
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Masalah Gizi Pada Anak Pra Sekolah 

Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu 

gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola 

konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan 

mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan 

teknologi. Gizi yang baik merupakan landasan kesehatan, gizi mempengaruhi 

kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan 

danperkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan 

kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia  (Kemenkes, 2013). 

Masalah gizi semula dianggap sebagai masalah kesehatan yang hanya 

dapat ditanggulangi dengan pengobatan medis atau kedokteran.Saat ini telah 

diketahui bahwa gejala klinis gizi kurang adalah akibat ketidak seimbangan 

antara manusia dan lingkungannya.Lingkungan ini mencakup lingkungan 

alam, biologis, sosial budaya maupun ekonomi. Masing-masing faktor 

tersebut mempunyai peran yang kompleks dan berperan penting dalam 

etiologi penyakit gizi kurang. Gizi yang baik pada umumnya akan 

meningkatkan resistensi tubuh terhadap penyakit-penyakit infeksi. Sebaliknya 

kekurangan gizi berakibat kerentanan seseorang terhadap penyakit infeksi. 

Malnutrisi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah pada anak-anak di 

Indonesia, jika keluarga-keluarga mematuhi pemberian makananyang baik, 
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maka anak-anak akan tumbuh sehat, kuat dan memiliki status gizi yang baik 

(Santoso & dkk, 2005) 

Masalah pola makan anak seakan persoalan yang tidak ada habisnya. 

Masa tersulit itu biasanya ketika anak berusia satu sampai kira-kira tiga tahun. 

Anak-anak membutuhkan waktu untuk memahami bahwa mereka butuh 

makanan ketika mereka lapar. Tapi sayangnya, orang tualah yang tanpa sadar 

“Menurunkan” kebiasaan pola makan yang salah pada anak sehingga 

mengganggu keseimbangan gizi anak. Misalnya tanpa sadar orang tua sering 

menggunakan makanan sebagai hukuman atau hadiah sehingga memberikan 

pesan bahwa makanan adalah kewajiban, seperti mengatakan “Kalau nasi mu 

habis, nanti mama beri cokelat”. Makanan sebaiknya jangan dijadikan alat 

untuk mendisiplinkan anak. (Irianto, 2014)   

Makan merupakan hal yang kurang menyenangkan untuk anak karena 

pada usia ini yang menggembirakan adalah bermain. Permainan merupakan 

media dan ajang peningkatan keterampilannya. Saat bermain adalah waktu 

yang tepat untuk menyuapkan makanannya. Anak akan tetap memperoleh 

asupan gizi ketika dia sedang bermain, belajar dan bersosialisasi melalui 

permainan. Sejak usia ini mulai terlihat adanya tanda-tanda sikap pribadi anak 

yang menyukai dan tidak menyukai makanan tertentu. Menolak makanan 

terutama sayur sangat umum pada anak usia prasekolah. Tidak ada satupun 

jenis makanan yang esensial sehingga jika satu jenis ditolak tidak dapat 

diganti dengan jenis makanan lain yang nilai gizinya setara (Soenardi, 2006). 
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Secara rinci permasalahan gizi yang sering timbul di masyarakat meliputi : 

1. KKP (Kekurangan Kalori Protein) 

Kekurangan kalori protein (KKP) pada umumnya dialami anak-anak dari 

keluarga kurang mampu dengan status ekonomi kurang karena makanan 

hewani relatif mahal sehingga tidak terjangkau. 

2. KVA (Kekurangan Vitamin A) 

Anak pada umumnya kurang menyukai sayuran dan buah-buahan yang 

merupakan sumber vitamin utama sehingga sering menyebabkan 

terjadinya avitaminose A. 

3. AGB (Anemia Gizi Besi) 

Zat besi banyak terdapat pada makanan hewani serta sayuran warna hijau 

tua. Anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang tidak 

menyukai sayur akan berisiko kekurangan zat besi (anemia). 

4. GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium) 

Garam beryodium merupakan upaya untuk untuk menghindari masyarakat 

dari kekurangan iodium. 

Munculnya permasalahan gizi tersebut disebabkan oleh kurangnya 

konsumsi makanan yang beraneka ragam, pemahaman yang keliru 

terhadap jenis makanan, ketidakterkaitan pola makan serta gaya hidup.  

(Irianto, 2014) 

 

B. Pentingnya Sayur dan Buah 

Konsumsi sayuran dan buah-buahan berperan dalam menjaga 

kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah. Konsumsi sayur 
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dan buah yang cukup juga akan menurunkan resiko sulit buang air besar 

(BAB/sembelit) dan kegemukan. Hal ini menunjukan bahwa konsumsi 

sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan 

penyakit kronik. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan 

salah satu indikator sederhana gizi seimbang (Suswano, 2014). 

Beberapa jenis sayuran yang berwarna hijau tua (bayam, daun 

singkong dan kangkung) dikenal sebagai sumber zat besi yang penting untuk 

pembentukan darah. Bila kita kekurangan darah (anemia), maka akan cepat 

lelah dan kurang konsentrasi karena darah tidak mampu mengangkut oksigen 

ke otak. Sayuran seperti sawi dan kol bermanfaat untuk mencegah kanker. 

Namun perlu juga diketahui sayuran jenis ini bersifat goitrogenic yang 

menghambat penyerapan yodium. Oleh karena itu mengkonsumsi sawi dan 

kol sebaiknya jangan terlalu sering.  

Mengkonsumsi sayuran dianjurkan dalam bentuk matang. Dengan 

merebus sayuran, maka kontaminasi telur cacing (banyak dijumpai pada 

sayuran mentah) dapat dihindari. Sebenarnya hanya proses perebusan hanya 

10-15% vitamin C yang rusak. Jadi, kehilangan sekian persen vitamin tidak 

menhadi masalah asalkan tubuh tetap sehat tidak terinfeksi cacing (Khomsan, 

2002). (Khomsan, 2002) 

Konsumsi buah dan sayur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari 

karena berfungsi sebagai zat pengatur, mengandung zat gizi seperti vitamin 

dan mineral, memiliki kadar air tinggi, sumber serat makanan, antioksidan dan 

dapat menyeimbangkan kadar asam basa tubuh. Berbagai manfaat tersebut 

dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit.  (Sekarindah & Titi, 2008) 
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C. Angka Kecukupan Gizi (AKG)  

Kebutuhan untuk bayi dan anak merupakan kebutuhan zat gizi yang 

memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan. Anak yang tidak mendapat 

gizi akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Anak yang 

tidak mendapat gizi akan mengalami gangguan pertumbuhan sehingga 

menyebabkan terjadinya sel otak dengan konsekuensi sel yang lebih sedikit. 

Sebaliknya anak yang mendapat gizi lebih tinggi akan memperoleh kalori 

yang lebih tinggi juga. Dengan kata lain konsumsi yang melibihi kebutuhan 

akan menyebabkan gizi lebih, sebaliknya konsumsi gizi yang kurang 

menyebabkan kondisi kurang atau defisiensi. 
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Tabel 1 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) Anak Usia 4-6 tahun 2013 

Zat Gizi Jumlah  

Energi (kkal) 1600 

Protein (gram) 35 

Lemak (gram) 62 

Karbohidrat (gram) 220 

Vitamin A (RE) 450 

Vitamin D (mcg) 15 

Vitamin E (mg) 7 

Vitamin K (mcg) 20 

Tiamin (mg) 0,8 

Riboflavin (mg) 1,0 

Niacin (mg) 9 

Asam Folat (mcg) 0,6 

Pridoksin (mg) 2,0 

Vitamin B12 (mcg) 1,2 

Vitamin C (mg) 45 

Kalsium (mg) 1000 

Fospor (mg) 500 

Magnesium (mg) 95 

Besi (mg) 9 

Yodium (mg) 120 

Seng (mg) 5 

Selenium (mcg) 20 

Manngan (mg) 1,5 

Flour (mg) 0,9 

 

Berdasarkan Kemenkes tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang 

menyebutkan bahwa : 
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Tabel 2  

Kecukupan Konsumsi Anak Usia 4-6 Tahun 

Bahan makanan Anak usia 4-6 tahun 

1600 kkal 

Nasi 4p 

Sayuran 2p 

Buah 3p 

Tempe 2p 

Daging 2p 

Minyak 4p 

Gula 2p 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa kecukupan konsumsi 

sayur dan buah anak usia 4-6 tahun, berupa 2 porsi sayur dan 3 porsi buah 

yang dikonsumsi setiap hari.  

 

D. Pengetahuan Ibu Tentang Gizi  

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Perilaku yang dilakukan berdasarkan pada 

pengetahuan akan bertahan lebih lama dan kemungkinan menjadi perilaku 

yang melekat pada seseorang dibandingkan jika tidak berdasarkan 

pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). 

Faktor pengetahuan gizi dan pendapatan keluarga faktor yang saling 

berhubungan dalam mempengaruhi konsumsi pangan. Adanya pendapatan 

yang rendah disertai dengan tingkat pengetahuan gizi yang rendah dapat 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas konsumsi pangan. Rahmadanih (2002 

dalam jurnal). Pengetahuan Gizi ibu dalam menangani makanan sangat 
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berpengaruh terhadap menu makanan keluarga dan juga pola konsumsi 

makanan. Tingkat pengetahuan gizi yang rendah dapat mempengaruhi 

ketersediaan pangan dalam rumah tangga dan selanjutnya mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas konsumsi pangan. Pola konsumsi pada anak dibentuk 

melalui pengalaman awal dengan makanan serta praktit orang tua dalam 

memberikan makan pada anak.  

Pengetahuan ibu tentang gizi pada balita adalah segala bentuk 

informasi mengenai zat-zat makanan termasuk sumber dan fungsinya yang 

diperlukan bagi tubuh serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga 

pengetahuan ibu tentang balita dapat diperoleh dari informasi majalah, televisi 

maupun brosur tentang gizi balita yang banyak beredar. Untuk itu seorang ibu 

yang memegang peranan yang sangat penting terhadap pola makan balita. 

Dalam pengaturan pola makan harus dilakukan secara teratur dan teliti yaitu 

selama 3 kali sehari. Bila perlu diberikan makanan selingan. Sedangkan 

pemilihan bahan makanan yang akan diolah harus lebih teliti dengan 

kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita. Dengan demikian anak 

tidak akan mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya 

sehingga mempunyai status gizi yang baik. (Suhardjo, 2003) 

 

E. Status Ekonomi Keluarga 

Pendapatan keluarga secara langsung juga turut menentukan konsumsi 

makanan dalam sebuah keluarga. Menurut Rahmadiah (2002) mengatakan 

bahwa meningkatnya pendapatan dapat memperbesar peluang untuk membeli 
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pangan dengan kualitas dan kauntitas lebih baik. Semakin tinggi tingkat 

pendapatan per kapita, maka semakin tinggi juga konsumsi sayur dan buah.  

Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan 

kuantitas makanan, antara pendapatan dan gizi sangat erat kaitannya dalam 

pemenuhan makanan kebutuhan hidup keluarga, makin tinggi daya beli 

keluarga makin banyak makanan yang dikonsumsi dan semakin baik pula 

kualitas makanan yang dikonsumsi. Disini terlihat jelas bahwa pendapatan 

rendah akan menghalangi perbaikan gizi dan dapat menimbulkan kekurangan 

gizi. Tingkat pendapatan dapat menentukan pola makan. Orang dengan tingkat 

ekonomi rendah biasanya akan membelanjakan sebagaian besar 

pendapatannya untuk makanan, sedangkan orang dengan tingkat ekonomi 

tinggi akan berkurang belanja untuk makanan. Penghasilan merupakan faktor 

yang menentukan kualitas makanan, didorong oleh pengaruh yang 

menguntungkan dari pendapatan yang meningkat baik perbaikan gizi 

kesehatan dan masalah keluarga lainnya yang berkaitan dengan keadaan gizi, 

yang jelas kalau rendahnya tingkat penghasilan orang miskin dan lemahnya 

daya beli keluarga telah tidak memungkinkannya untuk mengatasi kebiasaan 

makan dan caracara tertentu yang menghalangi perbaikan gizi yang efektif, 

terutama untuk anak-anak mereka. (Yimer, 2000) 

Keluarga yang termasuk dalam kategori berpendapatan terbatas 

menggunakan sebagian besar dari pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi 

kebutuhan bahan makanan untuk keluarga. Di negara berkembang dengan 

populasi rumah tangga lebih banyak rumah tangga berpendapatan rendah 

sebagian besar pengeluaran rumah tangganya dialokasikan untuk makanan. 
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Keadaan ekonomi keluarga dapat ditinjau dari pendapatan seseorang yang 

akan memberikan dampak kearah yang baik atau kearah yang buruk, keadaan 

ekonomi akan berpengaruh terhadap penyediaan gizi yang cukup, dimana 

kurangnya pendapatan akan menghambat aktivitas baik yang bersifat 

materialistik maupun non materialistik. Kemiskinan adalah keadaan sebuah 

keluarga yang tidak sanggup memelihara dirinya dan keluarganya dengan taraf 

kehidupan, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun 

fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga miskin yang memiliki anak 

balita tidak dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya, 

dimana anak mengalami penyimpangan dari pertumbuhan dan perkembangan 

normal (Almatsier, 2005). 

Data Ekonomi Keluarga Data ekonomi keluarga meliputi: Pekerjaan 

(pekerjaan utama, misalnya pekerjaan pertanian, dan pekerjaan tambahan, 

misalnya pekerjaan musiman). Pendapatan keluarga (gaji, upah, imbalan, 

industri rumah tangga, pertanian pangan/non pangan, dan hutang). Kekayaan 

yang terlihat seperti tanah, jumlah ternak, mobil, motor, dan lain-lain).  

Pengeluaran/anggaran (pengeluaran untuk makanan, pakaian, listrik, 

pendidikan, minyak/bahan bakar, transportasi, rekreasi, dan lain-lain). Harga 

makanan yang tergantung pada pasar dan variasi musim. (Supariasa,  

(Supariasa, Bakri, & Fajar, 2002). 
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