
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Masa usia Sekolah Dasar merupakan periode emas (golden age) bagi 

perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah 

tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di 

lingkungannya sebagai stimulans terhadap perkembangan aspek kepribadian, 

kognitif, psikososial, maupun moralnya. Anak-anak terutama usia Sekolah Dasar 

sangat sulit dipisahkan dari makanan jajanan. Saat ini makanan jajanan memiliki 

perkembangan yang pesat seiring dengan inovasi produsen makanan jajanan. 

Makanan jajanan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pemenuhan gizi 

anak. Anak pada usia 10-12 tahun membutuhkan energi sekitar 2000 kkal untuk 

laki-laki dan 1900 kkal untuk perempuan (Istiany, 2013) 

Makanan jajanan adalah makanan berupa penganan kudapan. Makanan 

jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sering dikonsumsi dan dikenal 

oleh banyak orang, termasuk anak sekolah. Anak sekolah biasanya membeli 

makanan dari pedagang di kantin sekolah maupun pedagang di sekitar rumah. 

Konsumsi makanan jajanan pada anak sekolah merupakan suatu kebiasaan yang 

hampir terjadi di seluruh dunia (Fitri, 2012). 

Menurut data Food and Agriculture Organisation FAO yang di kutip dalam 

Turi (2016) diperoleh data bahwa anak usia 6 sampai 11 tahun merupakan
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konsumen tersering dan terbesar dalam mengkonsumsi makanan jajanan. 

Kebiasaan mengkonsumsi makanan jajanan mengalami peningkatan yaitu 74% 

menjadi 95% dari tahun 2012 sampai 2013. 

Data di Indonesia merurut hasil survei Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Repulik Indonesia (BPOM RI, 2013) di kutip dalam Turi (2016) mendapatkan data 

bahwa 80% anak sekolah mengkonsumsi makanan jajanan di lingkungan sekolah 

baik dari penjaja maupun di sekitar kantin sekolah. Frekuensi makanan ringan lebih 

dari 11 kali perminggu (66%). 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%. 

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. Kontribusi zat gizi PJAS terhadap pemenuhan 

kecukupan gizi harian sebaiknya berkisar antara 15-20% (Tanziha,2012). 

Berdasarkan laporan akhir hasil monitoring dan verifikasi 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. 

PJAS selain berfungsi sebagai sumber pangan jajanan juga bisa berfungsi sebagai 

sumber pangan sarapan. 
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Pengetahuan gizi yang tidak memadai, kurangnya pengertian tentang 

kebiasaan makan yang baik dari berbagai jenis makanan akan menimbulkan 

masalah kecerdasan dan produktifitas. Pemilihan dan konsumsi bahan makanan 

berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik terjadi apabila tubuh 

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

apabila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Sedangkan 

status gizi lebih terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah yang 

berlebihan sehingga menimbulkan efek yang membahayakan. Seseorang yang 

mempunyai pengetahuan yang baik tentang gizi akan mampu menerapkan 

kemampuannya dalam memilih maupun mengolah pangan, sehingga dapat 

mencukupi kebutuhan gizinya (Yuliastuti, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan gizi 

PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) anak sekolah tergolong dalam kategori tinggi 

namun dalam prakteknya hal ini tidak mendasari pemilihan PJAS yang sesuai oleh 

anak sekolah. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan ketersediaan PJAS yang 

sesuai dilingkungan sekolah. (Tanziha,2012) 

Faktor lain yang berhubungan dengan pemilihan makanan anak sekolah 

adalah uang saku. Jumlah uang saku yang diberikan orang tua dapat menjadi 

penentu pemilihan makanan jajanan anak seperti apabila anak diberikan uang saku 

yang berlebih maka dapat membuat anak menjadi leluasa dalam memilih makanan 

jajanan. (Rahayu, 2017) 
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Menurut Yuliastuti, 2012. Orang tua diharapkan bisa memberikan nilai- 

nilai mengenai gizi pada anak- anak sejak dini. Nilai-nilai itu mencakup 

pemeliharaan kebersihan diri dan lingkungan, pola makan sehat, dampak jajan 

sembarangan dan sebagainya. Banyaknya orang tua yang sibuk bekerja (baik Ayah 

maupun Ibu) menyebabkan anak kurang mendapatkan nilai-nilai tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti memandang perlu dilakukan penelitian 

mengenai perbedaan konsumsi energi dan protein dari makanan jajanan 

berdasarkan tingkat pengetahuan dan uang saku anak Sekolah Dasar. 

 

B. Rumusan Masalah 

 
 

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalahnya 

yaitu apakah ada perbedaan asupan energi dan protein makanan jajanan 

berdasarkan tingkat pengetahuan dan uang saku anak Sekolah Dasar Negeri 6 

Gianyar? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

 

Mengetahui perbedaan asupan energi dan protein makanan jajanan 

berdasarkan tingkat pengetahuan dan uang saku anak Sekolah Dasar Negeri 6 

Gianyar 

2. Tujuan Khusus 

 
a. Mengukur tingkat pengetahuan anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar 

 

b. Menghitung besar uang saku anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar
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c. Mengukur asupan energi dari makanan jajanan anak Sekolah Dasar Negeri 6 

Gianyar 

d. Mengukur asupan protein dari makanan jajanan anak Sekolah Dasar Negeri 6 

Gianyar 

e. Menganalisis perbedaan asupan energi makanan jajanan berdasarkan tingkat 

pengetahuan anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar. 

f. Menganalisis perbedaan asupan protein makanan jajanan berdasarkan tingkat 

pengetahuan anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar. 

g. Menganalisis perbedaan asupan energi makanan jajanan berdasarkan uang 

saku anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar 

h. Menganalisis perbedaan konsumsi asupan makanan jajanan berdasarkan uang 

saku anak Sekolah Dasar Negeri 6 Gianyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Praktis 

 

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi anak sekolah, 

orang tua dan sekolah dalam memberikan informasi tentang perbedaan konsumsi 

energi dan protein dari makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan dan uang 

saku anak Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Teoritis 

 

a. Bagi siswa dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan 

pengetahuan mengenai konsumsi makanan jajanan. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada sekolah 

mengenai edukasi konsumsi energi dan dan protein dari makanan jajanan 

kepada siswa. 
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c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan menjadi salah satu landasan untuk penelitian- penelitian 

berikutnya supaya mampu menganalisis mengenai perbedaan konsumsi energi 

dan protein dari makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan dan uang 

saku anak Sekolah Dasar lebih luas lagi. 


