
7  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Asupan Energi dan Protein Makanan Jajanan 

1. Pengertian Konsumsi 

Konsumsi makanan adalah informasi tentang jenis dan jumlah pangan 

yang dimakan seseorang atau kelompok orang (keluarga/rumah tangga) pada waktu 

tertentu. Konsumsi makanan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan 

gizi sebagai sumber tenaga, mempertahankan tubuh dalam menghadapi serangan 

penyakit dan untuk pertumbuhan. Makanan yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit 

merupakan faktor utama yang menyebabkan kurangnya konsumsi energi dan 

protein. (Supariasa,2014) 

2. Asupan Energi 

Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup, menunjang 

pertumbuhan dan melakukan aktifitas fisik. Konsumsi energi diperoleh dari bahan 

makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Energi dalam tubuh 

manusia dapat timbul karena adanya pembakaran karbohidrat, protein dan lemak 

sehingga manusia membutuhkan zat-zat makanan yang cukup untuk memenuhi 

kecukupan energinya. Berdasarkan tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes 

RI, standar konsumsi energi anak usia 10-12 tahun berkisar 58,57% untuk laki-laki 

dan 55,41% untuk perempuan. Energi dibutuhkan tubuh untuk memelihara fungsi 

dasar tubuh yang disebut metabolism basal sebesar 60-70% dari kebutuhan energi 

total. Kebutuhan energi untuk metabolisme basal dan diperlukan untuk fungsi tubuh 

seperti mencerna, mengolah dan menyerap makanan dalam alat pencernaan, serta 
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untuk bergerak, berjalan, bekerja dan beraktivitas lainnya. (Sophia R,2010) 

3. Asupan Protein 

 

Protein merupakan zat gizi penghasil energi yang tidak berperan sebagai 

sumber energi, tetapi berfungsi untuk mengganti jaringan dan sel tubuh yang rusak. 

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh kerena 

berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, zat pembangundan pengatur. Protein 

adalah sumber asam amino yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. 

(Sophia R,2010) 

Protein dapat digunakan sebagai bahan bakar apabila keperluan energi 

tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Berdasarkan tabel Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes RI, standar angka kecukupan protein bagi 

masyarakat Indonesia adalah sekitar 56-59 gram per hari untuk perempuan dan 62-

66 gram per hari untuk laki-laki, sedangkan angka kecukupan protein untuk anak 

berkisar 49 – 56gram untuk laki-laki dan 49 – 60gram untuk perempuan. Sumber-

sumber protein diperoleh dari bahan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik, dalam 

jumlah maupun mutunya (Rettha A, 2010). 

4. Definisi Makanan Jajanan 

 

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) yang dikutip dalam 

Puspitasari (2013) makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang disajikan 

dalam wadah atau sarana penjualan di pinggir jalan, tempat umum atau tempat 

lainnya, yang terlebih dahulu sudah dipersiapkan atau dimasak di tempat produksi, 

di rumah atau di tempat berjualan. Makanan jajanan dapat berupa minuman atau 

makanan dengan jenis, rasa, dan warna yang bervariasi dan memikat. Variasi rasa, 
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jenis dan terutama warna yang memikat dan menarik minat anak sekolah untuk 

membeli makanan jajanan. 

5. Jajanan Anak-anak 

 

Menurut Irianto (2017) Pada umumnya, anak-anak lebih menyukai jajanan 

di warung maupun kantin sekolah dari pada makanan yang telah tersedia di rumah. 

Lebih lanjut dijelaskan Irianto (2017), kebiasaan jajan sebenarnya memiliki 

beberapa manfaat atau keuntungan seperti: 

a. Upaya untuk memenuhi energi. 

 

b. Mengenalkan anak pada diversifikasi (keanekaragaman) jenis makanan. 

c. Meningkatkan gengsi anak di mata teman-temannya. 

 

Akan tetapi apabila anak- anak terlalu sering jajan, ini akan menjadi kebiasaan yang 

berdampak negatif, yaitu: 

a. Nafsu makan menurun. 

 

b. Makanan yang tidak higienis akan menimbulkan berbagai penyakit. 

 

c. Merupakan salah satu penyebab terjadinya obesitas pada anak. 

 

d. Anak mengalami kekurangan gizi karena kandungan gizi pada 

jajanan belum tentu terjamin. 

e. Pemborosan. 

 

f. Permen yang menjadi kesukaan anak-anak bukanlah sumber 

energi yang baik karena hanya mengandung karbohidrat saja. 

6. Fungsi Makanan Jajanan 

 

Peranan makanan jajanan mulai mendapat perhatian secara internasional 

yang banyak menaruh perhatian terhadap studi dan perkembangan makanan 

jajanan. Peranan makanan jajanan sebagai penyumbang gizi dalam menu sehari-
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hari yang tidak dapat disampingkan. Makanan jajanan mempunyai fungsi sosisal 

ekonomi yang cukup penting, dalam arti pengembangan makanan jajanan dapat 

meningkatkan sosial ekonomi pedagang. Disamping itu, makanan jajanan 

memberikan kontribusi gizi yang nyata terhadap konsumen tertentu (Srianta, 2013) 

7. Jenis dan Syarat Jajanan Sekolah 

 
Makanan jajanan yang juga dikenal sebagai street foods adalah jenis 

makanan yang dijual di kaki lima, pinggiran jalan, di stasiun, di pasar, tempat 

pemingkiman, serta lokasi yang sejenis. Secara prinsip, pada umumnya makanan 

jajanan terbagi menjadi empat kelompok yaitu: 

a. Makanan utama seperti nasi uduk, bakso, mie ayam, bubur ayam. 

b. Panganan atau snack seperti makanan kemasan, kue-kue. 

c. Minuman seperti berbagai macam es dan minuman kemasan. 

d. Buah-buahan segar seperti jeruk, pisang, mangga, melon. 

 

Kehadiran makanan jajanan ini lebih dominan di sekolah. Bagi anak 

sekolah, makanan jajanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan 

sehari-hari mereka. Makanan jajanan digunakan sebagai alternative untuk 

memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah karena keterbatasan waktu orang tua 

mengolah makanan di rumah. Selain murah makanan jajanan juga mudah didapat. 

Berdasarkan kondisi ini seharusnya makanan jajanan dapat dikelola menjadi 

produk sehat yang aman dikonsumsi. Dalam Website (Dinkes Kota Probolinggo, 

2018) Makanan jajanan sehat adalah makanan yang memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Bebas dari lalat, semut, kecoa dan binatang lain yang dapat membawa kuman 

penyakit. 
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b. Bebas dari kotoran dan debu lain. 

 

c. Makanan yang dikukus, direbus, atau digoreng menggunakan panas yang 

cukup artinya tidak setengah matang. 

d. Disajikan dengan menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci lebih dahulu 

dengan air bersih. 

e. Kecuali makanan jajanan yang di bungkus plastik atau daun, maka 

pengambilan makanan lain yang terbuka hendaklah dilakukan dengan 

menggunakan sendok, garpu dan alat lain yang bersih, jangan mengambil 

makanan dengan tangan. 

f. Lap kain yang digunakan untuk mengeringkan alai-alat itu juga supaya selalu 

bersih. 

8. Kebiasaan Makan Anak Sekolah Dasar 

 

Menurut Maarisit (2014) anak-anak memiliki kebiasaan jajan diluar 

meskipun orang tua mereka sudah melarangnya. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan hal tersebut, seperti: 

a. Faktor lingkungan tempat tinggal yang menyediakan fasilitas tempat jajan 

beragam dan menarik untuk dijadikan jajan. 

b. Kurangnya penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan kebiasaan jajan. 

c. Adanya sumber informasi visual seperti televisi yang memberikan informasi 

menarik, khususnya informasi tentang jajanan berbagai produk makanan dan 

minuman siap saji. 

9. Memilih Makanan Jajanan 

Menurut Candra seperti yang dikutip oleh Anditra (2012), terdapat 

beberapa cara utuk memilih jajanan yang baik, yaitu: 
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a. Mengamati warna makanan jajanan berwarna mencolok atau jauh berbeda dari 

warna aslinya. Snack, kerupuk, mi, es krim yang berwarna terlalu mencolok ada 

kemungkinan telah ditambahi zat pewarna yang tidak aman. 

b. Mencicipi rasa makanan jajanan, biasanya lidah cukup jeli untuk membedakan 

mana makanan yang aman atau tidak. Makanan yang tidak aman umumnya 

berasa tajam, misal sangat gurih, membuat lidah bergetar dan tenggorakan 

gatal. 

c. Mencium aroma makanan jajanan, bau apek atau tengik pertanda makanan 

tersebut telah rusak atau terkontaminasi oleh mikroorganisme. 

d. Mengamati komposisi makanan jajanan dengan membaca dengan teliti adakah 

kandungan bahan-bahan makanan tambahan yang berbahaya dan dapat 

merusak kesehatan. 

e. Memperhatikan kualitas makanan jajanan dengan membandingkan makanan 

tersebut dalam keadaan segar atau telah berjamur sehingga dapat menyebabkan 

keracunan. Makanan yang telah berjamur menandakan proses tidak berjalan 

dengan baik atau telah kadaluarsa. 

f. Melihat apakah makanan tersebut sudah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas 

Obat dan Makanan) atau belum dengan melihatnya dikemasan makanan 

tersebut. 

10. Keamanan Makanan Jajanan 

 

Pada penelitian yang dilakukan di Bogor telah ditemukanSalmonella 

Paratyphi A di 25%-50% sampel minuman yang dijual dikaki lima. Bakteri tersebut 

adalah penyebab penyakit tifus pada anak. Penelitian lain yang dilakukan suatu 

lembaga studi di daerah Jakarta Timur mengungkapkan bahwa jenis jajanan yang 
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sering dikonsumsi oleh anak-anak sekolah adalah lontong, otak-otak, tahu goreng, 

mie bakso dengan saus, ketan uli, es sirop, dan cilok (Supraptini, 2011). 

11. Dampak Negatif dari Makanan Jajanan 

 

Makanan jajanan berdampak negatif apabila makanan yang dikonsumsi 

tidak mengandung nilai gizi yang cukup dan tidak terjamin kebersihan serta 

keamanannya. Selain menimbulkan masalah gizi, dampak mengkonsumsi jajanan 

yang tidak baik akan mengganggu kesehatan anak seperti terserang penyakit saluran 

pencernaan dan dapat timbul penyakit-penyakit lainnya yang diakibatkan 

pencemaran bahan kimiawi. Sehingga hal ini berdampak pada menurunnya 

konsentrasi belajar siswa, meningkatnya absensi dapat berpengaruh pada prestasi 

belajar anak (Safriana, 2012). 

12. Dampak Positif dari Makanan Jajanan 

 

Menurut Ahmad (2011) jajan dapat memberikan pengaruh positif apabila 

jenis jajanan yang dibeli anak tidak sembarangan dan mengandung nutrisi. 

Pemilihan jajanan yang baik dan bergizi akan berdampak baik pada pemenuhan 

energi sekaligus dapat mendukung pertumbuhan anak. 

13. Kontribusi Makanan Jajanan 

 

Secara umum makanan jajanan memberikan kontribusi zat gizi yang kecil bagi 

kecukupan energi dan protein anak. Sementara itu hasil penelitian Rachmawati Nila 

Hapsari (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar anak sekolah memiliki: 

a.    Asupan energi sebesar 78,8% berkategori normal dan asupan makanan jajanan 

anak ini memberikan rata-rata kontribusi energi sebesar 13,2%  

b. Asupan protein sebesar 69,2% berkategori normal dan memberikan rata-rata 

kontribusi protein sebesar 13,21% 
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c.  Kontribusi makanan jajanan terhadap tingkat kecukupan asupan energi dan 

protein yaitu: sebesar 233,11 kkal, dan 6,21 gr protein. Makanan jajanan siswa 

memberikan kontribusi kecukupan asupan energi sebesar 13,2%, dan asupan 

protein sebesar 13,21%. 

B. Uang Saku 

 

1. Definisi Uang Saku 

 

Uang saku adalah uang diberikan (disediakan) untuk dibelanjakan 

sewaktu-waktu (biasanya untuk anak-anak yang belum punya penghasilan dan 

jumlah tidak terlalu besar. Uang saku merupakan bentuk pengembangan tanggung 

jawab, sehingga perlu disertai dengan penanaman nilai uang pada anak, sehingga 

uang yang diberikan oleh orang tua dengan perencanaan uang tersebut   

digunakan seperti untuk transportasi atau tabungan anak (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008)) 

2. Manfaat Uang Saku 

 

Uang saku dapat digunakan untuk makan dan pengeluaran lain-lain, 

sedangkan uang jajan adalah uang yang diberikan kepada anak untuk membeli 

jajanan makanan dan minuman selama berada di luar rumah. (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008). 

3. Tujuan Pemberian Uang Saku 

 

Departemen Pendidikan Nasional, (2008) Tujuan pemberian uang saku 

adalah sebagai media pembelajaran anak supaya ia dapat mengelola keuangan 

dengan benar. Hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam memberikan uang saku: 

a. Berikan uang saku sesuai dengan tahapan usia. 

Semakin besar usia anak, pasti akan semakin besar juga uang saku yang harus 
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diberikan. Anak dengan usia lebih besar juga pasti membutuhkan lebih banyak 

asupan makanan sehingga ia butuh uang saku lebih banyak. 

b. Jauh dekatnya jarak antara sekolah dan rumah. 

Anak yang datang dan pergi sekolah bersama dengan orang tuanya pasti akan 

berbeda jumlah uang sakunya bila dibandingkan dengan anak yang harus 

menggunakan transportasi umum dalam menempuh perjalanannya 

c. Aktivitas apa saja yang diikutinya. 

 

Anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi lainnya 

membutuhkan uang saku ekstra. Selain untuk tambahan uang makan, anda juga 

wajib memperhatikan apakah dalam kegiatan organisasinya tersebut ada semacam 

uang kas, patungan untuk mengadakan kegiatan lainnya. 

d. Perhatikan juga berapa jumlah didapatkan oleh teman-teman seusianya.  

Jangan sampai anak menerima jumlah yang terlalu besar, jangan juga terlalu sedikit. 

Hitunglah jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anak. 

 

C. Tingkat Pengetahuan 

 

1. Tingkat pengetahuan 

 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca 

indera manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba 

(Notoatmodjo,2007). Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Sedangkan 

pengetahuan yang dicangkup dalam domain kognitif menurut Notoadmodjo (2007) 

mempunyai enam tingkat yakni: 
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a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai pengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 

(recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan 

yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tindakan pengetahuan yang 

paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang 

terjadi antara lain, menyebutkan, menguraikan, mengatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut 

secara benar. 

c. Aplikasi (application) 

 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya) 

d. Analisis (analysis) 

 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menggunakan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam struktur organisasi tersebut 

dan masih ada kaitan satu sama lain. 

e. Sintesis (Synthesis) 

 

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan 

kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang ada. 
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f. Evaluasi (evaluation) 

 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian- penilaian itu berdasarkan 

suatu kreteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

telah ada. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angklet 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita 

sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas. 

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseotang. 

Fitriani (2015) berpendapat bahwa faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan didalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. 

b. Media Massa/ Informasi 

 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal 

dapat memberikan pengetahuan jangka pendek (immediate impact), sehingga 

menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Kemajuan teknologi 

menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan masyarakat tentang informasi baru. 
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c. Sosial Budaya dan Ekonomi 

 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan itu baik atau tidak. Status ekonomi seseorang juga akan 

menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, 

sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

d. Lingkungan 

 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

e. Pengalaman 

 

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman pribadi maupun pengalaman 

orang lain. Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran 

suatu pengetahuan. 

f. Usia 

 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola seseorang. Bertambahnya usia 

akan semakin berkembang pola pikir dan daya tangkap seseorang sehingga 

pengetahuan yang diperoleh akan semakin banyak. 

3. Definisi pengetahuan dalam pemilihan makanan 

Menurut Bintaria (2011) pengetahuan gizi sangat diperlukan dalam upaya 

pemilihan makanan yang akan dikonsumsi, dengan tujuan agar makanan tersebut 

memberikan gizi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Pengetahuan gizi 

sebaiknya telah ditanamkan sedini mungkin. Anak yang didasari dengan 

pengetahuan gizi yang baik akan memperhatikan keadaan gizi setiap makanan yang 

dikonsumsinya. Rendahnya pengetahuan gizi anak sekolah menyebabkan 

keterbatasan dalam menangani masalah gizi dan kesehatan sekalipun di daerah 
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tempat tinggalnya banyak tersedia bahan makanan dan pelayanan kesehatan yang 

memadai yang dapat menyampaikan informasi tentang bagaimana mengonsumsi 

makanan yang sehat dan bergizi. 

Pengetahuan makanan dan kesehatan sangat penting untuk dipelajari 

karena pengetahuan tentang makanan dan kesehatan adalah faktor internal yang 

mempengaruhi konsumsi makanan jajanan. Pengetahuan makanan dan kesehatan 

adalah penguasaan anak sekolah dasar tentang makanan bergizi seimbang, 

kebersihan dan kesehatan makanan serta penggunaan bahan tambahan makanan 

dalam makanan jajanan (Amelia Kindi, 2013)


