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SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Luh Gede Fenny Trisnayanti 

NIM   : P07131215032 

Program Studi  : Diploma IV 

Jurusan  : Gizi  

Tahun Akademik : 2015 

Alamat : Jln. Mulawarman (Perumahan Tedung Komala Asri blok 

A no. 15) Abianbase, Gianyar 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Tugas Akhir dengan judul Perbedaan Asupan Energi dan Protein Makanan 

Jajanan Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Dan Uang Saku Anak Sekolah 

Dasar Negeri 6 Gianyar adalah benar karya sendiri atau bukan plagiat hasil 

karya orang lain. 

2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini bukan karya saya 

sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya sendiri bersedia menerima 

sanksi sesuai Peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan dengan sebagaimana 

mestinya. 

 

    Denpasar, 8 Mei 2019 

Yang Membuat Pernyataan 

 

 

Luh Gede Fenny Trisnayanti 

     NIM. P07131215032 
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DIFFERENCE OF INTAKE OF ENERGY AND PROTEIN BASED 

ON THE LEVEL OF KNOWLEDGE SNACK ALLOWANCE CHILD 

AND PRIMARY STATE 6 GIANYAR 
 

 

ABSTRACT 

Snacks is one type of food is often consumed by School children. Food Snacks 

based School Children (PJAS) National 2008 showed that PJAS accounted for 06.31% and 

27.44% protein energy of daily food intake. This study aims to determine the differences in 

energy intake and protein snack foods based on their level of knowledge and child 

allowance Elementary School 6 Gianyar. This research is an observational cross-sectional 

design. The population in this study are all children of grade 4 and 5 Elementary School 6 

Gianyar, amounting to 134 students, while the samples of this study is 58 students. Data 

knowledge and pocket money collected by interview with the help of a questionnaire. 

Snacks consumption data were collected by interview using 2 x 24 hour recall. Data 

analysis using statistical test Chi Square. These research results obtained by the level of 

knowledge of the snack food is very good in most categories are 45 (77.5%) allowance 

under the average of 30 people (51.7%). Energy intake of most categories of less 46 persons 

(79.3%), protein intake most categories of less than 41 people (70.7%). Statistical test 

results showed no difference in energy intake of snack foods based on their level of 

knowledge, there is no difference in protein intake of snack foods based on their level of 

knowledge, there is no difference in energy intake of snack foods based allowance, there 

was no difference in protein intake of snack foods based allowance. Disarnkan to the health 

center to provide counseling Gianyar I snack on nutritious and safe to eat in the school 

canteen. 

             

Keywords: school children snacks, energy and protein intake, level of knowledge, 

pocket money.  
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ABSTRAK 

Jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh 

anak sekolah. Berdasarkan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Nasional 2008 

menunjukkan bahwa PJAS menyumbang 31.06% energi dan 27.44% protein dari 

konsumsi pangan harian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

asupan energi dan protein makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan dan 

uang saku anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar. Jenis penelitian ini adalah 

observasional dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh anak kelas 4 dan 5 SD Negeri 6 Gianyar yang berjumlah 134 siswa, 

sedangkan sampel penelitian ini yaitu 58 siswa. Data pengetahuan dan uang saku 

dikumpulkan dengan metode wawancara dengan bantuan kuesioner. Data konsumsi 

jajanan dikumpulkan dengan metode wawancara menggunakan recall 2 x 24 jam. 

Analisis data menggunakan uji statistik Chi Square. Hasil penelitian ini diperoleh 

yaitu tingkat pengetahuan tentang makanan jajanan sebagian besar kategori sangat 

baik yaitu 45 orang (77.5%) uang saku di bawah rata-rata yaitu 30 orang (51.7%). 

Asupan energi sebagian besar kategori kurang 46 orang (79.3%), asupan protein 

sebagian besar kategori kurang 41 orang (70.7%). Hasil uji statistik menunjukan 

tidak ada perbedaan asupan energi makanan jajanan berdasarkan tingkat 

pengetahuan, tidak ada perbedaan asupan protein makanan jajanan berdasarkan 

tingkat pengetahuan, tidak ada perbedaan asupan energi makanan jajanan 

berdasarkan uang saku, tidak ada perbedaan asupan protein makanan jajanan 

berdasarkan uang saku. Disarnkan kepada petugas gizi Puskesmas Gianyar I untuk 

memberikan penyuluhan mengenai makanan jajanan yang bergizi dan aman 

dikonsumsi di kantin sekolah. 

   

Kata kunci: jajanan anak sekolah, asupan energi dan protein, tingkat pengetahuan, 

uang saku.  
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Makanan jajanan adalah makanan berupa penganan kudapan. Makanan 

jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh anak 

sekolah. Anak sekolah biasanya membeli makanan dari pedagang di kantin sekolah 

maupun pedagang di sekitar sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan energi dan 

protein anak sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dibutuhkan bagi anak 

yang tidak atau kurang sarapan dan tidak membawa bekal. 

Hasil survei Badan Pengawas Obat dan Makanan Repulik Indonesia 

(BPOM RI, 2013) 80% anak sekolah mengkonsumsi makanan jajanan di 

lingkungan sekolah baik dari penjaja maupun di sekitar kantin sekolah. Menurut data 

Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2013, didapatkan bahwa anak usia sekolah 

mengalami peningkatan pengkonsumsian makanan jajanan di kantin sekolah dari 

70% menjadi 83%. Berdasarkan laporan akhir profil keamanan PJAS Nasional 

tahun 2008, menunjukan bahwa 98,9% anak jajan di sekolah dan hanya 1% yang 

tidak pernah jajan. Data selanjutnya menunjukan bahwa PJAS menyumbang 

31,06% energi dan 27,44% protein dari konsumsi pengan harian.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan rancangan 

cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelas 4 dan 5 SD 

Negeri 6 Gianyar yang berjumlah 134 orang. Sampel adalah bagian dari populasi 

yaitu 58 orang. Pengumpulan data identitas sampel, tingkat pengetahuan dan uang 

saku menggunakan metode wawancara dengan bantuan kuesioner dan data 

konsumsi energi dan protein menggunakan metode wawancara dengan bantuan 

form recall 2x24 jam. Data hasil penelitian dianalisis perbedaan antar variabel 

menggunakan uji statistik Chi Square. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan energi makanan jajanan 

sebagian besar kategori kurang yaitu 46 orang (79.3%) dan sisanya kategori baik 
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12 orang (20.7%). Asupan protein makanan jajanan sebagian besar kategori kurang 

yaitu 41 orang (70.7%) dan sisanya kategori baik yaitu 17 orang (29.3%). Tingkat 

pengetahuan tentang makanan jajanan sebagian besar berkategori sangat baik 45 

orang (77.5%) dan sisanya kategori baik 13 sampel (22.4%). Untuk kategori tingkat 

pengetahuan cukup, kurang, dan sangat kurang tidak ada. Uang saku anak sekolah 

dengan kategori dibawah rata-rata (kategori kurang) sebanyak 30 orang (51.7%) 

dan di atas rata-rata (kategori baik) 28 orang (48.3%).  Hasil analisis statistik 

menunjukan bahwa tidak ada perbedaan asupan energi makanan jajanan 

berdasarkan tingkat pengetahuan. p=0.189. Tidak ada perbedaan asupan protein 

makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan. p=0.896. Tidak ada perbedaan 

asupan energi makanan jajanan berdasarkan uang saku. p=1.000. Tidak ada 

perbedaan asupan protein makanan jajanan berdasarkan uang saku. p=0.149. 

Pada penelitian ini asupan energi dengan protein yang kurang yaitu 

masing-masing 79.3% dengan 70.7%. Disarankan kepada petugas gizi Puskesmas 

Gianyar I untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada siswa SD Negeri 

6 Gianyar tentang pentingnya meningkatkan asupan energi dan protein khususnya 

makanan jajanan melalui pemilihan makanan jajanan yang sehat dan bergizi seperti 

selalu memperhatikan kandungan gizi, warna, kemasan dan tanggal makanan itu 

dibuat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan energi dan protein sehari-hari dapat juga 

melalui membiasakan diri sarapan pagi di rumah. Selain memenuhi energi dan 

protein pemilihan makanan jajanan yang baik dan sehat dapat menghemat uang 

saku yang diberikan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Daftar Bacaan:  23 (tahun 2008 – tahun 2017)
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