dan angka kecukupan gizi pada anak usia 9-12 tahun yaitu menggunakan metode 

kualitatif (recall 24 jam). Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah 

makanan yang dikonsumsi dan dapat dihitung konsumsi zat gizinya. Recall 24 jam 

dilakukan dengan mencatat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh responden 

selama periode 24 jam yang lalu. Recall diet harus dilakukan minimal 2 kali tanpa 

berurutan agar didapatkan hasil yang representatif (Supariasa et al., 2001). 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui pola konsumsi makanan pada anak usia 9-12 tahun di SD Kristen Bina 

Harapan Purbalingga 

2. Mengetahui angka kecukupan gizi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada  

anak usia 9-12 tahun di SD Kristen Bina Harapan Purbalingga 


