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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sayuran penting dikonsumsi guna menjaga kesehatan badan. Sayuran juga memiliki 

kandungan gizi yang tinggi seperti vitamin, mineral, dan juga serat. Jika dikonsumsi 

secara rutin maka sayuran dapat menurunkan resiko defisiensi gizi dan serangan 

penyakit. Pada tahun 2016, konsumsi sayuran di Indonesia kurang dari setengah 

konsumsi yang direkomendasikan oleh WHO. Konsumsi buah dan sayur penduduk di 

perkotaan sedikit lebih tinggi daripada penduduk di pedesaan (BPKP, 2017). 

 

Asupan sayuran diperlukan sejak dini karena sayuran diperlukan tubuh sebagai sumber 

vitamin, mineral dan serat dalam mencapai pola makan sehat sesuai anjuran pedoman 

gizi seimbang untuk kesehatan yang optimal. Sayuran berfungsi juga sebagai 

antioksidan dan mengurangi kejadian penyakit tidak menular. Hasil Riskesdas 2010 – 

2013  menyebutkan bahwa konsumsi penduduk umur >10 tahun kurang mengonsumsi 

sayur dan presentasenya masih tinggi yaitu 90% (Hermina & Prihatini S., 2016). 

Konsumsi sayuran dan olahannya oleh penduduk disebagian daerah tergolong rendah. 

Konsumsi sayuran yang belum mencukupi berpengaruh pada suplai vitamin, mineral 

serta serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Tingginya masalah gizi di masyarakat diduga 

berkaitan dengan konsumsi makanan di masyarakat yang belum sesuai dengan lifestyle 

dan gaya hidup sehat pada berbagai kelompok umur dini terutama dalam konteks gizi 

seimbang. Anak – anak yang kurang mengonsumsi sayur maka akan lebih mudah 

terkena penyakit karena daya tahan tubuh yang kurang baik. Maka perlu diperhatikan 

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti sayuran agar anak memiliki kebiasaan 

dan pola makan yang baik untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya 

(Mohammad & Siti, 2015). 

 

Anak – anak cenderung memilih soal makanan terutama sayuran. Anak – anak 

cenderung hanya mengkonsumsi sayuran yang digemarinya saja. Hal ini akan 

mempersulit orang tua untuk memberikan gizi yang seimbang dan cukup untuk anak – 

anaknya. Menurut Rizkyana dkk. (2017) sayuran yang disukai anak diusia sekolah dasar 

yaitu kangkung, bayam, buncis, wortel, tauge, kentang, kacang panjang, sawi dan 
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jagung, sedangkan banyak anak – anak yang tidak menyukai terong, jamur, dan paprika. 

Prevalensi kesukaan anak pada sayuran juga tergantung dari penampilan sayur seperti 

warna, bentuk dan juga rasa dari sayuran tersebut. Warna sayuran yang lebih cerah 

seperti kuning, orange, hijau dapat memicu otak untuk mengeluarkan hormon serotonin 

yang merangsang rasa lapar sehingga cenderung menghabiskan makanan lebih banyak 

dibandingkan dengan warna sayuran yang pucat atau dengan bentuk dan rasa yang aneh 

(Rizkyana dkk., 2017). Ketersediaan bahan pangan dalam jumlah yang cukup akan 

mempengaruhi anak – anak dalam memilih sayuran yang diketahui dan juga digemari. 

Orang tua pun akan cenderung memberikan sayuran pada anaknya sesuai dengan apa 

yang disukai saja tanpa mencoba untuk memberikan atau mengenalkan sayuran baru 

pada anaknya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan mengenai sayuran dan 

pengenalan berbagai macam sayuran pada anak sehingga anak tersebut menjadi terbiasa 

untuk mengkonsumsi sayur dan kebutuhan gizi terpenuhi (Dewantari, 2011). 

 

Tingkat konsumsi seseorang berbeda – beda tergantung pada keadaan ekonomi, 

pengetahuan, kebiasaan, dan juga selera seseorang. Frekuensi konsumsi makanan yang 

akan dibahas adalah frekuensi konsumsi sayuran pada anak berusia 9 – 12 tahun di SD 

Bunda Hati Kudus Semarang. SD Bunda Hati Kudus merupakan sekolah dasar yang 

memberi himbauan kepara murid untuk membawa bekal ke sekolah. Namun himbauan 

tersebut tidak dihiraukan oleh sebagian besar muridnya. Masih banyak murid yang 

meminta bekal temannya ataupun jajan di sekolah. Oleh karena itu, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan akan membantu sekolah dan juga orang tua untuk menerapkan 

konsumsi makanan sehat pada anak. Selain itu SD Bunda Hati Kudus merupakan salah 

satu sekolah yang perlu diperhatikan karena muridnya sedikit dan berasal dari keluarga 

menengah kebawah. Letak sekolahnya pun berada terpencil didalam sebuah perumahan 

sehingga tidak banyak diperhatikan orang. Beberapa alasan tersebut membuat peneliti 

tertarik untuk mengambil SD Bunda Hati Kudus sebagai subjek penelitian.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Frekuensi Konsumsi 

Frekuensi konsumsi dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, pengetahuan 

seseorang tentang barang yang dikonsumsinya, kebiasaan sehari – hari seseorang. Salah 
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satu faktor yang dapat melihat frekuensi konsumsi makan pada anak – anak sekolah 

adalah melalui kebiasaan makan dan juga dari suka atau tidak suka pada suatu makanan 

tertentu. Anak – anak seharusnya diberikan makanan berbeda – beda untuk 

mengenalkan anak pada berbagai jenis makanan namun pemberiannya harus sehat dan 

bergizi untuk pertumbuhan anak. Sering kali adanya penyimpangan pemberian makanan 

yang tidak benar dan tidak sehat sehingga konsumsi makanan anak terganggu dan 

kurangnya kebutuhan gizi pada anak dalam masa pertumbuhan. Frekuensi konsumsi 

makanan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemilihan jenis dan 

banyaknya makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Selain itu juga terdapat faktor lain 

yang sangat mempengaruhi seperti pendapatan, pengetahuan tentang gizi yang harus 

terpenuhi, dan ketersediaan bahan pangan yang ada (Susantya, 2012). 

 

1.2.2. Jenis Sayuran Menurut Bagian yang Dikonsumsi 

Sayuran jika dibedakan berdasarkan bentuk yang dikonsumsi dibagi menjadi 3 yaitu 

bagian daun, umbi dan juga buah. Jenis sayuran yang dikonsumsi bagian daunnya 

adalah bayam, bawang daun, kangkung, kubis, petsai, sawi, selada, dan seledri. 

Sedangkan jika bagian sayuran yang dikonsumsi adalah buahnya contoh sayurannya 

adalah cabai, jagung, kapri, terong, dan tomat. Sayuran yang dikonsumsi bagian 

umbinya adalah bit, bawang merah, bawang putih, kentang, lobak, dan wortel (Tim 

Penulis PS, 2008). Kandungan gizi sayuran berdasarkan jenisnya, terdiri atas: 

1. Daun 

Sayuran jenis ini memiliki kadar air dan selulosa tinggi, kandungan energi dan 

protein yang cukup rendah, vitamin dan mineral yang terkandung pada sayuran ini 

sangat dibutuhkan oleh manusia, kaya akan zat besi, vitamin A dan beberapa 

vitamin B1, serta memiliki kandungan vitamin C.  

Contoh : bayam, selada air, pakis, kangkung, katuk, selada , kubis, dan sebagainya. 

2. Bunga, pucuk, umbat, dan batang 

Ciri - ciri dari sayuran ini adalah memiliki kadar air yang tinggi, mengandung 

selulosa serta kandungan protein yang rendah, memiliki kadar kalsium yang cukup, 

dan beberapa jenis sayuran ini memiliki kandungan provitamin A yang tinggi. 

Contoh: Brokoli, Asparagus, seledri, kembang kol, dan sebagainya. 
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3. Buah 

Ciri dari sayuran yang dikonsumsi bagian buah adalah kadar air yang tinggi, kadar 

selulosa yang tinggi, vitamin yang tinggi, namun memiliki kadar mineral rendah. 

Contoh: Tomat, mentimun, terung, dan sebagainya. 

4. Biji atau Polongnya 

Jenis sayuran ini berbeda dengan jenis sayuran lain karena kandungan selulosa dan 

airnya yang rendah, kandungan protein yang cukup, vitamin B kompleks yang 

cukup, dan mengandung zat besi. 

Contoh: kacang panjang, koro, buncis, dan baby corn. 

5. Umbi 

Jenis sayuran ini memiliki kandungan karbohidrat yang cukup, kadar air yang 

tinggi, serta mengandung glukosa, fruktosa, mineral dan vitamin yang rendah. 

Contoh: wortel, ubi jalar, ubi cilembu, dan bit. 

(Departemen Kesehatan RI, 1995). 

1.2.3. Sayuran dan Kesehatan 

Sayuran memiliki bermanfaat bagi tubuh antara lain sebagai sumber vitamin dan serat, 

dan membuat tubuh tetap sehat. Vitamin yang dibutuhkan tubuh relatif kecil namun 

peranan dalam tubuh sangat besar. Vitamin tidak dapat diproduksi oleh tubuh secara 

cukup oleh karena itu butuh asupan dari makanan lain. Serat juga dibutuhkan oleh tubuh 

karena rendah kalori, menimbulkan rasa kenyang lebih lama, dan bermanfaat untuk 

mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Anjuran konsumsi sayuran menurut WHO 

adalah ± 400 gram karena jika berlebihan akan menghambat dan mengganggu proses 

penyerapan zat besi (Hamidah, 2015). mengonsumsi barang tersebut dan juga selera 

seseorang tersebut dan juga harga suatu barang. Frekuensi konsumsi setiap individu 

dapat berbeda – beda (Jayati dkk., 2014).  
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Konsumsi sayuran sangat penting bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu kita sebaiknya 

memenuhi kebutuhan sayuran setiap harinya agar terhidar dari masalah – masalah yang 

dapat timbul jika tubuh kekurangan asupan sayuran. Dalam sehari batas konsumsi 

sayuran minimal yang dianjurkan adalah 400 gram (Dalimartha, 2013). Terdapat 

beberapa masalah yang akan timbul jika tubuh kekurangan konsumsi sayur yaitu 

masalah buang air besar yang akan terganggu karena tubuh kekurangan serat yang 

banyak terkandung pada sayur, selain itu tubuh akan kekurangan vitamin dan mineral 

dengan tanda seperti anemia, gusi sering berdarah, dan kesulitan untuk berpikir. 

Penyakit yang dapat timbul dari kekurangan konsumsi sayur juga yaitu resiko kanker 

akan meningkat karena dalam sayur terdapat berbagai macam vitamin, antioksidan, dan 

karotenoid yang dapat melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Selain itu pada anak – 

anak kekurangan konsumsi sayur dapat berakibat pada masalah obesitas karena 

terjadinya ketidakseimbangan jumlah energi yang masuk dan yang akan digunakan oleh 

tubuh untuk pertumbuhan fisik, perkembangan dan aktivitas pada anak – anak. Jika hal 

ini terus dilanjutkan maka akan berisiko terjadinya diabetes mellitus karena 

terganggunya metabolisme glukosa dalam tubuh (Sartika, 2011). 

 

1.2.4. Pengetahuan Gizi 

Pengetahuan gizi merupakan suatu ilmu yang diketahui tentang makanan dalam 

hubungannya dengan kesehatan optimal. Pengetahuan gizi dapat meliputi pengetahuan 

tentang pemilihan dan konsumsi sehari – hari dengan baik dan memberikan semua zat 

gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal organ tubuh. Pengetahuan gizi juga 

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

gizi, serta interaksinya terhadap status gizi dan kesehatan. Pemilihan dan konsumsi 

bahan makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi yang baik atau 

optimal terjadi apabila tubuh memperoleh gizi secara cukup sesuai dengan yang 

dibutuhkan tubuh. Status gizi menjadi tidak optimal ketika tubuh mengalami 

kekurangan satu atau lebih zat gizi essential. Namun jika asupan gizi berlebihan maka 

akan menimbulkan efek yang berbahaya pula (Soraya dkk., 2017). 
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1.2.5. Pengukuran Status Gizi pada Anak 

Gizi merupakan salah satu faktor penentu kualitas seorang anak dapat dikatakan sehat, 

cerdas dan juga produktif. Ukuran keberhasilan pemenuhan nutrisi pada anak diartikan 

sebagai status gizi.  Status gizi dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan 

penggunaan zat gizi dalam tubuh. Status gizi dibedakan menjadi 4 kategori yaitu status 

gizi sangat kurus, gizi normal, gizi gemuk, dan gizi obesitas. Dapat dikatakan berada 

pada gizi normal apabila terdapat keseimbangan antara jumlah energi yang masuk ke 

dalam tubuh dan juga energi yang dikeluarkan dari luar tubuh. Energi yang masuk 

ketubuh dapat berasal dari karbohidrat, protein, lemak dan zat gizi lainnya. Energi yang 

diperlukan oleh anak usia 7 – 9 tahun setiap harinya adalah 1850 kkal, sedangkan untuk 

anak usia 10 – 12 tahun energi yang dibutuhkan berbeda sesuai gender. Anak laki – laki 

membutuhkan energi 2100 kkal per hari sedangkan anak perempuan membutuhkan 

energi sebanyak 2000 kkal per hari (Almatsier dkk., 2011).  

 

Penilaian status gizi pada anak menggunakan berat badan dan tinggi badan anak 

tersebut dan dinyatakan dalam BMI/U. Pada dasarnya anak sekolah dasar tergolong 

masih dalam masa pertumbuhan oleh sebab itu untuk menentukan status gizi anak usia 

sekolah dasar digunakanlah tabel z-scores untuk melihat prevelensi status gizi mereka. 

Nilai z-scores laki – laki dan perempuan berbeda dan memiliki tabel standar masing – 

masing. Menurut standar WHO prevelensi status gizi anak kurang apabila nilai z-scores 

< -2SD (Standar Deviasi). Pengukuran z-scores dilakukan dengan mengurangi BMI 

(Body Mass Index) dengan Nilai Median Baku Rujukan lalu dibagi dengan Nilai 

Simpang Baku Rujukan. Setelah hasil didapatkan kemudian dilakukan pengkategorian 

sesuai aturan yang ditetapkan oleh DEPKES RI tahun 2010 (Setyawati & Eko, 2018).  

 

Tabel 1. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak (MENKES RI, 1995) 

Indeks Kategori Status Gizi Ambang Batas (z-scores) 

Indeks Massa Tubuh 

Menurut Umur (IMT/U) 

Anak umur 5 – 18 tahun 

Sangat kurus <-3 SD 

Kurus  -3 SD sampai dengan <-2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 1 SD 

Gemuk >1 SD sampai dengan 2 SD 

Obesitas >2 SD 
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Gambar 1. Data BMI untuk anak laki – laki dan perempuan 

 

Data BMI untuk anak laki – laki dan perempuan dapat dilihat lebih jelas pada lampiran 

(WHO, 2007) 

 

1.2.6. Uji Sensori Hedonik 

Pada uji kesukaan atau hedonik panelis akan diminta untuk mengisi tanggapan tentang 

kesukaan secara pribadi. Skala uji hedonik dapat diubah menjadi skala numerik dengan 

angka mutu menurut tingkat kesukaan sehingga dapat dianalisis secara statistik. Uji 
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hedonik digunakan untuk mengetahui perbedaan dan sering digunakan dalam analisis 

makanan. Sehingga uji hedonik atau uji kesukaan cocok dilakukan untuk mengetahui 

prevelensi kesukaan anak terhadap sayuran. Melewati uji hedonik maka akan diketahui 

sayuran apa yang disukai anak. Uji hedonik juga banyak digunakan untuk penilaian 

mutu organoleptik karena dapat mengetahui atribut – atribut makanan yang disukai dan 

yang tidak disukai (Kusuma dkk., 2017). 

 

1.2.7. Dietary Assessment 

Dietary Assesment merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti masalah 

dalam pemenuhan zat gizi, termasuk didalamnya adalah asupan konsumsi sayuran untuk 

tubuh. Karena alasan ini informasi dari dietary assessment juga dapat memprediksi 

kemungkinan kekurangan zat gizi yang nantinya dapat dikonfirmasi lebih lanjut dengan 

menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Salah satu metode yang digunakan 

untuk meneliti dietary assessment adalah FFQ (Food Frequency Questionnaire). FFQ 

(Food Frequency Questionnaire) merupakan metode untuk mengukur frekuensi 

makanan yang bersifat kualitatif. FFQ digunakan untuk menggambarkan frekuensi 

konsumsi per hari dengan menanyakan seberapa sering dan seberapa banyak makanan 

yang dimakan dalam jangka waktu tertentu (Berdanier dkk., 2014). Kelebihan metode 

FFQ adalah dapat diisi secara mandiri oleh responden, dapat dibaca menggunakan 

mesin, dapat mengambil data dari populasi yang besar, relatif murah, dan dapat 

digunakan untuk melihat hubungan antara 2 variabel (Gibson, 2005).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui frekuensi konsumsi sayur pada anak – anak 

dan melihat hubungan gender serta kategori status gizi anak terhadap frekuensi 

konsumsi sayur pada anak - anak. 


