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4. PEMBAHASAN 

 

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian barat daya 

dengan sektor industri besar dalam perekonomian daerah. 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. Kabupaten Purbalingga 

terdiri dari 18 kecamatan. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga 

yaitu Kecamatan Purbalingga. Menurut Kemdikbud, kecamatan Purbalingga memiliki 

30 sekolat dasar yang terdiri dari 26 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta. Salah satu 

sekolah dasar swasta yang terdapat di kecamatan Purbalingga yaitu SD Kristen Bina 

Harapan Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan di SD Kristen Bina Harapan 

Purbalingga. Jumlah populasi siswa/i yang berada di kelas IV hingga kelas VI yaitu 80 

siswa/i. sebanyak 46 siswa/i menjadi responden dalam penelitian ini.  

 

4.1. Profil Orang Tua Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pendidikan terakhir ibu lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan pendidikan terakhir ayah. Hal ini dapat dilihat dari lebih 

banyaknya jumlah ibu yang pendidikan terakhirnya SMA jika dibandingkan dengan 

ayah sedangkan jumlah orang tua (ayah maupun ibu) yang pendidikan terakhirnya 

perguruan tinggi jumlahnya sama. Berdasarkan pekerjaan ayah, persentase pekerjaan 

ayah terbanyak yaitu wiraswasta. Pekerjaan ibu terbanyak ada pada ibu rumah tangga. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa hanya terdapat beberapa responden 

yang status ekonominya kurang sedangkan mayoritas responden berada di status 

ekonominya menengah maupun tinggi. Status ekonomi ini dapat dilihat dari pendapatan 

orang tua responden. 

 

4.2. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dibagi dalam beberapa kelompok yaitu umur, jenis kelamin, 

status gizi, dan pengetahuan gizi. Hasil uji Mann-Whitney U tidak menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan gizi dengan jenis kelamin pada 

tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan uji korelasi tidak menunjukkan menunjukkan 
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hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi dengan status gizi dan karakteristik 

responden. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan gizi tidak 

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan karakteristik orang tua responden  

 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan Pudjiati (2003) yang mengatakan 

bahwa pengetahuan anak dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang didasarkan pada jenis kelamin, usia, dan 

pengalaman. Pengalaman seseorang dapat dipengaruhi dari usia seseorang. Faktor 

eksternal berasal dari orang lain (luar). Hal ini juga tidak sesuai dengan pernyataan 

Phares (2004) yang mengatakan bahwa perbedaan pengetahuan gizi antara responden 

dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki ini dapat disebabkan karena anak 

perempuan memiliki perhatian yang lebih tentang diet dan berat badan dan diet jika 

dibandingkan dengan anak laki-laki. Perhatian yang lebih ini dapat menyebabkan lebih 

tingginya pengetahuan anak perempuan tentang gizi dalam makanan. Anak perempuan 

juga memiliki latar belakang yang dapat mempengaruhi pola makan seperti teman 

sebaya, dan orang tua. Ketidak sesuaian dalam penelitian ini menurut Sartika (2011) 

dapat disebabkan karena persebaran nilai pengetahuan gizi yang cukup merata pada 

responden dengan jenis kelamin dan umur yang berbeda. 

 

Status gizi secara langsung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola 

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

(Baliwati et al., 2004). Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa total jumlah 

responden yang status gizinya normal ada 22 orang (48%) sedangkan responden yang 

status gizinya gemuk ada 10 orang (22%). Sebanyak 14 responden memiliki status gizi 

obesitas (30%). Hasil yang didapat ini lebih besar jika dibandingkan dengan hasil 

Riskesdas yang mengatakan bahwa prevalensi kegemukan berserta obesitas pada anak 

umur 5-12 tahun di tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu 18,0 persen (Kemenkes RI, 

2013).  

 

Hal ini dapat disebabkan karena menu yang tidak seimbang serta kurangnya asupan 

sayur dan buah pada responden. Berdasarkan hasil recall diet responden, dapat dilihat 

bahwa jenis buah yang dikonsumsi oleh responden masih sedikit dan jenis sayur yang 
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dikonsumsi sudah cukup beragam tetapi beberapa responden masih kurang asupan 

sayur. Mayoritas responden masih kurang asupan buah jika berdasarkan hasil recall 

diet. Kurangnya asupan sayur dan buah menunjukkan menu yang kurang seimbang. 

Menu seimbang adalah konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat 

gizi. 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) Menu seimbang adalah makanan yang beraneka ragam yang 

memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) 

(Depkes RI,2002).  

 

Selain itu, meningkatnya jumlah anak dengan gizi berlebih dapat disebabkan tingginya 

asupan karbohidrat dalam asupan sehari-hari anak. Asupan karbohidrat ini dapat berupa 

nasi, serealia, maupun gula (Mahdiah, 2004). Aprilia (2015) menambahkan bahwa 

konsumsi gula sederhana yang berlebih dapat menjadi penyebab obesitas karena gula 

sederhana mudah dipecah menjadi energi. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam 

bentuk lemak. Anak sekolah rata-rata memilih makanan jajanan dengan kandungan 

energi yang tinggi tetapi rendah zat gizi. 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 et al., 2004). 

 

Meningkatnya ketersediaan makanan juga dapat menyebabkan semakin murahnya harga 

makanan di pasaran sehingga kecenderungan seseorang untuk makan akan meningkat 

karena masyarakat bisa memilih makanannya sendiri sehingga lebih mudah mengalami 

kelebihan asupan makanan dan kelebihan berat badan pun susah untuk di hindari. 

(Freitag, 2010). Aprilia (2015) menambahkan bahwa obesitas pada anak dapat 

dipengaruhi oleh kurangnya aktivitas fisik, faktor genetik, faktor nutrisional, dan faktor 

sosial ekonomi.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penderita kegemukan dan obesitas 

lebih banyak pada responden dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini sesuai dengan 
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penelitian Dupuy et al (2011) yang menyatakan bahwa anak laki-laki memiliki potensi 

mengalami gizi berlebih lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan. 

Menurut Phares (2004), anak perempuan memiliki perhatian yang lebih tentang diet dan 

berat badan dan diet jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Perhatian yang lebih ini 

dapat menyebabkan lebih tingginya pengetahuan anak perempuan tentang gizi dalam 

makanan. Anak perempuan juga memiliki latar belakang yang dapat mempengaruhi 

pola makan seperti teman sebaya, dan orang tua.  

 

4.3. Angka Kecukupan Gizi (AKG)  

Menurut PERMENKES 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 

optimal. Kegunaan AKG antara lain sebagai acuan dalam menilai kecukupan gizi, 

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

dan pendidikan gizi.  

 

4.3.1. Angka Kecukupan Gizi (AKG) Responden 

Angka kecukupan gizi dibagi menjadi 4 bagian dalam penelitian ini yaitu Angka 

Kecukupan Energi (AKE), Angka Kecukupan Karbohidrat (AKK), Angka Kecukupan 

Protein (AKP), dan Angka Kecukupan Lemak (AKL). Hasil penelitian secara sederhana 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Faktor yang Mempengaruhi AKE, AKK, AKP, dan AKL 

Faktor yang Berpengaruh AKE AKK AKP AKL 

Jenis kelamin -       
Pengetahuan gizi     - - 

Status gizi       - 

Umur - - -   
Pendidikan terakhir ayah - - - - 

Pendidikan terakhir ibu - - - - 

Pekerjaan ayah - -   - 

Pekerjaan ibu - - - - 

Pendapatan orang tua - -   - 
 Keterangan : AKE = Angka Kecukupan Energi 

    AKK = Angka Kecukupan Karbohidrat 

    AKP = Angka Kecukupan Protein 

    AKL = Angka Kecukupan Lemak 
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Angka Kecukupan Energi (AKE) dipengaruhi oleh pengetahuan gizi dan status gizi. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Khomsan (2000), yang menyatakan bahwa pengetahuan gizi 

merupakan aspek kognitif yang menunjukkan pemahaman tentang ilmu gizi, jenis zat 

gizi, serta interaksinya terhadap status gizi dan kesehatan. Pengetahuan tentang gizi 

merupakan salah satu hal yang memengaruhi status gizi dan merupakan landasan dalam 

menentukan konsumsi makanan. Mahan & Escoot-stump (2008) menambahkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kecukupan energi adalah tinggi badan, berat badan, jenis 

kelamin,  pertumbuhan dan perkembangan (usia), serta energi cadangan bagi anak dan 

remaja.  

Berdasarkan jenis bahan pangan sumber karbohidrat yang dikonsumsi responden dan 

hasil recall diet, beras masih merupakan sumber karbohidrat (makanan pokok) yang 

paling sering dikonsumsi oleh reponden. Hal ini dapat disebabkan karena beras mudah 

diolah dan rasanya juga enak (Ariani, 2004). Angka kecukupan karbohidrat (AKK) 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, pengetahuan gizi, dan status gizi. Hal ini sesuai dengan 

Mahan & Escoot-stump (2008) yang menyatakan bahwa kecukupan karbohidrat 

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

dan perkembangan, dan aktifitas fisik. Ukuran tubuh dalam arti masa otot yang semakin 

besar dan aktifitas fisik yang semakin tinggi berimplikasi pada kecukupan karbohidrat 

yang semakin tinggi. Ukuran tubuh juga memiliki hubungan dengan status gizi.  

 

Baliwati et al., (2004) menambahkan berat badan mempengaruhi status gizi. Status gizi 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, dan tinggi badan.  Khomsan (2000) menambahkan 

Menurut Khomsan (2000) pengetahuan gizi merupakan aspek kognitif yang 

menunjukkan pemahaman tentang ilmu gizi, jenis zat gizi, serta interaksinya terhadap 

status gizi dan kesehatan. Pengetahuan tentang gizi merupakan salah satu hal yang 

memengaruhi status gizi dan merupakan landasan dalam menentukan konsumsi 

makanan.  

 

Angka kecukupan protein (AKP) dipengaruhi oleh jenis kelamin, status gizi, pekerjaan 

ayah, dan pendapatan orang tua. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan IOM (2005) 

bahwa kecukupan protein seseorang dipengaruhi oleh usia (tahap pertumbuhan dan 

perkembangan), berat badan, dan mutu protein dalam pola konsumsi pangannya. Berat 
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badan memiliki hubungan dengan status gizi dan jenis kelamin. Sulistyoningsih (2011) 

menambahkan bahwa pekerjaan ayah mempunyai peran dalam mencukupi kebutuhan 

gizi anak karena pekerjaan ayah berhubungan dengan pendapatan yang dapat 

mempengaruhi kondisi ekonomi dalam keluarga. Semakin tinggi pendapatan orang tua 

dapat meningkatkan peluang  untuk daya beli pangan dengan kuantitas dan kualitas 

yang baik.   

 

Berdasarkan jenis bahan pangan yang dikonsumsi responden, dapat dilihat bahwa 

konsumsi bahan pangan yang menjadi sumber protein cukup beragam dari daging 

hingga ikan. Selain itu, tahu dan tempe juga merupakan bahan pangan yang sering 

dikonsumsi oleh reponden. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 

kecukupan protein sudah tercukupi dengan baik. Pada beberapa  golongan umur 

menunjukkan kecukupan yang berlebih. Protein yang berlebih ini dapat menyebabkan 

obesitas karena salah satu penyebab obesitas adalah kelebihan energi, karbohidrat, 

lemak dan protein, kolesterol (Mahdiah et al., 2004).  

 

Jenis lemak yang dikonsumsi oleh responden berasalah dari minyak nabati (minyak 

kelapa sawit) dan minyak hewani. Angka kecukupan lemak (AKL) responden 

dipengaruhi oleh jenis kelamin dan umur. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Mahan 

& Escoot-stump (2008)  bahwa kecukupan lemak dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh 

ukuran tubuh (terutama berat badan), usia atau tahap pertumbuhan dan perkembangan 

dan aktifitas.   

 

4.3.2. Hubungan Angka Kecukupan Energi, Karbohidrat, Protein, dan Lemak 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa AKE memiliki hubungan yang 

signifikan dengan AKK, AKP dan AKL yang berarti meningkatnya nilai AKE akan 

meningkatkan nilai AKK, AKP, dan AKL. Kemudian AKK memiliki hubungan yang 

signifikan dan berbanding lurus  dengan AKE, AKP, dan AKL yang berarti 

meningkatnya nilai AKK akan meningkatkan nilai AKE, AKP, dan AKL. Selain itu, 

AKP memiliki memiliki hubungan yang signifikan dan berbanding lurus  dengan AKE 

dan AKK yang berarti meningkatnya nilai AKP akan meningkatkan nilai AKE dan 

AKK. Kemudian AKL memiliki hubungan yang signifikan dan berbanding lurus  
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dengan AKE dan AKK yang berarti meningkatnya nilai AKL akan meningkatkan nilai 

AKE dan AKK.  

 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan IOM (2005) bila kebutuhan energi meningkat 

kebutuhan akan zat gizi makro lainnya juga meningkat yang berarti semakin banyak 

kecukupan energi semakin banyak pula zat gizi makro, termasuk karbohidrat, protein 

dan lemak yang dibutuhkan.  Tidak adanya hubungan antara protein dan lemak dapat 

disebabkan karena asupan lemak yang dikonsumsi tidak sebanding dengan asupan 

protein yang sudah baik bahkan berlebih pada beberapa kategori usia. 

 

4.4. Pola Konsumsi Responden 

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).  Pola 

konsumsi responden ditentukan berdasarkan rata-rata persentase konsumsi karbohidrat, 

protein, dan lemak harian yang dibandingkan dengan rata-rata konsumsi energi harian. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rata-rata persentase konsumsi karbohidrat, 

protein, dan lemak harian dari 46 responden secara berurutan jika dibulatkan yaitu 61%; 

14%; 23%.  

 

Berdasarkan IOM (2005), persentase konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak pada 

anak usia 9-12 tahun yaitu 45-65% karbohidrat, 10-30% protein, dan 25-35% lemak. 

Persentase konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak yang dianjurkan untuk anak usia 

sekolah dasar yaitu karbohidrat 40-60%, protein 5-20%, dan lemak 20-30% dari total 

energi (Yulni et al., 2013; Wiraningrum et al., 2013; Hardinsyah et al., 2013; Agustina 

et al., 2015; Setyawati, 2006). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pola konsumsi responden yang merupakan anak dengan umur 9-12 tahun sudah 

baik karena asupan karbohidrat, protein dan lemak sudah tercukupi. 

 

Fungsi utama dari karbohidrat adalah penyediaan energi bagi tubuh. Mengonsumsi 

karbohidrat berlebih dapat menyebabkan kadar trigliserida dalam darah meningkat 
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sehingga menyebabkan karbohidrat diubah menjadi lemak dan dapat menyebabkan 

obesitas. Protein dibutuhkan untuk perkembangan tubuh dan otak, pertumbuhan, 

imunitas dan pertumbuhan otot. Kekurangan protein akan mengakibatkan seseorang 

rentan terhadap penyakit dan gangguan pertumbuhan pada anak. Lemak berfungsi 

sebagai sumber energi, pembentukan sel, pelindung organ tubuh, memelihara suhu 

tubuh (Subardja,2004).  

 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa pola konsumsi lemak pada responden 

dengan jenis kelamin perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan responden 

dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan membutuhkan 

persentase lemak yang lebih banyak jika dibandingkan laki-laki karena pada 

perempuan, lemak digunakan  untuk membentuk tubuh sehingga persentase lemak 

dalam tubuh perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan persentase lemak pada 

laki-laki (IOM, 2005). 

 

Berdasarkan recall diet, dapat dilihat bahwa konsumsi buah-buahan pada anak kurang 

karena hanya beberapa anak yang mengonsumsi buah. Menurut Baliwati et al., (2010), 

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. 

 


