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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

Anak usia sekolah, yang dimaksudkann anak berusia 6-12 tahun, merupakan 

investasi bangsa. Hal ini dikarenakan kualitas negara pada masa mendatang 

ditentukan oleh anak sebagai generasi penerusnya (Hardinsyah dkk 2016, hlm. 

426). Pada masa tersebut, anak mengalami pertumbuhan pesat yang kedua setelah 

masa balita (Hardinsyah dkk 2016, hlm. 202). Optimalisasi tumbuh kembang anak 

usia sekolah salah satunya dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas asupan zat gizi dari 

makanan (Hardinsyah dkk 2016, hlm. 426). Asupan gizi dapat diperoleh dari 

sumber mana pun, termasuk Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan juga pangan 

jajanan yang dijual untuk langsung dikonsumsi selain pangan yang disediakan 

rumah tangga, pangan olahan kemasan komersil, dan lain-lain (BPOM 2013, hlm. 

iii). 

Mengacu pada Kepmenkes RI nomor 942/Menkes/SK/VIII/2003, makanan 

jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di 

tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi 

umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel (Kemenkes 

RI 2003, hlm.2). Sementara itu, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan 

pangan yang ditemui di lingkungan sekolah dan dikonsumsi secara rutin oleh 

sebagian besar anak sekolah (BPOM 2013 hlm. 3). Istilah yang kerap kali 

berhubungan dengan makanan jajanan adalah street food, junk food,  dan fast food, 

dimana istilah-istilah tersebut merupakan suatu bagian dari makanan jajanan (FAO 

1997, dalam Aprillia & Dieny 2014, hlm. 27). Arti junk food merupakan makanan 

padat energi dengan kandungannya yang tinggi garam, gula, atau lemak dan rendah 

kandungan zat gizi seperti protein, serat, vitamin, dan mineral (Das 2015, pg. 1) dan 

arti fast food merupakan jenis makanan yang disajikan siap untuk disantap (Das, 

2015, pg. 1). Sementara itu, istilah street food  berarti makanan dan minuman siap 

santap yang disiapkan dan atau dijual oleh pedagang terutama di jalan ataupun di 

tempat umum lainnya (Fellows & Martin 2011, pg. 2). 
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Konsumsi jajanan sekolah menjadi kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak-

anak di Indonesia (Triwijayati dkk 2016, hlm. 171). Hal ini didasarkan pada 

Laporan Akhir Hasil Monitoring dan Verifikasi Profil Keamanan PJAS Nasional 

Tahun 2008 yang menyatakan bahwa 98,9% anak jajan di sekolah (BPOM 2013, 

hlm. 1). Alasan mengenai preferensi anak terhadap makanan jajanan di luar rumah 

sangat beragam, seperti tampilannya yang lebih menarik, terbiasa untuk mengemil 

dan cukupnya uang saku untuk membeli jajanan (Hardinsyah dkk 2016, hlm. 204). 

Pengambilan keputusan anak dilakukan dengan spontan atau impulsif sehingga 

makanan jajanan yang tersedia di kantin sekolah yang nantinya akan dibeli 

(Triwijayati 2013, dalam Triwijayati dkk 2016, hlm. 171). Ketersediaan jajanan 

yaitu jajanan yang sehat maupun yang tidak sehat di sekolah berpengaruh terhadap 

pemilihan makanan jajanan pada anak (Iklima 2017, hlm. 10). 

Namun, ketersediaan jajanan tidak sehat meliputi jajanan tinggi lemak, gula, 

natrium, dan minuman bersoda banyak tersedia di kantin ataupun  gerai jajanan. 

Pada penelitian yang dilakukan di SDN Pekunden Semarang, persentase 

ketersediaan jajanan tinggi gula, tinggi natrium, tinggi lemak, minuman tinggi gula, 

dan makanan cepat saji khas barat di sekolah atau sekitarnya berturut-turut 98.6%, 

84.9%, 82.2%, 58.9%, dan 46.6% (Aprillia & Dieny 2014, hlm.31-37). Banyak 

makanan jajanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi namun kandungan 

protein, vitamin, dan mineral cenderung rendah (Febryanto 2016, hlm. 13). Secara 

umum kantin sekolah  menjajakan makanan dengan kandungan energi, lemak, dan 

karbohidrat yang tinggi sementara kandungan  vitamin, mineral, dan serat 

cenderung rendah (Hardinsyah dkk 2016, hlm. 430). Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan di Sekolah Dasar Sukopuro 1, Sukopuro 2, Sukopuro 3, dan MI 

Islamiyah, didapatkan bahwa 55% PJAS yang dijajakan telah memenuhi standar 

kadar lemak namun hanya 15% yang telah memenuhi standar nilai energi, 

karbohidrat, dan zat besi serta 45% untuk kadar protein. Pada penelitian tersebut 

juga didapatkan hasil bahwa hanya 15% (3 dari 20 PJAS) yang memenuhi standar 

kecukupan energi dan zat gizi makro yaitu weci, molen isi coklat, dan tempe 

goreng. Banyak PJAS yang diolah dengan cara digoreng dikarenakan preferensi 

siswa pada rasa gurih (Wiraningrum dkk 2015, hlm. 27-28).  
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Makanan jajanan anak sekolah mempunyai kontribusi penting dalam 

menyumbang asupan energi dan zat gizi untuk siswa sekolah (Hardinsyah dkk 

2016, hlm. 204). Anak dapat memenuhi kecukupan energi dan zat gizi dari PJAS 

jika mutu gizi jajanan di sekolah sudah baik (Sihadi 2004, dalam Wiraningrum, 

2015).  Kontribusi jajanan terhadap total asupan energi dan zat gizi berkisar antara 

20 – 30 % dalam satu hari. Pada Laporan Akhir Hasil Monitoring dan Verifikasi 

Profil Keamanan PJAS Nasional Tahun 2008 pada 4.500 Sekolah Dasar di 79 

kabupaten dan kota dengan total 18 provinsi di Indonesia, dinyatakan bahwa 

makanan jajanan menyumbang 31,1% energi dan 27,4% protein dari total konsumsi 

pangan harian (Hardinsyah dkk 2016, hlm. 202-204). Kemudian berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan Dini dkk (2017, hlm. 304-305) didapatkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kandungan energi dan lemak dari 

konsumsi makanan jajanan dengan asupan energi dan lemak sehari. 

Berdasarkan kerangka konsep penyebab malnutrisi pada anak yang 

dikembangkan oleh United Nations Children’s Fund (Unicef) pada tahun 1990, 

asupan dari makanan yang tidak memadai merupakan salah satu penyebab langsung 

dalam kejadian malnutrisi pada anak (Unicef 1998, p.23-24). Konsumsi makanan 

jajanan kemungkinan dapat mempengaruhi status gizi mengingat konsumsi 

makanan merupakan salah satu faktor langsung yang mempengaruhi status gizi 

(Purnawijaya dkk 2018, hlm. 54). Obesitas pada anak sekolah dapat terjadi karena 

pola konsumsi makanan yang salah, salah satunya menyukai makanan jajanan 

dengan lemak dan gula yang tinggi (Widyawati 2014, dalam Nisak & Trias 2017, 

hlm. 312). Hasil penelitian yang dilakukan Dini dkk (2017, hlm. 304-305) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kandungan energi dan lemak dari 

konsumsi makanan jajanan terhadap status gizi pada siswa siswi SDN 01 

Sumurboto Kota Semarang. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Lani dkk (2017, hlm. 281) dipaparkan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi 

jajan dengan z-score IMT/U pada siswa siswi SDN Tancep 1 Kabupaten 

Gunungkidul dengan arah hubungan positif yang berarti semakin tinggi asupan 

energi dari jajanan, semakin tinggi pula z-score IMT/U. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Purnawijaya dkk (2018, hlm. 49), terdapat keterkaitan antara 
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jenis makanan jajanan dengan status gizi pada SDN 17 Dangin puri namun 

hubungan tersebut tidak ditemukan pada SDN 3 Penatih. 

 Uraian diatas menggambarkan bahwa makanan jajanan bagi anak sekolah 

mempunyai kontribusi yang penting termasuk dalam segi pemenuhan zat gizi dan 

status gizi. Berdasarkan hasil Studi Diet Total tahun 2014 diketahui bahwa 

persentase anak berusia 5-12 tahun dengan asupan energi yang tergolong sangat 

kurang dan kurang (<100% AKG) mencapai 69,8% sementara yang tergolong lebih 

(≥ 130% AKG) sebesar 10,2% (Kemenkes 2014, hlm. 82). Kemudian berdasarkan  

hasil Riset Kesehatan Dasar Provinsi Jawa Barat tahun 2013 diketahui bahwa 

prevalensi anak berusia 5-12 tahun yang tergolong kurus dan sangat kurus di Kota 

Depok adalah 6,6% serta yang tergolong gemuk dan sangat gemuk adalah 20,5% 

(Kemenkes 2013, hlm. 299).  Hasil wawancara dengan 27 anak kelas 4 dan 5 dari 

tiga sekolah di kelurahan Depok Jaya Kota Depok yaitu SDN Depok Jaya 2, SDN 

Anyelir 2, dan SDN Depok Baru 4 menunjukkan bahwa 100% siswa memiliki 

kebiasaan jajan, dengan rincian 92,6% siswa tergolong sering jajan yaitu ≥ 4 

kali/minggu sementara 7,4% lainnya tergolong dalam kategori jarang jajan. Adapun 

jajanan yang kerap disebutkan adalah cilor, batagor, chiki, papeda, cireng, crepes, 

cilok, mie instan, nasi goreng, martabak, minuman kemasan, teh kemasan, dan lain-

lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan 

kontribusi konsumsi makanan jajanan dengan kecukupan zat gizi makro sehari dan 

status gizi menurut IMT/U pada anak sekolah dasar kelas IV dan V di Kelurahan 

Depok Jaya Kota Depok yaitu di SDN Depok Jaya 2, SDN Anyelir 2, dan SDN 

Depok Baru 4. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Konsumsi jajanan merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh 

anak-anak di Indonesia. Pengambilan keputusan anak yang bersifat spontan 

membuat makanan jajanan yang tersedia di kantin yang dibeli (Triwijayati dkk 

2016, hlm. 171). Namun berdasarkan hasil penelitian Aprillia & Dieny (2014, hlm. 

31-37) di SDN Pekunden Semarang, ketersediaan jajanan tidak sehat seperti jajanan 

tinggi lemak, natrium, gula, dan minuman bersoda banyak tersedia di kantin 

sekolah dan gerai jajanan. Makanan jajanan anak sekolah mempunyai kontribusi 

penting dalam menyumbang asupan energi dan zat gizi untuk siswa sekolah 
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(Hardinsyah dkk 2016, hlm. 204). Berdasarkan Laporan Akhir Hasil Monitoring 

dan Verifikasi Profil Keamanan PJAS Nasional Tahun 2008, makanan jajanan 

menyumbang 31,1% energi dan 27,4% protein dari konsumsi pangan harian 

(Hardinsyah dkk, 2016, hlm. 202). Kemudian, hasil penelitian Dini dkk (2017 hlm. 

304-305) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kandungan energi dan 

lemak dari konsumsi makanan jajanan terhadap status gizi pada siswa siswi SDN 

01 Sumurboto Kota Semarang) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Lani dkk (2017,  hlm. 281) dipaparkan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi 

jajan dengan z-score IMT/U pada siswa siswi SDN Tancep 1 Kabupaten 

Gunungkidul dengan arah hubungan positif yang berarti semakin tinggi asupan 

energi dari jajanan, semakin tinggi pula z-score IMT/U. 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah ada hubungan kontribusi konsumsi makanan jajanan dengan 

kecukupan zat gizi makro sehari pada anak sekolah dasar kelas IV dan V 

pada sekolah terpilih? 

2. Apakah ada hubungan antara kontribusi konsumsi makanan jajanan 

dengan status gizi menurut IMT/U pada anak sekolah dasar kelas IV dan 

V pada sekolah terpilih? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kontribusi konsumsi 

makanan jajanan dengan kecukupan zat gizi makro sehari dan status gizi menurut 

IMT/U pada anak sekolah dasar kelas IV dan V di Kelurahan Depok Jaya Kota 

Depok yaitu SDN Depok Jaya 2, SDN Anyelir 2, dan SDN Depok Baru 4. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran umum sekolah dan karakteristik responden (usia, 

jenis kelamin, dan uang saku). 
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2. Mengetahui gambaran jenis makanan jajanan yang dikonsumsi anak 

sekolah dasar kelas 4 dan 5 pada sekolah terpilih. 

3. Mengetahui gambaran porsi dari makanan jajanan yang dikonsumsi anak 

sekolah dasar kelas 4 dan 5 pada sekolah terpilih. 

4. Mengetahui gambaran asupan energi dan zat gizi makro dari makanan 

jajanan anak sekolah dasar kelas 4 dan 5  pada sekolah terpilih. 

5. Mengetahui gambaran kecukupan energi dan zat gizi makro satu hari anak 

sekolah dasar kelas 4 dan 5  pada sekolah terpilih. 

6. Mengetahui gambaran status gizi anak sekolah dasar kelas 4 dan 5 pada 

sekolah terpilih. 

7. Mengetahui hubungan antara asupan energi makanan jajanan dengan 

kecukupan energi sehari anak sekolah dasar kelas 4 dan 5 pada sekolah 

terpilih. 

8. Mengetahui hubungan antara asupan protein makanan jajanan dengan 

kecukupan protein sehari anak sekolah dasar kelas 4 dan 5  pada sekolah 

terpilih. 

9. Mengetahui hubungan antara asupan lemak makanan jajanan dengan 

kecukupan lemak sehari anak sekolah dasar kelas 4 dan 5  pada sekolah 

terpilih. 

10. Mengetahui hubungan antara asupan karbohidrat makanan jajanan dengan 

kecukupan karbohidrat sehari anak sekolah dasar kelas 4 dan 5 pada 

sekolah terpilih. 

11. Mengetahui perbedaan status gizi menurut IMT/U pada anak sekolah dasar 

kelas 4 dan 5 dengan  jenis makanan jajanan yang tergolong baik dan 

kurang bervariasi pada anak di sekolah terpilih. 

12. Mengetahui hubungan antara porsi makanan dan minuman jajanan dengan 

status gizi menurut IMT/U anak sekolah dasar kelas 4 dan 5  pada sekolah 

terpilih. 

13. Mengetahui hubungan antara asupan energi makanan jajanan dengan 

status gizi menurut IMT/U anak sekolah dasar kelas 4 dan 5  pada sekolah 

terpilih. 
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14. Mengetahui hubungan antara asupan protein makanan jajanan dengan 

status gizi menurut IMT/U anak sekolah dasar kelas 4 dan 5  pada sekolah 

terpilih. 

15. Mengetahui hubungan antara asupan lemak makanan dengan status gizi 

menurut IMT/U anak sekolah dasar kelas 4 dan 5  pada sekolah terpilih. 

16. Mengetahui hubungan antara asupan karbohidrat makanan jajanan dengan 

status gizi menurut IMT/U anak sekolah dasar kelas 4 dan 5  pada sekolah 

terpilih. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Bagi Responden 

Manfaat penelitian bagi responden adalah memberikan informasi seputar 

kontribusi konsumsi makanan jajanan dengan kecukupan zat gizi makro sehari dan 

status gizi menurut IMT/U pada anak sekolah dasar kelas IV dan V di Kelurahan 

Depok Jaya Kota Depok yaitu SDN Depok Jaya 2, SDN Anyelir 2, dan SDN Depok 

Baru 4. 

 

1.4.2. Manfaat Bagi Institusi Lokasi Penelitian 

Manfaat bagi institusi lokasi penelitian yaitu sekolah dasar negeri terppilih 

dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik makanan 

jajanan yang sering dikonsumsi oleh anak sekolah dasar, khususnya kelas IV dan V  

di Kelurahan Depok Jaya Kota Deppok yaitu SDN Depok Jaya 2, SDN Anyelir 2, 

dan SDN Depok Baru 4, meliputi jenis dan porsi yang biasa dikonsumsi per 

jajanannya serta mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara 

konsumsi jajan dengan asupan energi dan zat gizi makro sehari dan status gizi 

IMT/U. Hasil-hasil tersebut dapat dijadikan sebagai informasi  yang dapat 

digunakan sebagai landasan kebijakan untuk pemilihan jajan anak sekolah dasar. 

 

1.4.3. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Manfaat bagi ilmu pengetahuan dengan adanya penelitian ini adalah dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai konsumsi makanan 

jajanan untuk anak sekolah dasar. 
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