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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil  

1. Gambaran Umum Yayasan Pasraman Gurukula Bangli  

Yayasan Pasraman Gurukula Bangli didirakan mulai tahun 2003 merupakan  

Sekolah Bernuansa Hindu dengan Model Pasraman (dalam Pendidikan Formalnya 

seperti Madrasah dan Non Formal Pasraman seperti Pesantren dalam model 

Pendidikan Islam) bagi anak-anak yang tidak mampu dari segi ekonomi, anak-anak 

terlantar dan anak-anak dari daerah sulit yang jauh dari akses pendidikan tetapi 

memiliki kemauan keras untuk menempuh pendidikan dasar sampai lanjutan 

bahkan setinggi-tingginya dan dibebaskan dari biaya Pendidikan, kebutuhan dasar, 

pemondokan dan biaya lainnya. Luas areal pesraman ini mencapai 2 Ha dan 

menjadi salah satu bagian dari Pusat Pendidikan Hindu Widyalaya yang diresmikan 

oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada Tanggal 23 Maret 2005.  

Pada Tahun 2006 mulai dioperasionalkan beberapa lembaga pendidikan 

formal dengan sistem Pasraman dari Play Group, TK,SD ,SMP dan SMA Gurukula. 

Pada Tahun 2007 juga telah dioperasionalkan Panti Asuhan Dharma Widya 

Kumara  Bangli, dengan ijin operasional dari Dinas Sosial Prov. Bali Nomor : 

466.3/495/BOBS/Diskesos Tahun 2007 Tertanggal 13 Juni 2007, dengan 

Pendidikan informal (keluarga), Kegiatan Life Skill, Usaha Ekonomi Produktif 

(UEF), pelayanan bidang permasalahan sosial dan layanan Anak Berhadapan 

dengan Hukum (ABH).  
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Pesraman Gurukula ini menyediakan asrama yang diperuntukan untuk siswa 

yang menempuh pendidikan SMP dan SMA. Dari data dapodik Gurukula 

2020/2021 , saat ini jumlah murid yang berasrama di Gurukula untuk siswa SMA 

sebanyak 32 orang dan siswa  SMP sebanyak 40 orang. Asrama Gurukula 

menyediakan fasilitas yang memadai untuk bidang akademik maupun non 

Akademik. Selain fasilitas yang memadai terdapat penyeleggaraan makanan yang 

diolah pihak asrama untuk siswa asrama Gurukula. Penyelenggaraan makanan ini 

dilakukan oleh pegawai dapur dibantu oleh piket dapur dari siswa. 

a. Pendidikan Formal  

Adapun Kurikulum yang dilaksanakan adalah kombinasi Kurikulum Pasraman 

dan Kurikulum Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sama 

dengan  sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Sampai tahun pembelajaran 

2020/2021 sekolah Pratama dan Adi Widya Pasraman Gurukula yang setatus ijin 

dibawah naungan Kementerian Agama belum sepenuhnya bisa melaksanakan 

kurikulum pasraman formal yang sebagaimana di canangkan 60% pembelajaran 

agama berbanding 40% pembelajaran umum, disamping struktur muatan kurikulum 

yang waktu belajarnya sepangjang hari (full day) 

b. Pendidikan Pasraman Non Formal  

Dalam rangka terwujudnya peningkatan Sumber Daya Manusia Hindu diluar 

jalur Pendidikan Formal, Pratama Widya, Adi Widya, SMP dan SMA Gurukula 

juga memberikan Pendidikan non formal (Pasraman) dan menjadi pembelajaran 

ekstra kurikuler  dengan Kurikulum Pasraman. Seperti Bahasa Sansekerta, Bahasa 

Inggris, Upakara, Yoga, Meditasi dll.  
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2. Umur dan jenis kelamin subjek pengamatan/ responden 

Responden pengamatan adalah pegawai dapur yang berjumlah 5 orang. 

Responden tersebut diwawancarai tentang penyelenggaraan makanan di Yayasan 

Pasraman Gurukula Bangli. Umur responden berkisaran 40-50 tahun dan semua 

berjenis kelamin perempuan. Subjek pengamatan ini adalah siswa SMA kelas X 

dan XI yang berjumlah 16 orang. Subjek diwawancarai terkait tingkat konsumsi. 

Umur subjek berkisar 16-18 tahun yaitu umur 16 tahun tahun sebanyak 10 

orang( 62,5%), umur 17 tahun sebanyak 4 orang (25 %),  18 tahun sebanyak 2 orang 

(12,5%). 8 orang berjenis kelamin perempuan (50%) dan 8 orang berjenis kelamin 

laki- laki (50%). 

3. Evaluasi Penyelenggaraan makanan di Yayasan Pasraman Gurukula 

Bangli  

Dari data yang di kumpul yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan 

selama 3 hari dan wawancara yang dilakukan kepada pegawai dapur sebanyak 5 

orang  yang menjadi responden diperoleh hasil sebagai berikut :  

Penyelenggaraan makanan di Pasraman Gurukula Bangli dilakukan oleh pegawai 

dapur dibantu oleh piket dapur dari siswa. Total jumlah pegawai dapur yang bekerja 

yaitu 5 orang dibagi atas 2 sift yaitu 2 orang sift pagi dan 3 orang sift sore. Sift pagi 

dimualai dari pukul 08.00 WITA – 13.00 WITA dan sift sore dimulai dari 13.00 

WITA- 17.00 WITA. Untuk piket dapur dari siswa terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang 

untuk dapur bersih dan 2 orang untuk dapur kotor. Piket siswa diganti setiap satu 

minggu sekali. Penyajian makan pagi diolah oleh piket siswa sedangkan untuk 

pegawai dapur membantu untuk persiapan makan siang dan sorenya. 
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Pemasakan lauk dan sayur dilakukan di dapur bersih sedangkan untuk pengolahan 

makanan pokok seperti nasi di dilakukan di dapur kotor yang menggunakan bahan 

bakar kayu. Adapun hasil pengamatan sesuai dengan komponen penyelenggaraan 

makanan yaitu :  

a. Perencanaan Anggaran Belanja Makanan  

Perencanaan anggaran belanja makanan (ABM) adalah suatu kegiatan 

penyusunan anggaran biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi 

konsumen yang dilayani. Penyelenggraan makanan di pesraman gurukula sendiri 

tidak memiliki perencanaan anggaran khusus untuk dapur. Namun terdapat uang 

yang digunakan untuk belanja bumbu dapur. Uang tersebut disisihkan dari dana 

bansos yang masuk ke Yayasan Pasraman Gurukula Bangli.  

b. Perencanaan Menu 

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu yang akan diolah 

untuk kebutuhan zat gizi agar terpenuhi prinsip gizi seimbang. Untuk perancangan 

menu di Pasraman Gurukula Bangli belum terdapat menu yang ditetapkan. Menu 

yang akan disajikan nantinya akan dilihat terlebih dahulu bahan yang tersedia dan 

cara pengolahannya.  

c. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan  

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah kegiatan penyusunan kebutuhan 

makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan. Penyelenggaraan 

makanan di Yayasan pasraman gurukula tidak menghitung secara pasti kebutuhan 

bahan makannya hanya mereka-reka sesuai jumlah siswa. Untuk kebutuhan 

makanan pokok khususnya nasi setiap hari biasanya menggunakan 10 kg untuk 

makan pagi, makan siang dan makan malam dengan total siswa yaitu 40 orang.  
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Bila dihitung lebih rinci masing – masing siswa mendapatkan ±100 gr nasi setiap 

makannya.Namun masih terdapat beberapa siswa yang mengambil nasi sedikit, 

hasil wawancara siswa menyatakan terkadang kurang berselera makan karna 

penyajian makan yang kurang beragam sehingga terkadag siswa merasa jenuh 

dengan menunya. 

d. Pemesanan bahan makanan  

Pemesanan adalah penyusunan permintaan (order) bahan makanan, 

berdasarkan manu atau pedoman menu dan rata-rata jumlah konsumen yang 

dilayani. Pada penyelenggraan makanan di Pasraman gurukula bangli pemesanan 

dilakukan oleh pegawai dapur bila bahan makanan untuk besok tidak tersedia. 

Pemesanan disampaikan kepada piket murid dan pegawai administrasi untuk di 

proses anggaran belanjanya.  

e. Pembelian bahan makanan  

Pembelian bahan makanan merupakan serangkaian kegiatan penyediaan 

macam, jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen/pasien sesuai ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Untuk 

Penyelenggara makanan di pasraman gurukula bangli pembelian dilakukan oleh 

piket siswa secara langsung yang nantinya akan diberikan anggaran dari bidang 

administrasi. Pembelian dilakukan  di warung sembako atau di pasar Bangli.   

f. Pener imaan Bahan Makanan  

Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi 

pemeriksaan/studi kasus, pencatatan dan pelaporan tentang macam, kualitas dan 

kuantitas bahan makanan yang diterima sesuai dengan pesanan serta spesifikasi 
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yang telah ditetapkan. Penerimaan makanan di Pasraman Gurukula tidak ada, 

karena dari pihak piket siswa yang langsung dari berbelanja hingga proses 

pengolahannya.  

g. Penyimpanan Dan Penyaluran Bahan Makanan  

Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, 

memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah. 

Dilihat baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah 

serta pencatatan dan pelaporannya. Di Pasraman Gurukula tidak ada tempat khusus 

untuk penyimpanan bahan basah hanya ada penyimpanan bahan kering yang 

diperoleh dari donator seperti mie, beras, kopi dll. Penyimpanan kering di simpan 

pada ruangan khusus, yg diletakkan di bawah yang dialasi dengan kardus.  

Penyaluran bahan makanan adalah tata cara distribusi bahan makanan 

berdasarkan permintaan harian. Berdasarkan pengamatan Tidak ada penyaluran 

bahan makanan sehari. Semua bahan disiapkan dan dibeli oleh pegawai dan petugas 

piket. 

g. Persiapan  bahan makanan  

Persiapan bahan makanan adalah serangkaian kegiatan dalam penanganan 

bahan makanan yaitu meliputi: membersihkan, memotong, mengupas, mengocok, 

merendam, dan sebagainya. Berdasarkan  pengamatan persiapan bahan makanan 

dilakukan oleh piket siswa bersama pegawai dapur mulai dari membersihkan bahan 

makanan, memotong, dan merendam.  
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h. Pengolahan Bahan Makanan  

Pengolahan bahan makanan merupakan suatu kegiatan mengubah (memasak) 

bahan makanan mentah menjadi makanan siap dimakan. Di pesraman gurukula 

sendiri pengolahan makanan juga dilakukan oleh pegawai dapur sejumlah dua 

orang  dan piket siswa berjumalah tiga orang. Proses pengolahan yang digunakan 

dengan cara menumis, merebus, dan menggoreng. Pada sayuran seperti bayam, 

sawi dan terong diolah dengan cara di tumis dan kadang ditambahkan mie pada 

sayur. Sedangkan sayuran seperti labu siam dan ares akan diolah dengan cara 

direbus dengan bumbu bali. Untuk pengolahan lauk seperti telor biasanya hanya di 

rebus dan disajikan dengan sambal merah.  

i. Pendistribusian Makanan  

 Pendistribusian makanan adalah serangkaian kegiatan penyaluran makanan 

sesuai jumlah porsi dan jenis makanan konsumen yang dilayani.  Penyajian 

makanan Yayasan Pasraman Gurukula Bangli di dilakukan secara prasmanan 

dimana siswa dipersilakan untuk mengambil sendiri makananya  sesuai dengan 

pembagian yang berlaku.seperti pada nasi siswa dibebaskan untuk mengambilnya 

namun untuk sayur dibatasi dengan maksimal 3 sendok sayur dan untuk lauk pada 

tempe dan tahu hanya dua potong dan telur seuai dengan persediaanya ½ butir 

hingga 1 butir.  Penyajian makanan dilakukan dalam satu wadah yang besar dan 

kemudian dipindahkan dari tempat pengolahan menuju tempat makan bersama. 

Penyajian makanan  dilakukan 3 x dalam sehari dengan pembagian waktu yaitu 

makan pagi pada pukul 07.00 WITA, makan siang pada pukul 13.00 WITA dan 

makan malam pada pukul 19.00 WITA. Penyajian makanan ini dilakukan oleh 2 

orang siswa yang piket pada hari tersebut. 
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j. Pencatatan Dan Pelaporan  

Pencatatan dan Pelaporan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian. 

Di Pesraman Gurukula sendiri ada pencatatan terkait bahan yang dibeli saja tidak 

ada pencatatan khusus dalam setiap tahapan kegiatan. Pelaporan akan dilakukan 

setiap sebulan sekali atau saat diminta catatan terkait anggaran belanja yang telah 

digunakan   

4. Jenis Hidangan yang disajikan 

Berdasarkan pengamatan jenis hidangan yang disajikan sesuai dengan bahan 

makanan yang tersedia di dapur. Jenis  hidangan yang disajikan cendrung lebih 

banyak dari karbohidrat yaitu nasi dan mie kuah, sedangkan untuk lauk hanya 

menyajikan lauk hewani yaitu telur rebus yag ditambahkan bumbu merah disertai 

sayur kuah kuning labu siam tanpa adanya buah.  

Ada pula beberapa siswa yang tidak mengkonsumsi telur dikarekan Riwayat 

alergi yang dideritanya. Dari 16 subjek sebanyak 4 orang (25 %) tidak 

mengkonsimsi telur akibat alergi. Sedangkan anjuran dari pesan gizi seimbang, 

konsumsi makanan beragam yang terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur dan buah. 

Pada menu makan pagi yaitu nasi, mie kuah berisi sayur bayam, makan siang 

dengan menu nasi, telur rebus ditambah sambal merah, dan sayur labu siam. Untuk 

makan malam menu masih sama dengan makan siang karena pemasakan dilakukan 

sekali. Sehingga didapatkan bahwa jumlah jenis hidangan yang di konsumsi siswa 

baik makan pagi, makan siang dan makan malam kurang dari 4 jenis makanan 

hanya mencapai 3 jenis makanan yaitu makanan pokok, lauk dan sayuran.  
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5. Porsi Makanan Berdasarkan Isi Piringku 

 Untuk pengamatan yang dilakukan pada porsi makanan yang disajikan melalui 

form tingkat konsumsi yang diperoleh dari 16 siswa yang menjadi responden 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

 Porsi  makan siswa 100% belum sesuai dengan isi piringku karena tidak 

terdapat buah pada makanan siswa. Namun bila ditinjau dari konsumsi jenis 

hidangan seperti sayuran, lauk dan makanan pokok sebanyak 63% siswa belum 

mengkonsumsi makanan pokok sesuai dengan isi piringku dan sebanyak 37% 

mengkonsumsi makanan pokok  sesuai dengan isi piringku. Hasil lebih rinci dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2 

Porsi makanan ditinjau dari makanan pokok 

  Sebaran makanan Pokok Berdasarkan Isi Piringku 
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Gambar 3 

Porsi Makan Ditinjau Dari Konsumsi Lauk 

Gambar 2. sebaran lauk berdasarkan isi piringku 

Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa sebaran konsumsi lauk siswa 56% tidak 

sesuai dengan isi piringku termasuk yang tidak mengkonsumsi lauk pada hari itu 

dan sebanyak 44% yang sudah sesuai dengan isi piringku.  

 

Gambar 4 

Porsi Makan Ditinjau Dari Konsumsi Sayuran 

Gambar 3. Sebaran sayur berdasarkan isi piringku 

Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa sebaran konsumsi sayur siswa  6% tidak 

sesuai dengan isi piringku dan sebanyak 94% yang sudah sesuai dengan isi piringku.  
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6. Tingkat Konsumsi Energi dan Zat Gizi  

a. Tingkat Konsumsi Energi  

 Tingkat  konsumsi energi siswa dapat diklasifikasikan menjadi lima katagori 

yaitu konsumsi energi lebih dari AKG, normal, defisit  tingkat ringan, defisit tingkat 

sedang, dan defisit  tingkat berat (Kemenkes,1996). Berdasarkan tingkat konsumsi 

Energi diperoleh hasil rata – rata konsumsi energi yaitu 40% dengan tingkat 

konsumsi tertinggi 74% dan terendah 20%, sebanyak 15 orang (94%) masuk ke 

dalam katagori defisit  tingkat berat  dan 1 orang (6%) masuk dalam  katagori defisit  

tingkat sedang . Hasil lebih lengkap disajikan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Sebaran Tingkat Konsumsi Energi 

Gambar 4. Sebaran Tingkat Konsumsi Energi 

b. Tingkat konsumsi Protein  

Rata - rata tingkat konsumsi  protein yaitu 41% dengan tingkat konsumsi 

tertinggi 66% dan  terendah 20% Sehingga diperoleh sebanyak 100% masuk ke 

dalam katagori defisit  tingkat berat.  
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c. Tingkat Konsumsi Lemak  

 Rata - rata tingkat konsumsi  lemak yaitu 11% dengan tingkat konsumsi 

tertinggi 20% dan  terendah 12%. Sehingga   sebanyak 100% masuk ke dalam 

katagori defisit  tingkat berat.  

d. Tingkat konsumsi karbohidrat   

Rata - rata tingkat konsumsi  karbohidrat  yaitu 64% dengan tingkat konsumsi 

tertinggi 99% dan  terendah 23%. Dan diperoleh hasil sebanyak 38% masuk dalam 

katagori normal 13% masuk dalam katagori defisit  tingkat ringan, 6% dengan 

katagori defisit  tingkat sedang, sebanyak 63% dengan katagori defisit  tingkat 

berat.  Hasil lebih lengkap disajikan pada diagram berikut: 

 

Gambar 6 

Sebaran Tingkat Konsumsi Karbohidrat 

Gambar 5 Sebaran Tingkat Konsumsi Karbohidrat 
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e. Tingkat konsumsi Fe  

  Rata - rata tingkat konsumsi  Fe yaitu 29% dengan tingkat konsumsi tertinggi 

51% dan  terendah 12%. Dan diperoleh hasil sebanyak 100%masuk ke dalam 

katagori defisit  tingkat berat.   

B. Pembahasan  

Penyelenggaraan makanan merupakan suatu rangkaian kerja yang melibatkan 

tenaga manusia, peralatan, material, dana, dan berbagai sumber daya lainnya dengan 

tujuan untuk mendapatkan kualitas cita rasa makanan yang akan disajikan dapat 

memuaskan konsumen dan dapat menekan biaya penyelenggaraan makanan pada 

taraf yang wajar serta tidak mengurangi kualitas pelayanan ( Siregar , 2015).  

Penyelenggaraan makanan di asrama dengan sasarannya adalah seorang siswa perlu 

diperhatikan pemenuhan kebutuhan gizinya. Siswa termasuk ke dalam katagori 

remaja dimana remaja masih dalam periode terjadi pertumbuhan fisik dan proses 

pematangan fungsi tubuh yang cepat sehingga asupan gizi remaja perlu diperhatikan.  

 Dalam mencapai tujuan dalam penyelenggaraan makanan perlu dilaksanakan 

beberapa komponen penyelenggaraan makanan. Menurut Bakri (2018) diselaraskan 

dengan Pedoman PGRS tahun 2013, dalam penyelenggaraan makanan terdapat 10 

komponen  yang menjadi standar dalam menjalankan penyelenggaraan makanan 

yaitu Perencanaan Anggaran Belanja Makanan, Perencanaan Menu, Perhitungan 

Kebutuhan bahan makanan, Pemesanan dan Pembelian Bahan Makanan, 

Penerimaan Bahan Makanan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Makanan, 

Persiapan Bahan Makanan, Pengolahan Bahan Makanan, Pendistribusian Makanan, 

Pencatatan dan Pelaporan. Sepuluh komponen ini akan menjadi dasar dalam 

kegiatan penyelenggaraan makanan. Komponen dasar dari penyelenggraan 
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makanan di setiap institusi pada dasarnya sama hanya dalam menjalankannya ada 

strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya semaksimal mungkin. 

 Penyelenggaraan makanan di Yayasan Pasraman Gurukula saat ini 

menyajikan makanan dengan total siswa 40 siswa yang berada di asrama dari 72 

siswa karena beberapa siswa yang pindah sekolah baik SMP maupun SMA dan 

siswa kelas XII SMA sudah diliburkan setelah ujian dan pulang kerumah. 

Penyelenggaraan makanan di Pasraman Gurukula Bangli dilakukan oleh pegawai 

dapur dibantu oleh piket dapur dari siswa. Total jumlah pegawai dapur yang 

bekerja yaitu 5 orang dibagi atas 2 sift yaitu 2 orang sift pagi dan 3 orang sift sore.  

Sift pagi dimualai dari pukul 08.00 WITA – 13.00 WITA dan sift sore dimulai dari 

13.00 WITA- 17.00 WITA. Untuk piket dapur dari siswa terdiri dari 3 orang yaitu 

1 orang untuk dapur bersih dan 2 orang untuk dapur kotor. Piket siswa diganti 

setiap satu minggu sekali. Penyajian makan pagi diolah oleh piket siswa sedangkan 

untuk pegawai dapur membantu untuk persiapan makan siang dan sorenya 

pemasakan lauk dan sayur dilakukan di dapur bersih sedangkan untuk pengolahan 

makanan pokok  seperti nasi  di dilakukan di dapur kotor yang menggunakan bahan 

bakar kayu  

 Berdasarkan komponen penyelenggaraan makanan yang dianjurkan dalam 

PGRS ,  Yayasan Pasraman Gurukula belum dapat menjalankan kesepuluh 

komponen penyelenggaraan makanan hanya dapat menjalankan tujuh komponen 

yaitu perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan 

makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan bahan makanan 

pendistribusian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk perencanaan anggaran 
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belanja makanan yang belum ditetapkan secara pasti,belum terdapat perencanaan 

menu  kaena menu menyesuaikan dengan bahan makanan yang tersedia hari 

tersebut, serta penerimaan bahan makanan hal ini karena petugas pelaksanaannya 

sama baik yang membeli, mengolah hingga mendistribusikannya. Untuk nasi yang 

dimasak setiap harinya yaitu 10 kg dengan sasaran sebanyak 40 siswa. Dihitung 

lebih rinci setiap siswa memperoleh nasi ±100 g setiap kali makan. Penyajian 

makanan di Pasraman Gurukula sendiri menggunakan sistem Prasmanan dimana 

siswa dapat mengambil sendiri makanannya, untuk pengambilan nasi dibebaskan 

namun untuk sayur dibatasi maksimal 3 sendok sayur dan untuk lauk telur ½ -1 

butir dan untuk tahu dan tempe dibatasi pengambilannya 1-2 potong. Pemasakan 

makanan dilakukan 2 kali yaitu pagi dan siang untuk makan malam, pemasakannya 

dijadikan satu dengan makan siang.  

Hasil pengamatan ini selaras dengan penelitian Dhiny,Santhy K. (mengenai 

Analisis Penerapan Menu Gizi Seimbang dan Sisa Makanan Di Asrama SLB Kota 

Palangkaraya tahun 2017) diperoleh bahwa pola menu untuk setiap harinya tidak 

bervariasi karena hanya terdiri dari makanan pokok, lauk nabati atau lauk hewani 

dan sayuran.  Untuk susunan menu yang diberikanpada saat makan siang dan 

malam sama dikarenakan proses pemasakan dilakukan hanya dilakukan satu kali 

pada siang hari yang diperuntukkan untuk makan siang dan makan malam. Dimana 

makanan hasil produksi siang hari disisihkan untuk malam harinya. Hal ini 

menunjukan keterbatasan  sekolah asrama dalam penyelenggaraan makanan yang 

disebabkan salah satunya keterbatasan dana dalam penyelenggaraan makanan.  

 Dalam penyelenggaraan makanan tentunya perlu diperhatikan jenis hidangan 

yang akan disajikan. Sesuai dengan anjuran pemerintah terkait dengan konsumsi 
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“ gizi seimbang” dimana dalam satu porsi makanan terdiri dari berbagai jenis 

hidangan yaitu  makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran dan buah. 

Menurut PMK No 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang, tidak ada satupun 

jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Setiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda, baik dari energi yang 

terkandung, protein , lemak dan karbohidrat begitupula dengan vitamin dan 

mineralnya. Misalnya pada ikan kandungan proteinnya tinggi namun untuk 

energinya rendah, begitu pula dengan jenis makanan lainnya. Sehingga perlu 

diperhaikan kembali jenis hidangan yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan gizi 

siswa. Namun pada penyelenggaraan makanan pasraman Gurukula menu yang 

disajiikan sangat tergantung dari ketersediaan  bahan makanan yang tersedia di 

dapur pada hari tersebut. Jenis hidangan yang disajikan cendrung lebih banyak dari 

makanan pokok yaitu nasi dan mie kuah, sedangkan untuk lauk hanya menyajikan 

lauk hewani yaitu telur disertai sayur tanpa adanya buah. Ada pula beberapa siswa 

yang tidak mengkonsumsi telur dikarekan riwayat alergi yang dideritanya. 

Sehingga didapatkan bahwa jumlah jenis hidangan yang di konsumsi siswa baik 

makan pagi, makan siang dan makan malam hanya 3 jenis makanan yang terdiri 

atas makanan pokok, lauk dan sayuran. Kurang beragamnya jenis hidangan dapat 

mempengaruhi tingkat konsumsi dan status gizi siswa. 

Hal ini selaras dengan hasil penelitian  yang dilakukan Siska Monika Handayani 

(mengenai Pengaruh Variasi Konsumsi Pangan Terhadap Status Gizi Pelajar Kelas 

XI SMA Pangudi Luhur dan SMAN 8 Yogyakarta pada tahun 2016) menyatakan 

bahwa variasi konsumsi pangan berpengaruh nyata terhadap status gizi, 

berdasarkan uji korelasi yang dilakukan memperoleh hasil pengukuran IMT dari 60 
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responden terdapat 10% mengalami status gizi kurus berat, 12% kurus ringan, 58 % 

normal, 8% gemuk ringan dan 12% gemuk berat.  

 Selain jenis makanan, porsi makanan juga dapat mempengaruhi tingkat 

konsumsi. Porsi makanan yang dianjurkan Kemenkes RI yaitu dalam 1 porsi piring 

1/3 makanan pokok, 1/6 lauk hewani dan nabati , 1/3 sayuran serta 1/6 buah namun 

bila ditinjau dari jenis hidangan seperti makanan pokok sebanyak 63% siswa belum 

mengkonsumsi makanan pokok sesuai dengan isi piringku.  Untuk lauk sebanyak 9 

siswa 56% tidak sesuai dengan isi piringku termasuk yang tidak mengkonsumsi 

lauk dikarenakan Riwayat alergi dan sebanyak 7 orang. Untuk  konsumsi sayur 

siswa  6% tidak sesuai dengan isi piringku. Jumlah makanan  ini tentunya erat 

kaitannya dengan porsi yang dikonsumsi setiap siswa. Proporsi makanan yang 

seimbang dalam jumlah yang cukup,tidak berlebih dilakukan secara teratur 

merupakan salah satu  pesan gizi seimbang  untuk meningkatkan derajat kesehatan 

pada masyarakat terutama siswa remaja yang masih bertumbuh kembang. 

 Berdasarkan pengamatan mengenai tingkat konsumsi energi responden rata – 

rata konsumsi energi yaitu 40% termasuk ke dalam katagori defisit, tingkat 

konsumsi protein siswa rata- rata 41% termasuk dlam katagori defisit , tingkat 

konsumsi Lemak siswa dengan rata- rata 11% termasuk dalam katagori defisit, 

tingkat konsumsi Karbohidrat dengan rata- rata 64% termasuk dalam katagori 

defisit tingat sedang. Sehingga tingkat konsumsi energi dan zat gizi yang di 

konsumsi responden pada hari tersebut belum mencukupi kebutuhan gizi sesuai 

dengan umur dan jenis kelamin responden yang dianjurkan oleh Kemenkes dalam 

Angka Kecukupan Gizi (AKG). 



54 
 

Selain itu menurut Tinah dalam penelitian (Hubungan Preferensi Makanan Asrama 

Dan Konsumsi Pangan Dengan Status Gizi Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada 

tahun 2014) tingkat kecukupan energi memiliki hubungan dengan status gizi, maka 

dari itu kurangnya kecukupan energi dapat berdampak bagi status gizi siswa. Selain 

daripada itu kurangnya asupan gizi siswa tentunya berkaitan erat dengan makanan 

yang disajikan oleh penyelenggara makanan serta ketersediaan dan keberagaman 

bahan makanan belum mencukupi.  

 Selain zat gizi makro dalam tingkat konsumsi juga perlu di perhatikan 

konsumsi sumber zat  besinya. Remaja merupakan kelompok umur yang rawan 

masalah gizi yaitu anemia atau defisit  zat besi. Kekurang zat bezi  pada remaja 

terutama yang masih bersekolah dapat berakibat pada penurunan prestasi belajar, 

kecerdasan terhambat, pekembangan motoric dan mental terhambat. Maka dari itu 

perlu dilakukan pengawasan tingkat konsumsi zat besi Berdasarkan tingkat 

konsumsi zat besi dengan rata- rata 29% dengan tingkat konsumsi tertinggi 51% 

dan  terendah 12%. Dan diperoleh hasil sebanyak 100%masuk ke dalam katagori 

defisit  tingkat berat. Kurangnya zat besi juga berkaitan dengan kurang beragamnya 

makanan yang tersedia terutama makanan yang merupakan sumber zat besi.  

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Serly Meryani (2019) terkait Hubungan 

Kadar Hb,  Konsumsi Zn dan Fe Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa SDN 007 

Hilir menyatakan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara konsumsi Fe 

dengan prestasi belajar siswa serta pentingnya pemenuhan zat gizi dengan 

konsumsi makanan bergizi seimbang terutama untuk daya konsentrasi siswa dalam 

menerima pelajaran yang disampaikan.  


