
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Status Gizi 

1. Pengertian status gizi 

Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat 

dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam 

tubuh. Status gizi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu status gizi kurang, gizi 

normal, dan gizi lebih (Almatsier, 2005).  Pada anak-anak usia sekolah (6-12 

tahun), meskipun laju pertumbuhan anak-anak selama sebagian besar waktu 

sekolah mereka lebih kecil  daripada  masa  sebelumnya,  namun  per  satuan  

berat  badan,  anak sekolah membutuhkan makanan yang lebih banyak daripada 

orang dewasa. Kenaikan-kenaikan  dalam jumlah  zat gizi diperlukan  untuk 

pertumbuhan dan  kegiatan  fisik  tambahan.  Anak  usia  sekolah  sangat  peka  

terhadap infeksi dan penyakit menular yang dapat menghasilkan simpanan zat 

gizi tubuh. Jadi, apabila persediaan makanan keluarga kurang, maka seringkali 

anak-anak dari kelompok umur ini sangat peka terhadap gizi kurang (Suhardjo, 

2003).  

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi 

Menurut (Devi, 2012) faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi 

adalah : penghasilan keluarga, pendidikan dan pengetahuan, kebiasaan makan, 

dan makanan jajanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan gizi anak 

sekolah yaitu : 



a. Memilih dan menentukan makanan apa yang disukai dan apa yang tidak 

disukai. 

b. Lupa diri waktu bermain sehingga anak-anak tidak mengkonsumsi makanan. 

Sedangkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  status  gizi  menurut (Supariasa, 

2002) dibagi menjadi dua, yaitu:  

a. Faktor internal 

Faktor  dalam  tubuh  manusia  sendiri  yang  berpengaruh terhadap status 

gizi, seperti usia, kemampuan tubuh untuk menyerap makanan yang masuk, 

keturunan dan infeksi. 

b. Faktor eksternal, meliputi : 

1) Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi, 

Besarnya gaji yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan banyaknya jenis 

pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan seseorang akan menentukan kemampuan 

orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan makanan sesuai dengan jumlah yang 

diperlukan oleh tubuh. 

2) Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi tingkat pengetahuannya 

akan gizi. Orang yang memiliki tingkat pendidikan hanya sebatas tamat SD, 

tentu memiliki pengetahuan yang lebih rendah dibandingkan orang dengan 

tingkat pendidikan tamat SMA atau Sarjana. Tetapi, sebaliknya, seseorang 

dengan tingkat pendidikan yang tinggi sekalipun belum tentu memiliki 

pengetahuan gizi yang cukup  jika ia jarang mendapatkan  informasi  mengenai  

gizi,  baik melalui media iklan, penyuluhan, dan lain sebagainya. 



 

 

3) Pekerjaan 

Pekerjaan memiliki kaitan yang erat dengan pengetahuan. Semakin tinggi 

tingkat pekerjaan seseorang maka sangat diharapkan semakin tinggi pula 

pengetahuan orang tersebut mengenai gizi dan kesehatan. Pekerjaan yang tinggi 

dapat membuat seseorang lebih memperhatikan makanan untuk memenuhi asupan 

zat-zat gizi yang seimbang. Adanya pola makan yang baik dapat mengurangi 

bahkan mencegah dari timbulnya masalah yang tidak diinginkan mengenai gizi 

dan kesehatan. 

4) Budaya 

Budaya adalah suatu ciri khas, akan mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan. 

Budaya berperan dalam status gizi masyarakat karena ada beberapa kepercayaan, 

seperti tabu mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu yang 

sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur 

tersebut. 

3. Masalah Gizi pada Anak Sekolah 

a. Masalah Gizi Kurang 

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status 

gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat 

gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, 

perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat 

setinggi mungkin. Gizi kurang merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat 

tidak terpenuhinya asupan makanan. Gizi kurang dapat terjadi karena seseorang 



mengalami kekurangan salah satu zat gizi atau lebih di dalam tubuh. Akibat yang 

terjadi apabila kekurangan gizi antara lain menurunnya  kekebalan  tubuh  

(mudah  terkena  penyakit  infeksi) terjadinya gangguan dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan, kekurangan energi yang dapat menurunkan 

produktivitas tenaga kerja, dan sulitnya seseorang dalam menerima pendidikan 

dan pengetahuan mengenai gizi. Contoh masalah kekurangan gizi, antara lain 

KEP (Kekurangan Energi Protein), GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan 

Iodium), Anemia Gizi Besi (AGB) (Supariasa.N , 2012). 

b.  Masalah Gizi Lebih 

Status gizi lebih merupakan keadaan tubuh seseorang yang mengalami 

kelebihan berat badan, yang terjadi karena kelebihan jumlah asupan energi yang 

disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Ada yang menyebutkan bahwa 

masalah gizi lebih identik dengan kegemukan. Kegemukan dapat menimbulkan 

dampak yang sangat berbahaya yaitu dengan munculnya penyakit degeneratif, 

seperti diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan ginjal 

dan masih banyak lagi (N. supariasa, 2012). 

Masalah gizi lebih ada dua jenis yaitu overweight dan obesitas. Batas IMT untuk 

dikategorikan overweight adalah antara 25,1 – 27,0 kg/m2,   sedangkan   obesitas 

adalah   ≥   27,0   kg/m2.   Kegemukan (obesitas) dapat terjadi mulai dari masa 

bayi, anakanak, sampai pada usia dewasa. Kegemukan pada masa bayi terjadi 

karena adanya penimbunan lemak selama dua tahun pertama kehidupan bayi. 

Bayi yang menderita kegemukan maka ketika menjadi dewasa akan mengalami 

kegemukan pula. Kegemukan pada masa anak-anak terjadi sejak anak tersebut 

berumur dua tahun sampai menginjak usia remaja  dan  secara  bertahap  akan  



terus  mengalami  kegemukan sampai usia dewasa. Kegemukan pada usia 

dewasa terjadi karena seseorang telah mengalami kegemukan dari masa anak-

anak (N. supariasa, 2012). 

4. Metode penilaian status gizi 

Status  gizi  dapat  dinilai  dengan  dua  cara,  yaitu  penilaian  status  gizi secara  

langsung  dan  penilaian  status  gizi  secara  tidak  langsung.   

a. Penilaian status   gizi   secara   langsung  

Penilaian status   gizi   secara   langsung   dapat   dilakukan   dengan   

empat   cara   yaitu (N. supariasa, 2012): 

1) Antopometri 

Antropometri  telah  menjadi  alat  praktis  untuk  mengevaluasi  status  

gizi suatu populasi. Antropometri banyak digunakan khususnya pada anak anak 

di negara berkembang. Status gizi merupakan indikator terbaik dari 

kesejahteraan global anak (Goon et al, 2011). 

Pengukuran antropometri bertujuan untuk mengetahui status gizi 

berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya, misalnya berat badan dan 

tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, lingkar lengan 

atas menurut umur, dan lingkar lengan atas menurut tinggi badan, pengukuran 

status gizi secara antropometri merupakan cara yang paling sering digunakan 

karena memiliki beberapa kelebihan,  yaitu : alat mudah  diperoleh,  pengukuran  

mudah  dilakukan, biaya murah, hasil pengukuran mudah disimpulkan, dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan dapat mendeteksi riwayat gizi masa 

lalu (Irianto, 2006). 



Tujuan yang hendak didapatkan dalam pemeriksaan antropometri 

adalah besaran komposisi tubuh yang dapat dijadikan isyarat dini perubahan 

status gizi. Tujuan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu untuk penapisan 

status  gizi, survei status gizi dan pemantauan status gizi. Penapisan diarahkan 

pada per orang untuk keperluan khusus. Survei ditujukan untuk memperoleh 

gambaran status gizi pada masyarakat pada saat tertentu, serta faktor-faktor 

yang berkaitan dengan status gizi masyarakat. Pemantauan bermanfaat sebagai 

pemberi gambaran perubahan status gizi dari waktu ke waktu (Arisman, 2010). 

Penilaian  Status  Gizi  Secara  Antropometri  Menggunakan  Indeks 

Massa Tubuh (IMT) Menurut WHO (2007) pengukuran status gizi pada anak 

usia 5 hingga 19 tahun sudah tidak menggunakan indikator BB/TB akan tetapi  

menggunakan   indeks   masa   tubuh   menurut   umur (IMT/U) (WHO, 2007). 

Berikut ini adalah tabel IMT/U berdasarkan Z-score dari WHO 

Refeence  2007  disesuaikan  dari  WHO  Anthroplus  dan  panduan WHO Anthro 

2010 pada kelompok umur 6-12 tahun yang direkomendasikan untuk anak usia 

sekolah dasar. 

Rumus : 

IMT =
Berat badan (kg)

Tinggi badan x Tinggi badan (m)
 

 

Tabel 1 Klasifikasi status gizi IMT/U berdasarkan Z-score  

   

 

 

 

Klasifikasi Ambang Batas 

Sangat Kurus Z < -3 SD 

Kurus -3 SD ≤ Z < -2 SD 



 

 

 

 

Sumber : WHO, 2007 

 

Menurut Supariasa, 2002 dalam keadaan normal dimana keadaan 

kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi 

terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur, 

sebaliknya dalam keadaan yang abnormal, terdapat 2 kemungkinan 

perkembangan berat badan, yaitu dapat berkembang cepat atau lebih lambat dari 

keadaan normal. 

2) Klinis 

Pemeriksaan  klinis  adalah  metode  yang  sangat  penting  untuk 

menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan- 

perubahan  yang  terjadi  yang  dihubungkan  dengan  ketidakcukupan  zat gizi.  

Hal  ini  dapat  dilihat  pada  jaringan  epitel  (superficial  epithelial tissues) 

seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ- organ yang 

dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Penggunaan metode ini 

umumnya untuk survei klinis secara cepat (rapid clinical  surveys).  Survei  ini  

dirancang  untuk  mendeteksi  secara  cepat tanda-tanda klinis umum dari 

kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. 

3) Biokimia 

Normal -2 SD ≤ Z ≤ + 1SD 

Gemuk +1 SD ≤ Z ≤ +2 SD 

Obesitas Z > +2 SD 



Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen 

yang  diuji  secara  laboratoris  yang  dilakukan  pada  berbagai  macam jaringan 

tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: darah, urine, tinja, dan juga 

beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Metode ini digunakan untuk suatu 

peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan  malnutrisi  yang  lebih  

parah  lagi.  Banyak  gejala  klinis  yang kurang  spesifik,  maka  penentuan  

kimia  faali  dapat  banyak  menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang 

spesifik. 

4) Biofisik 

Penentuan  status  gizi  secara  biofisik  adalah  metode  penentuan 

status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat  

perubahan  struktur  dari  jaringan.  Umumnya  dapat  digunakan dalam situasi 

tertentu seperti kejadian buta senja epidemik (epidemic of night blindness). Cara 

yang digunakan adalah tes adaptasi gelap. 

b. Penilaian status gizi secara tidak langsung 

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga yaitu: 

survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Pengertian dan 

penggunaan metode menurut Supariasa akan diuraikan sebagai berikut (N. 

supariasa, 2012). 

1) Survei konsumsi makanan 

Survei  konsumsi  makanan  adalah  metode  penentuan  status  gizi 

secara tidak langsung dengan melihat jumah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. 

Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang 



konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Survei ini 

dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan zat gizi. 

2) Statistik Vital 

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan 

menganalisis  data beberapa  statistik  kesehatan  seperti  angka  kematian 

berdasarkan   umur,  angka  kesakitan  dan  kematian  akibat  penyebab 

tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya 

dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator penilaian tidak langsung 

pengukuran status gizi masyarakat. 

3) Faktor Ekologi 

Pengukuran status gizi yang didasarkan atas ketersedianya makanan 

mengetahui   penyebab   malnutrisi   masyarakat. Indeks Berat Badan terhadap 

Umur menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2011. 

1. Indikator status gizi kurang saat sekarang  

2. Sensitif terhadap perubahan kecil 

3. Kadang umur secara akurat sulit didapat  

4. Growth monitoring 

5. Pengukuran  yang  berulang  dapat  mendeteksi  growth failure karena 

infeksi atau KEP. 

B. Pengetahuan Gizi Seimbang 

1. Pengertian Pengetahuan Gizi Seimbang 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 

sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai 



menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian 

dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh 

melalui indra pendengaran yaitu telinga dan indra penglihatan yaitu mata 

(Notoatmodjo, 2012). 

Pengetahuan  gizi  adalah  sesuatu  yang  diketahui  tentang  makanan dalam 

hubungannya dengan kesehatan optimal. Pengetahuan gizi meliputi 

pengetahuan tentang pemilihan dan konsumsi sehari-hari dengan baik dan 

memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. 

Pemilihan dan konsumsi bahan makanan berpengaruh terhadap status gizi 

seseorang. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi apabila tubuh 

memperoleh cukup zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Status gizi kurang terjadi 

apabila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat gizi essential. 

Sedangkan status gizi lebih terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi dalam 

jumlah yang berlebihan, sehingga menimbulkan efek yang membahayakan 

(Almatsier, 2010). 

Gizi seimbang adalah Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi 

dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan 

memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup 

bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi 

(Kemenkes RI, 2014). Secara umum menu makanan yang seimbang adalah 

komposisi energi dari karbohidrat 50-65%, protein 10-20% dan lemak 20-30% 

(Supariasa, 2014).  

2. 4 Pilar Gizi Seimbang 



Menurut Kemenkes RI, 2014 Tumpeng Gizi Seimbang (TGS) 

menggambarkan 4 pilar Gizi Seimbang yaitu : 

a. Makan beraneka ragam sesuai kebutuhan 

Anak sekolah sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber 

tenaga, pembangun, dan pengatur setiap harinya. 

 

 

b. Melakukan perilaku hidup bersih 

Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

status gizi seseorang secara langsung, terutama anak-anak. Seseorang yang 

menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga 

jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke tubuh berkurang. Sebaliknya pada 

keadaan infeksi, tubuh membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk 

memenuhi peningkatan metabolisme pada orang yang menderita infeksi 

terutama apabila disertai panas. Pada orang yang menderita penyakit diare, 

berarti mengalami kehilangan zat gizi dan cairan secara langsung akan 

memperburuk kondisinya. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang 

menderita kurang gizi akan mempunyai risiko terkena penyakit infeksi karena 

pada keadaan kurang gizi daya tahan tubuh seseorang menurun, sehingga 

kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Kedua hal tersebut 

menunjukkan bahwa hubungan kurang gizi dan penyakit infeksi adalah 

hubungan timbal balik. 

c. Melakukan aktivitas fisik  



Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk 

olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara 

pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh. 

Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar 

sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Oleh 

karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar 

dari dan yang masuk ke dalam tubuh. 

 

 

d. Mempertahankan dan memantau Berat Badan (BB) normal 

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan 

zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat 

badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Indikator tersebut dikenal dengan 

Indeks Masa Tubuh (IMT). Oleh karena itu, pemantauan BB normal merupakan 

hal yang harus menjadi bagian dari ‘Pola Hidup’ dengan ‘Gizi Seimbang’, 

sehingga dapat mencegah penyimpangan BB dari BB normal, dan apabila 

terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan 

penanganannya. 

Tumpeng Gizi Seimbang (TGS) terdiri atas beberapa potongan tumpeng: 

satu potongan besar, dua potongan sedang, dua potongan kecil, dan di puncak 

terdapat potongan terkecil. Luasnya potongan TGS menunjukkan porsi 

makanan yang harus dikonsumsi setiap orang per hari. TGS yang terdiri atas 

potongan-potongan itu dialasi oleh air putih. Artinya, air putih merupakan 

bagian terbesar dan zat gizi esensial bagi kehidupan untuk hidup sehat dan aktif. 



Dalam sehari, kebutuhan air putih untuk tubuh minimal 2 liter (8 gelas). Setelah 

itu, di atasnya terdapat potongan besar yang merupakan golongan makanan 

pokok (sumber karbohidrat). Golongan ini dianjurkan dikonsumsi 3—8 porsi. 

Kemudian di atasnya lagi terdapat golongan sayur dan buah sebagai sumber 

vitamin dan mineral. Keduanya dalam potongan yang berbeda luasnya untuk 

menekankan pentingnya peran dan porsi setiap golongan. Ukuran potongan 

sayur dalam PGS sengaja dibuat lebih besar dari buah yang terletak di 

sebelahnya. Dengan begitu, jumlah sayur yang harus dilahap setiap hari sedikit 

lebih besar (3-5 porsi) daripada buah (2—3 porsi). Selanjutnya, di lapisan ketiga 

dari bawah ada golongan protein, seperti daging, telur, ikan, susu dan produk 

susu (yogurt, mentega, keju, dan lain-lain) di potongan kanan, sedangkan di 

potongan kiri ada kacang-kacangan serta hasil olahan seperti tahu, tempe, dan 

oncom. 

3. 10 Pesan Gizi Seimbang 

10 pesan gizi seimbang ditetapkan oleh Kemenkes RI, 2014 dengan 

keputusan no 41 tahun 2014 yaitu : 

a. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan 

Kualitas atau mutu gizi dan kelengkapan zat gizi dipengaruhi oleh keragaman 

jenis pangan yang dikonsumsi. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi 

semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Bahkan semakin beragam 

pangan yang dikonsumsi semakin mudah tubuh memperoleh berbagai zat 

lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu konsumsi anekaragam 

pangan merupakan salah satu anjuran penting dalam mewujudkan gizi seimbang. 

Cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengonsumsi lima kelompok pangan 



setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah 

makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan dan minuman. Mengonsumsi 

lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan (makanan pokok, lauk 

pauk, sayuran dan buah-buahan) setiap kali makan akan lebih baik. Setiap orang 

diharapkan selalu bersyukur dan menikmati makanan yang dikonsumsinya.  

 

 

b. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan 

Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, 

mineral dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam 

sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa 

jahat dalam tubuh. Berbeda dengan sayuran, buah-buahan juga menyediakan 

karbohidrat terutama berupa fruktosa dan glukosa. Sayur tertentu selain 

mengandung vitamin A juga menyediakan karbohidrat seperti wortel dan 

kentang sayur. Sementara buah tertentu juga menyediakan lemak tidak jenuh 

seperti buah alpokat dan buah merah. Oleh karena itu konsumsi sayuran dan 

buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi 

seimbang. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah 

satu indikator sederhana gizi seimbang.  

c. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi 

Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber 

protein nabati. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi 

daging ruminansia (daging sapi, daging kambing, daging rusa dll), daging 

unggas (daging ayam, daging bebek dll), ikan termasuk seafood, telur dan susu 



serta hasil olahnya. Kelompok Pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi 

kacang-kacangan dan hasil olahnya seperti kedele, tahu, tempe, kacang hijau, 

kacang tanah, kacang merah, kacang hitam, kacang tolo dan lain-lain. Meskipun 

kedua kelompok pangan tersebut (pangan sumber protein hewani dan pangan 

sumber protein nabati) sama-sama menyediakan protein. Pangan protein nabati 

mempunyai keunggulan mengandung proporsi lemak tidak jenuh yang lebih 

banyak dibanding pangan hewani. Juga mengandung isoflavon, yaitu kandungan 

fitokimia yang turut berfungsi mirip hormon estrogen (hormon kewanitaan) dan 

antioksidan serta anti-kolesterol. Konsumsi kedele dan tempe telah terbukti 

dapat menurunkan kolesterol dan meningkatkan sensitifitas insulin dan produksi 

insulin. Sehingga dapat mengendalikan kadar kolesterol dan gula darah. Namun 

kualitas protein dan mineral yang dikandung pangan protein nabati lebih rendah 

dibanding pangan protein hewani. Susu sebagai bagian dari pangan hewani yang 

dikonsumsi berupa minuman dianjurkan terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui 

serta anak-anak setelah usia satu tahun. 

d. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok 

Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering 

dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di 

Indonesia sejak lama. Contoh pangan karbohidrat adalah beras, jagung, 

singkong, ubi, talas, garut, sorgum, jewawut, sagu dan produk olahannya. 

Indonesia kaya akan beragam pangan sumber karbohidrat tersebut. Disamping 

mengandung karbohidrat, dalam makanan pokok biasanya juga terkandung 

antara lain vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin) dan beberapa mineral. Serat ini 

penting untuk melancarkan buang air besar dan pengendalian kolesterol darah. 



Selain itu serealia tersebut juga memilki karbohidrat yang lambat diubah 

menjadi gula darah sehingga turut mencegah gula darah tinggi. Beberapa jenis 

umbi-umbian juga mengandung zat non-gizi yang bermanfaat untuk kesehatan 

seperti ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning yang mengandung antosianin dan lain-

lain. 

 

e. Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak  

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman 

informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan 

olahan dan pangan siap saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 g 

(4 sendok makan), natrium lebih dari 2000 mg (1 sendok teh) dan lemak/minyak 

total lebih dari 67 g (5 sendok makan) perorang perhari akan meningkatkan 

risiko obesitas (kegemukan), hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. 

Informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan yang 

tercantum pada label pangan dan makanan siap saji harus diketahui dan mudah 

dibaca dengan jelas oleh konsumen. 

f. Biasakan sarapan 

Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun 

pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian (15-30 

persen kebutuhan gizi) dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif dan 

produktif. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum membiasakan 

sarapan. Padahal dengan tidak sarapan akan berdampak buruk terhadap proses 

belajar di sekolah bagi anak sekolah, menurunkan aktifitas fisik, menyebabkan 

kegemukan. Bagi anak sekolah, sarapan yang cukup terbukti dapat 



meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina. Membiasakan sarapan juga 

berarti membiasakan disiplin bangun pagi dan beraktifitas pagi, meningkatkan 

semangat dan tercegah dari makan berlebihan dikala makan kudapan atau makan 

siang. Karena itu sarapan merupakan salah satu perilaku penting dalam 

mewujudkan gizi seimbang. 

 

g. Biasakan minum air yang cukup dan aman 

Air merupakan salah satu zat gizi makro esensial, yang berarti bahwa air 

dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak untuk hidup sehat, dan tubuh tidak 

dapat memproduksi air untuk memenuhi kebutuhan ini. Sekitar dua-pertiga dari 

berat tubuh kita adalah air. Air diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal sehingga keseimbangan air perlu dipertahankan 

dengan mengatur jumlah masukan air dan keluaran air yang seimbang. 

Persentase kadar air dalam tubuh anak lebih tinggi dibanding dalam tubuh orang 

dewasa, sehingga anak memerlukan lebih banyak air untuk setiap kilogram berat 

badannya dibandingkan dewasa. Berbagai faktor dapat memengaruhi kebutuhan 

air seperti tahap pertumbuhan, laju metabolisme, aktivitas fisik, laju pernafasan, 

suhu tubuh dan lingkungan, kelembaban udara, jumlah dan jenis padatan yang 

dikeluarkan ginjal dan pola konsumsi pangan. Sekitar 78 persen berat otak 

adalah air. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang air pada anak 

sekolah menimbulkan rasa lelah (fatigue), menurunkan atensi atau konsentrasi 

belajar. Minum yang cukup atau hidrasi tidak hanya mengoptimalkan atensi atau 

konsentrasi belajar anak tetapi juga mengoptimalkan memori anak dalam 

belajar. 



h. Biasakan membaca label pada kemasan pangan 

Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal 

kadaluarsa dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Semua 

keterangan yang rinci pada label makanan yang dikemas sangat membantu 

konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan 

tersebut. Selain itu dapat memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi pada 

konsumen yang berisiko tinggi karena memiliki penyakit tertentu. Oleh karena 

itu dianjurkan untuk membaca label pangan yang dikemas terutama keterangan 

tentang informasi kandungan zat gizi dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli 

atau mengonsumsi makanan tersebut. 

i. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir 

Penggunaan sabun khusus cuci tangan baik berbentuk batang maupun cair 

sangat disarankan untuk kebersihan tangan yang maksimal. Perilaku hidup 

bersih harus dilakukan atas dasar kesadaran oleh setiap anggota keluarga agar 

terhindar dari penyakit, karena 45 persen penyakit diare bisa dicegah dengan 

mencuci tangan. 

Cara cuci tangan 5 langkah pakai sabun yang baik dan benar 

1) Basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir 

2)  Gosok sabun ke telapak, punggung tangan dan sela jari-jari 

3)  Bersihkan bagian bawah kuku-kuku 

4)  Bilas dengan air bersih mengalir 

5)  Keringkan tangan dengan handuk/tissu atau keringkan dengan 

udara/dianginkan 



Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar memakai sabun adalah agar 

kebersihan terjaga secara keseluruhan serta mencegah kuman dan bakteri 

berpindah dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi dan juga agar tubuh 

tidak terkena kuman. 

j. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal 

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran 

tenaga/energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup 

apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olah raga selama 30 menit setiap 

hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Beberapa aktivitas fisik yang dapat 

dilakukan antara lain aktivitas fisik sehari-hari seperti berjalan kaki, berkebun, 

menyapu, mencuci, mengepel, naik turun tangga dan lain-lain. Beberapa 

aktivitas olah raga yang dapat dilakukan seperti senam, sepak bola, bulutangkis, 

bola basket, tenis meja, voli, futsal dan lain-lain. Aktivitas fisik yang teratur akan 

meningkatkan kesempatan hidup sehat lebih panjang. Dasar sederhana adalah 

mempertahankan berat badan normal, seimbang kalori yang dimakan dan kalori 

yang digunakan (dibakar). Karena itu pola konsumsi makanan yang sehat 

disertai aktivitas fisik dalam lingkungan bebas polusi termasuk yang ada asap 

rokok akan membantu mengontrol berat badan, sehingga badan akan menjadi 

lebih sehat. 

Tabel 2 Kebutuhan Pangan Untuk Anak Sekolah Berdasarkan AKG 

Bahan makanan 

Anak Usia Sekolah 10-12 tahun 

Laki-laki 

(2000 kkal) 

Perempuan 

(1800 kkal) 

Nasi 5 p 4 p 



Sayuran 3 p 3 p 

Buah 4 p 4 p 

Tempe 3 p 3 p 

Daging 2 ½ p 2 p 

Susu 1 p 1 p 

Minyak 5 p 5 p 

Gula 2 P 3 P 

  Sumber : (Kemenkes RI, 2014) 

 

C. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

1. Pengertian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan 

atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, 

keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri 

(mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan 

masyarakat . Sedangkan menurut (Atikah Proverawati & Rahmawati, 2012). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan cerminan pola hidup keluarga   

yang  senantiasa  memperhatikan  dan   menjaga  kesehatan seluruh anggota 

keluarga. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat merupakan 

perilaku atas dasar kesadaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam 

keluarga dan masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang baik dapat 

memberikan dampak positif untuk kesehatan dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia baik dari segi   kesehatan,   status   gizi   dan   



pemanfaatan   sarana   kesehatan lingkungan. Karena pada dasarnya sehat 

adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia atau individu yang akan 

berpengaruh terhadap segala aktivitas sehari-hari. 

Menurut Kemenkes RI, 2011 tujuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

adalah untuk meningkatakan pengetahuan, kesadaran  dan  kemauan  masyarakat  

agar  hidup  sehat,  serta meningkatan peran aktif masyarakat termasuk swasta 

dan dunia usaha, dalam upaya mewujudkan derajat hidup yang optimal. Dengan   

menerapkan   Perilaku   Hidup   Bersih   dan   Sehat khususnya di sekolah oleh 

peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah, maka akan membentuk 

anak untuk memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mencegah penyakit, 

meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan 

lingkungan sekolah. 

2. 8 Indikator Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada anak 

sekolah dasar 

a. Mencuci Tangan dengan Air yang Mengalir dan Memakai Sabun 

Mencuci tangan sebaiknya menggunakan air yang mengalir, seperti 

menggunakan kran atau wastafel. Kebiasaan mencuci tangan di dalam baskom 

sebaiknya diubah. Selain itu, penggunaan sabun bertujuan agar kuman atau 

bakteri menjadi hilang. Sabun juga dapat diganti penggunaannya dengan 

alkohol. Untuk mengeringkan tangan, sebaiknya menggunakan kain/ handuk 

yang rutin diganti setiap hari atau tisu. Mencuci tangan menggunakan sabun 

merupakan langkah awal untuk hidup sehat. 

b. Mengonsumsi Jajanan Sehat di Kantin Sekolah 



Kejadian keracunanan makanan masih banyak ditemukan di lingkungan sekolah. 

Mengonsumsi makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit, terutama di saluran cerna. Contoh makanan yang tidak sehat antara 

lain makanan yang mengandung bahan tambahan pangan secara berlebihan dan 

tidak sesuai dengan undang-undang. Penggunaan asam borak dan pewarna 

tekstil sangat berbahaya bagi tubuh karena mengandung bahan kimia berbahaya. 

Makanan juga dapat tercemar oleh benda asing seperti pestisida, serangga, 

jamur, cacing atau benda lain (pasir, kerikil, tanah, klip, dsb). Makanan yang 

dikonsumsi sebaiknya sebelum masa kadaluarsa . Oleh karena itu, jajan di kantin 

sekolah lebih sehat, bersih dan bergizi. Kantin sekolah harus memiiki tempat 

khusus untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Guru di sekola 

juga harus mengawasi aneka jajanan dan perilaku jajan siswa. Membawa bekal 

dari rumah juga menjadi salah satu upaya untuk hidup sehat. 

c. Menggunakan Jamban yang Bersih dan Sehat 

Jamban yang sehat adalah jamban yang tidak mencemari air. Jarak pemasangan 

septic tank dan sumur minimal 10 meter serta tidak dibuang ke selokan, empang, 

danau, sungai atau laut. Tidak buang air besar di kebun atau pekarangan, yang 

dapat mencemari tanah permukaan. Jamban yang bersih dan sehat juga memiliki 

kriteria, antara lain: bebas dari serangga, aman, tidak berbau dan mudah 

dibersihkan oleh pemakainya. Agar tidak menimbulkan pandangan yang kurang 

sopan, jamban sebaiknya memiliki dinding dan berpintu. 

d. Olahraga yang teratur dan terukur 

Beberapa sarana olahraga telah disediaakan oleh pihak sekolahan. Fasilitas 

tersebut harus digunakan secara maksimal untuk menngkatkan aktivitas fisik 



anak. Pembuatan ruang hijau di dalam lingkungan sekolah dapat memacu 

kreativitas anak dalam kegiatan olahraga. Selain itu, kegiatan olahraga bersama 

dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengeratkan seluruh siswa dan guru 

di sekolah tersebut 

e. Memberantas Jentik Nyamuk 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dpaat dilakukan minimal dengan 3M 

(mengubur barang bekas, menguras tempat penampungan air dan menutup 

tempat penampungan air. Minimal dalam seminggu, kegiatan membasmi sarang 

nyamuk harus dilakukan untuk memutus daur hidup nyamuk. 

f. Tidak Merokok di Sekolah 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 ayat 115 tentang 

Kesehatan, disebutkan bahwa ada tujuh tempat yang menjadi Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR), yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar 

mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja 

dan tempat umum. Sekolah menjadi salah satu kawasan KTR hendaknya 

menerapkan dengan bijak. Bila perlu, sanksi ditegakkan agar tidak ada siswa 

yang merokok di sekolah. 

g. Menimbang Berat Badan (BB) dan Mengukur Tinggi Badan (TB) setiap 

bulan 

Pengukuran BB dan TB dilakukan setiap bulan untuk mengetahui status gizi 

masing-masing siswa. Bila ditemukan siswa dengan gizi kurang, sekolah dapat 

bekerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam pengadaan makanan tambahan. 

Bila ditemukan siswa dengan berat badan lebih, kegiatan olahraga dapat menjadi 

salah satu sarana untuk mengembalikan status gizinya. 



h. Membuang Sampah pada tempatnya 

Sampah dibagi dalam 3 kategori, yakni sampah organik, non norganik dan B3 

(Bahan Berbahaya dan Beracun). Sampah yang terdiri dari sayur, buah, daun 

serta sisa makanan tergolong dalam sampah organik dengan warna tong sampah 

hijau. Warna tong sampah kuning digunakan untuk tempat sampah jenis non 

organik seperti kertas, plastik dan mika. Sedangkan sampah khusus B3 , 

merupakan jenis sampah untuk kaca, kaleng, logam, baterai, botol, beling yang 

menggunakan tong sampah warna merah. 

D. Asupan Zat Gizi Makro 

1. Pengertian Asupan Zat Gizi Makro 

Istilah gizi berasal dari bahasa Arab “Giza” yang berarti makanan,  dalam  

bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah  nutrition yang berarti bahan makanan 

atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi (Pekik, 2006). Ilmu gizi 

(Nutrition Science) adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang 

makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata “gizi” berasal 

dari bahasa Arab ghidza, yang berarti “makanan”. Di satu sisi ilmu gizi 

berkaitan dengan makanan dan di sisi lain dengan tubuh manusia.  Zat gizi 

merupakan ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan 

fungsinya, yaitu: menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, 

serta mengatur proses-proses kehidupan. Sehingga pengertian status gizi adalah 

keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi 

(Almatsier, 2010). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa gizi adalah zat penting 

dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, agar  tubuh dapat tumbuh dan 



berkembang secara baik dan normal sehingga dapat menghasilkan energi untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. 

Zat gizi makro merupakan komponen terbesar dari susunan diet serta berfungsi 

menyuplai energi dan zat-zat gizi esensial yang berguna untuk keperluan 

pertumbuhan sel atau jaringan, fungsi pemeliharaan maupun aktivitas tubuh. 

Kelompok makro nutrient terdiri dari karbohidrat (hidrat arang), lemak, protein 

(zat putih telur) (Supariasa, 2014). 

2. Macam-macam Zat Gizi Makro 

a. Karbohidrat 

Karbohidrat adalah zat gizi berupa senyawa organik yang terdiri dari 

atom karbon, hidrogen dan oksigen yang digunakan sebagai bahan 

pembentuk energi (Supariasa, 2014). 

Fungsi  Karbohidrat  menurut  (Almatsier, 2010) sebagai: 

1) Sebagai  sumber  energi,  satu  gram  karbohidrat mengasilkan 4 

kalori. 

2) Pemberi rasa manis pada makanan, khususnya pada monosakarida pada 

disakarida. 

3) Penghemat protein, jika karbohidrat makanan tidak tercukupi maka 

protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan 

mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun. 

4) Pengatur   metabolisme   lemak,   karbohidrat   akan mencegah  

terjadinya  oksidasi  lemak  yang  tidak sempurna, sehingga 

menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetoasetat, aseton, dan 

asam beta-hidroksi- butirat. Bahan-bahan ini dibentuk dalam hati dan 



dikeluarkan melalui urine dengan mengikat basa berupa ion natrium. 

Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan  natrium  dan  

dehidrasi,  serta  PH cairan tubuh menurun. 

5) Membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan 

memberi bentuk pada feses. 

Menurut (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2011) Sumber 

karbohidrat antara lain padi-padian, umbi- umbian, kacang-kacangan kering 

dan hasil olahan seperti bihun, mie, roti, dan tepung dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber karbohidrat. Sayuran umbi seperti wortel, bit dan kacang- kacangan  

relatif  lebih  tinggi  kandungan  karbohidrat dibandingkan sayuran daun. Beras, 

jagung, sagu, singkong, dan talas digunakan sebagai makanan pokok penduduk 

di berbagai wilayah Indonesia.  

Menurut Peraturan (Kemenkes RI, 2013) tentang angka kecukupan Gizi, 

Kebutuhan karbohidrat anak sekolah dasar umur 10-12 tahun yaitu:  

a. Laki-laki : 289 gr 

b. Perempuan : 275 gr 

b. Protein 

Protein adalah suatu kata berasal dari yunani “protos” yang berarti 

paling utama. Komposisi protein terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen 

dan nitrogen. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan 

bagian terbesar tubuh sesudah air. Seperlima bagian tubuh protein, 

separuhnya ada didalam otot, seperlima didalam tulang dan tulang rawan, 

sepersepuluh didalamkulit, dan selebihnya didalam jaringan tubuh lain, 

dan cairan tubuh. Disamping itu asam amino yang membentuk protein 



bertindak sebagai precursor sebagian besar koenzim, hormone, asam 

nukleat, dan molekul-molekul yang penting didalam kehidupan. Protein 

mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, 

yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh (Supariasa, 

2014). 

Menurut Didit Damayanti 2014 Protein  memiliki fungsi antara lain : 

a. Pertumbuhan dan Pemeliharaan 

Sebelum sel-sel dapat mensintesis protein baru, harus tersedia semua asam 

amino esensial yang diperlukan dan cukup nitrogen atau ikatan amino (NH2) 

guna pembentukan asam-asam amino nonesensial yang diperlukan. 

Pertumbuhan atau penambahan otot hanya mungkin bila tersedia cukup 

campuran asam amino yang sesuai termasuk untuk pemeliharaan dan perbaikan. 

b. Pembentukan Ikatan-ikatan Esensial Tubuh 

Hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein, 

demikian pula berbagai enzim. Ikatan-ikatan ini bertindak sebagai katalisator 

atau membantu perubahan-perubahan biokimia yang terjadi didalam tubuh 

c. Mengatur keseimbangan air 

Cairan tubuh terdapat didalam tiga kompartemen: intraseluler (didalam sel), 

ekstraseluler/intraseluler (di antara sel), dan intravaskuler (di dalam pembuluh 

darah). Keseimbangan ini diperoleh melalui sistem kompleks yang melibatkan 

protein dan eloktrolit. 

d. Memelihara Netralitas Tubuh 



Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam dan basa 

untuk menjaga pH pada taraf konstan. Sebagian besar jaringan tubuh berfungsi 

dalam keadaan pH netral atau sedikit alkali (pH 7,35 – 7,45). 

e. Pembentukan antibodi 

Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada 

kemampuannya untuk memproduksi antibodi terhadap organisme yang 

menyebabkan infeksi tertentu atau terhadap bahan-bahan asing yang memasuki 

tubuh. Kemampuan tubuh untuk melakukan detoksifikasi terhadap bahan-bahan 

racun dikontrol oleh enzim-enzim yang terutama terdapat di dalam hati. 

f. Mengangkat Zat-zat Gizi 

Protein memegang peranan esensial dalam mengangkut zat-zat gizi dari 

saluran cerna melalui dinding saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke 

jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel-sel.  

g. Sumber Energi 

Sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan karbohidrat, karena 

menghasilkan 4 kkal/g protein. Namun, protein sebagai sumber energi relatif 

lebih mahal, baik dalam harga maupun dalam jumlah energi yang dibutuhkan 

untuk metabolisme energi. 

Sumber protein hewani (berasal dari hewan) seperti, telur, susu, daging, 

unggas, ikan, dan kerang. Sedangkan sumber protei nabati (berasal dari tumbuh-

tumbuhan) seperti kacang kedelai   dan   hasilnya,   seperti   tempe,   tahu,   serta 

kacang-kacangan lain. 

Menurut Peraturan (Kemenkes RI, 2013) tentang angka kecukupan Gizi, 

Kebutuhan protein anak sekolah dasar umur 10-12 tahun yaitu:  



a.   Laki-laki : 56 gr 

b. Perempuan : 60 gr 

c. Lemak 

Lemak adalah garam yang terjadi dari penyatuan asam lemak dengan 

alkohol organik yang disebut gliserol atau gliserin (Pekik, 2006). Lemak 

merupakan senyawa organik   yang   majemuk   terdiri   atas   unsur-unsur   

karbon, hidrogen,  dan  oksigen  yang  membentuk  asam  lemak  dan 

gliserol,  apabila  tergabung  dengan  zat  lain  akan  membentuk lipid, 

fosfat, dan sterol. 

Menurut (Almatsier, 2010) lemak dapat digunakan sebagai : 

1) Sumber Energi 

Lemak dan minyak merupakan sumber energi paling padat yang 

 menghasilkan  9  kkalori  untuk  tiap  gram, yaiu   2½   kali   besar   energi   yang   

dihasilkan   oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. 

2) Sumber Asam Lemak Esensial 

3) Alat Angkut Vitamin Larut Lemak  

4) Menghemat Protein 

Lemak menghemat penggunaan protein untuk sintesis protein,   sehingga   

protein   tidak   digunakan   sebagai sumber energi. 

5) Memberi Rasa Kenyang dan Kelezatan 

Lemak memperlambat sekresi asam lambung dan memperlambat 

pengosongan lambung sehingga lemak memberi rasa kenyang lebih lama. Di 

samping itu lemak member tekstur yang disukai dan memberi kelezatan khusus 

pada makanan. 



6)  Sebagai Pelumas 

Lemak merupakan pelumas dan membantu pengeluaran sisa pencernaan. 

7) Memelihara Suhu Tubuh 

Lapisan lemak di bawah kulit mengisolasi tubuh dan mencegah kehilangan 

panas tubuh secara cepat, dengan demikian lemak berfungsi juga dalam 

memelihara suhu tubuh. 

 

8) Pelindung Organ Tubuh 

Lapisan lemak yang menyelubungi organ-organ tubuh, seperti jantung, hati, 

dan ginjal membantu menahan organ-organ tersebut tetap di tempatnya dan 

melindunginya terhadap benturan dan bahaya lain. 

Sumber lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa, kelapa 

sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dll), mentega margarin, dan lemak 

hewan (lemak daging dan ayam). Sumber lemak lainnya adalah kacang-

kacangan, biji-bijian, es krim, susu, keju, dan kuning telur serta makanan yang 

dimasak dengan lemak atau minyak (Supariasa, 2014). 

Menurut Peraturan (Kemenkes RI, 2013) tentang angka kecukupan Gizi, 

Kebutuhan lemak anak sekolah dasar umur 10-12 tahun yaitu:  

a. Laki-laki : 70 gr 

b. Perempuan : 67 gr 

Tabel 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2013 

Tentang Angka Kecukupan Gizi 

Kelompok 

umur 

BB 

(kg) 

TB 

(cm) 

Energi 

(kkal) 

Protein 

(g) 

Lemak 

(g) 

Karbohidrat 

(g) 



Laki-laki 

10-12 

tahun 

34 142 2100 56 70 289 

Perempuan 

10-12 

tahun 

36 145 2000 60 67 275 

Sumber : (Kemenkes RI, 2013) 

 

 

 

3. Penilaian Konsumsi Zat Gizi Makro 

Asupan makan merupakan faktor utama yang berperan terhadap status gizi 

seseorang. Untuk menilai status gizi dapat dilakukan melalui penilaian 

konsumsi makanan. Penilaian konsumsi makanan dilakukan untuk 

mengetahui kebiasaan makan  dan  menghitung  jumlah  makanan  yang  

dimakan  baik  dalam  jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk 

mendapatkan informasi tentang kebiasaan makan  dan  jumlah  makanan  

yang  dikonsumsi,  dapat  dilakukan  pengukuran melalui metode food recall 

24 jam. 

Metode ini digunakan untuk estimasi jumlah makanan yang dikonsumsi 

selama 24 jam yang lalu atau sehari sebelumnya. Dengan metode ini akan 

diketahui besarnya porsi makanan berdasarkan ukuran rumah tangga (URT) 

yang kemudian dikonversi ke ukuran metrik (gram) (Khomsan, 2010). 

Metode recall 24 jam, jika dilakukan satu hari tidak dapat menggambarkan 



informasi rata-rata konsumsi. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan minimal 

2x24 dengan selang waktu 2 hari selama sepuluh hari. 

Kelebihan metode food recall 24 jam antara lain: 

1. Mudah melaksanakannya tidak terlalu membebani sampel. 

2. Biaya relatif murah 

3. Cepat, sehingga dapat mencakup banyak sampel. 

4. Dapat digunakan untuk sampel yang buta huruf. 

5. Dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi 

individu sehingga dapat dihitung intake zat gizi sehari. 

Kekurangan metode food recall 24 jam antara lain: 

1. Tidak dapat menggambarkan asupan makanan sehari-hari, apabila 

hanya dilakukan recall satu hari. 

2. Ketepatannya sangat bergantung pada daya ingat sampel (Lee -Han et 

al ). 

 

 


