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INTISARI

Kontribusi Zat Gizi Makro Makan Siang Terhadap Status Gizi di SDIT Ar-Raihan,
Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, M. Dawam Jamil 1, R. Dwi Budiningsari 2, Fatma
Zuhrotun Nisa 3.

Latar Belakang : Masalah gizi adalah gangguan pada beberapa segi
kesejahteraan perorangan atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak
terpenuhinya akan zat gizi. Dari sudut zat gizinya, masalah gizi dapat berupa
masalah gizi makro dan masalah gizi mikro. Salah satu golongan yang
memerlukan perhatian dalam konsumsi makanan dan zat gizi adalah anak usia
sekolah. Di Indonesia banyak lembaga pendidikan yang mengadakan program
makan siang dalam rangka pemenuhan gizi para siswa yang dikenal dengan
sistem Full Day School. Makan siang ini memberikan kontribusi sebesar 2/5 dari
total konsumsi makan sehari.

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi zat gizi
makro dari makanan yang diberikan oleh sekolah terhadap status gizi siswa di
SDIT Ar-Raihan, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta.

Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan
rancangan cross sectional , dengan jumlah subjek penelitian 40 siswa.
Pengumpulan data diperoleh dari pengukuran berat badan, tinggi badan, dan
metode food weighing untuk mengetahui asupan makanan yang diberikan
sekolah, kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif analitik
menggunakan uji Chi Square.

Hasil : Kontribusi zat gizi makro untuk kelompok umur 7-9 tahun untuk energi
dan karbohidrat rata-rata kategori kurang, protein dan lemak rata-rata kategori
baik, kemudian untuk kelompok umur 10-12 tahun baik untuk energi, protein,
lemak, dan karbohidrat rata-rata kategori baik. Dari hasil analisis statistik
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kontribusi energi, protein, lemak,
dan karbohidrat dengan status gizi siswa SDIT Ar-Raihan, Trirenggo, Bantul,
Yogyakarta.

Kesimpulan : Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian
adalah sebagai berikut : Kontribusi zat gizi makro untuk kelompok umur 7-9
tahun untuk energi dan karbohidrat rata-rata kategori kurang, protein dan lemak
kategori baik, kemudian untuk kelompok umur 10-12 tahun baik untuk energi,
protein, lemak, dan karbohidrat rata-rata kategori baik. Dari hasil analisis statistik
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kontribusi energi, protein, lemak,
dan karbohidrat dengan status gizi siswa SDIT Ar-Raihan, Trirenggo, Bantul,
Yogyakarta ; ( p>0,05).

Kata Kunci : Kontribusi zat gizi makro, Makanan di sekolah, Siswa, Status gizi.

1. Politeknik Kesehatan Yogyakarta Jurusan Gizi
2. Program Studi S1 Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM
3. Program Studi S1 Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM
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NASKAH PUBLIKASI

Pendahuluan

Masalah gizi adalah gangguan pada beberapa segi kesejahteraan

perorangan atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya

kebutuhan akan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Masalah gizi makro

terutama masalah kurang energi protein telah mendominasi para pakar gizi

selama puluhan tahun 1.

Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh terdiri dari karbohidrat, protein,

lemak, vitamin, mineral dan air. Beberapa zat gizi dapat dibuat oleh tubuh

sendiri dan sebagian besar lainnya diperoleh dari makanan sehari - hari 2.

Menurut 3, salah satu golongan yang memerlukan perhatian dalam

konsumsi makanan dan zat gizi adalah anak usia sekolah. Anak sekolah

pada umumnya berada dalam masa pertumbuhan yang sangat cepat dan

aktif, pengaturan makanan yang bergizi baik, seimbang dan beraneka ragam

jenis akan memastikan kecukupan gizinya.

Anak usia sekolah adalah investasi bangsa yang merupakan generasi

penerus bangsa . Kualitas bangsa dimasa depan ditentukan oleh kualitas

anak – anak saat ini. Upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia

harus dilakukan sejak dini. Tumbuh dan berkembangnya anak usia sekolah

yang optimal tergantung pemberian nutrisi dengan kualitas dan kuantitas

yang baik serta benar 4. Jika anak sering sakit, atau kurang gizi akan sering

absen di kelas, sehingga mengalami gangguan belajar dan keterlambatan

dalam menyelesaikan sekolah 5.

Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kodya Yogyakarta

pada siswa SD/MI di Kodya Yogyakarta tahun 1998 bahwa terdapat gizi

kurang 12,86%, gizi baik 80,16%, dan gizi lebih 7,57%. (Dinkes Kodya

Yogyakarta, 1998). Selain itu masalah yang terjadi pada usia sekolah yaitu

lebih dari sepertiga (36,1%) anak usia sekolah di Indonesia tergolong pendek

ketika memasuki usia sekolah yang merupakan indikator adanya kurang gizi

kronis 6.

Untuk mencegah hal tersebut, di negara maju telah mendidik anak -

anak memahami dan mempraktekkan pedoman gizi seimbang melaluii

pelajaran di kelas dan program makan siang di sekolah (School Lunch) 7. Di
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Indonesia juga telah ada lembaga pendidikan yang mengadakan program

makan siang dalam rangka pemenuhan gizi para siswa yang dikenal dengan

sistem full day school. Full day school merupakan suatu sistem pendidikan

dengan waktu belajar siswa lebih panjang sekolah dan dengan sistem ini

yayasan menyediakan fasilitas makan siang 8.

Hasil penelitian yang dilakukan 9 menyebutkan tidak ada perbedaan

tingkat konsumsi energi dan protein antara siswa yang berstatus gizi normal

dan siswa berstatus gizi lebih dengan  kontribusi energi makanan di sekolah

pada siswa yang berstatus gizi normal adalah 39%, sedangkan siswa yang

berstatus gizi lebih 36%. Kontribusi protein makanan di sekolah yang

berstatus gizi normal adalah 38% sedangkan siswa yang berstatus gizi lebih

adalah 35%.

  Kontribusi energi dan protein dari makanan di sekolah akan

mempengaruhi total konsumsi energi dan protein yang juga akan berdampak

terhadap status gizi siswa, di mana makan siang memiliki kontribusi sebesar

2/5 dari total konsumsi, makan pagi (1/5) dan sama dengan makan malam

(2/5) 10.

SDIT Ar-Roihan merupakan salah satu full day school yang

memberikan fasilitas makan siang. Berdasarkan latar belakang tersebut

menarik peneliti untuk meneliti kontribusi zat gizi makro makanan yang

diberikan oleh sekolah terhadap status gizi siswa.

Rumusan Masalah
1. Berapa besar kontribusi zat gizi makro dari makan siang  siswa SDIT Ar-

Raihan, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta?

2. Apakah ada hubungan kontribusi zat gizi makro dengan status gizi siswa

SDIT Ar-Raihan, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta?

Tujuan Peneitian
Tujuan umum penelitian adalah mengetahui kontribusi zat gizi makro dari

makan siang terhadap  status gizi.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan cross

sectional dan dianalisis secara deskriptif analitik
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Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi penelitian adalah semua siswa SDIT kelas 4, 5, dan 6 dan

dengan total sampel 40 orang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Kriteria inklusi

- Murid kelas 4, 5, dan 6

- Hadir pada saat penelitian

- Makanan yang diberikan dikonsumsi di sekolah

b. Kriteria eksklusi

1. Menderita penyakit kronis satu bulan terakhir seperti; TBC, ISPA,

diare, dll

2. Makanan yang diberikan tidak dimakan di sekolah

1. Konsumsi makan adalah jumlah rata-rata asupan zat gizi makro dari

makan siang yang diberikan sekolah selama 5 hari

2. Asupan energi adalah jumlah rata–rata energi yang masuk dalam tubuh

berasal dari makanan yang diberikan sekolah berupa snack dan makan

siang selama 5 hari dalam satuan Kkal

Skala : Rasio

3. Asupan karbohidrat adalah jumlah rata–rata karbohidrat yang  masuk

dalam tubuh berasal dari makanan yang diberikan sekolah berupa snack

dan makan siang selama 5 hari dalam satuan Gram

      Skala : Rasio

4. Asupan protein adalah jumlah rata–rata protein yang  masuk dalam tubuh

berasal dari makanan yang diberikan sekolah berupa snack dan makan

siang selama 5 hari dalam satuan Gram

       Skala : Rasio

5. Asupan lemak adalah jumlah rata–rata lemak yang masuk dalam tubuh

berasal dari makanan yang diberikan sekolah berupa snack dan makan

siang selama 5 hari dalam satuan Gram

            Skala : Rasio

6. Kontribusi makan siang adalah perbandingan asupan berupa energi, dan

zat gizi makro (karbohidrat, lemak, dan protein) dengan Angka

Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan dari makan siang yang disajikan.

Parameter :
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 - Baik, bila  80% dari 2/5 AKG

- Kurang, bila < 80% dari 2/5 AKG

( Modifikasi Supariasa (2002) dan Prasetyowati & Gunanti (2003) )

Skala : ordinal

7. Status gizi

Adalah keadaan keseimbangan antara asupan dengan pengeluaran

energi yang diukur dengan indeks BB/TB satandar WHO NCHS

Normal    > - 2 SD

Kurus ( Wasting)  < - 2 SD

Skala  : ordinal

Hasil
a. Karakteristik Subjek Penelitian

1. Umur dan Jenis Kelamin

Subjek penelitian berjumlah 40 orang dari total populasi untuk kelas

4, 5, dan 6 yang berjumlah 68 orang yang terdiri dari 15 siswa

kelompok umur 7 – 9 tahun terbagi atas 7 siswa berjenis kelamin laki

– laki dan 8 siswa berjenis kelamin perempuan, sedangkan pada

kelompok umur 10 – 12 tahun berjumlah 25 orang terdiri dari 14

siswa laki – laki dan 11 siswa perempuan.

2. Status Gizi

Pada kelompok umur 7 - 9 tahun ada 14 siswa yang berstatus gizi

normal dan 1 siswa berstatus gizi kurus (Wasting), sedangkan untuk

kelompok umur 10 -12 tahun 19 siswa berstatus gizi normal dan 6

siswa berstatus gizi kurus (Wasting).

b. Kontribusi Zat Gizi Makro Makan Siang Umur 7-9 Tahun

Rata – rata kontribusi zat gizi makro makanan yang diberikan oleh

sekolah pada subjek laki – laki umur 7 – 9 tahun untuk energi sebesar

79% termasuk dalam kategori kurang, protein sebesar 108% termasuk

dalam kategori baik, lemak sebesar 82% termasuk dalam kategori baik,

dan karbohidrat sebesar 64% termasuk dalam kategori kurang. Untuk

subjek perempuan rata – rata kontribusi makanan yang diberikan oleh

sekolah terdiri dari energi sebesar 79% termasuk kategori kurang,

protein 109% termasuk kategori baik, lemak 84% termasuk kategori

baik, dan karbohidrat  74% termasuk kategori kurang.
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c. Kontribusi Zat Gizi Makro Makan Siang Umur 10-12 tahun

Rata - rata kontribusi zat gizi makro makanan yang diberikan oleh

sekolah pada subjek laki - laki umur  10 - 12 tahun rata - rata dalam

kategori baik yaitu berturut - turut  untuk energi  94%, protein 118%,

lemak 90%, dan karbohidrat 82%. Untuk subjek perempuan rata - rata

kontribusi makanan yang diberikan oleh sekolah termasuk kategori baik

yaitu berturut - turut untuk energi sebesar 94%, protein 136%, lemak

100%, dan karbohidrat  90%.

d. Hubungan Kontribusi Zat Gizi Makro dengan Status Gizi

Dari hasil analisis statistik dengan uji Fisher yang merupakan uji

alternatif uji Chi Square  diperoleh hasil tidak ada hubungan antara

kontribusi energi, protein, lemak, dan karbohidrat dengan status gizi

(p>0,05).

Pembahasan
1. Kontribusi Zat Gizi Makro Makan Siang ( Energi, Protein, Lemak, dan

Karbohidrat)

a. Kontribusi Energi Makan Siang

Kontribusi energi makan siang untuk laki-laki maupun perempuan

termasuk kategori kurang (<80%) sedangakan untuk kelompok umur 10 -12

tahun termasuk kategori baik (>80%). Sesuai teori yang dikemukan oleh 11

bahwa makan siang seharusnya menyumbangkan energi sebesar 2/5

bagian dari total konsumsi sehari, dan menurut 12, bahwa salah satu faktor

yang haris diperhatikan dalam penyelenggaraan makanan adalah

kebutuhan gizi penerima makanan, selain itu kurang tercukupinya energi

bagi tubuh mengakibatkan tubuh menjadi lesu, kurang bergairah untuk

melakukan aktifitas 13.

b. Kontribusi Protein makan Siang

Kontribusi protein dari makan siang untuk semua kelompok umur baik

laki-laki maupun perempuan rata-rata termasuk dalam kategori baik

(>80%), protein yang diberikan oleh sekkolah sebagian besar berasal dari

lauk hewani, karena tidak setiap menu harian menyajikan menu lauk

nabati, pemenuhan protein sangat penting karena zat ini berfungsi sebagai

sumber zat pembangun yang tidak dapat digantikan fungsinya oleh

karbohidrat dan lemak, zat ini terdapat pada bahan lauk nabati dan lauk
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hewani 14. Selain itu jika susunan hidangan memenuhi kebutuhan tubuh

baik dari sudut kualitas maupun kuantitas maka tubuh akan mendapat

kondisi kesehatan gizi yang baik 15.

c. Kontribusi Lemak Makan Siang

Kontribusi lemak dari makan siang yang diberikan oleh sekolah

untuk semua kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan rata-rata

termasuk dalam kategori baik (>80%), secara umum berdasarkan Angka

Kecukupan Gizi (AKG) kandungan lemak dari makan siang belum

memenuhi kebutuhan siswa, ini sesuai dengan teori yang dikemukakan

oleh 16 bahwa komposisi lemak dalam hidangan rakyat Indonesia masih

sangat rendah. Asupan lemak yang kurang adekuat akan terjadi gambaran

defisiensi  asam lemak esensial serta pertumbuhan yang buruk 17.

Sebaiknya kebutuhan energi dipasok terutama oleh karbohidrat, lemak, dan

minyak 18.

d. Kontribusi Karbohidrat Makan Siang

Kontribusi karbohidrat dari makan siang untuk keleompok umur 7-9

tahun baik laki-laki maupun perempuan rata-rata termasuk dalam kategori

kurang (<80%) sedangakan untuk kelompok umur 10-12 tahun rata-rata

termasuk dalam kategori baik (>80%). Hal ini disebabkan karena jumlah

porsi yang diberikan sama untuk semua kelompok umur. Menurut 19 bahwa

semakin bertambah umur, maka semakin meningkat kebutuhan akan zat

gizi, terutama untuk anak umur 10-12 tahun di mana mereka lebih banyak

melakukan aktifitas fisik. Menurut 20, dengan tercukupinya kebutuhan

karbohidrat dalam tubuh, maka ketersediaan energi beserta cadangannya

akan selalu menunjang aktifitas fisik. Namun bila karbohidrat tidak

mencukupi maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

energi 21.

2. Hubungan Kontribusi Zat Gizi Makro Makan Siang dengan Status Gizi

a. Hubungan Kontribusi Energi dengan Status Gizi

Dari hasil analisis statistik diperoleh p = 0,159, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara kontribusi energi makan

siang dengan status gizi (p>0,05), hal ini disebabkan faktor yang

mempengaruhi status gizi bukan hanya dari faktor asupan baik asupan satu

kali makan atau sehari. Status gizi dipengaruhi oleh faktor primer dan
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sekunder, faktor primer antara lain pemilihan bahan makanan baik dari segi

kualitas maupun kuantitasnya, sedangkan faktor sekunder meliputi semua

faktor yang menyebabkan zat-zat gizi sampai kke sel-sel tubuh 22.

b. Hubungan Kontribusi Protein Makan Siang dengan Status Gizi

Dari hasil analisis statistik diperoleh nilai p=1,000, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara kontribusi protein

makan siang dengan status gizi (p>0,05), hal ini terjadi karena makanan di

luar makan siang juga berpengaruh terhadap status gizi, dimana makan

siang hanya 2/5 dari total kebutuhan sehari, dengan pembagian 1/5 bagian

makan pagi, dan 2/5 bagian untuk makan malam, dengan pembagian

seperti itu penyediaan zat gizi dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi 23.

Menurut 24, bahwa masalah gizi merupakan masalah yang sangat komplek

karena banyak faktor yang menjadi penyebabnya antara lain tingkat

konsumsi makanan, infeksi, dan faktor lain; produksi dan penyediaan

pangan, ekonomi, pendidikan, dan budaya.

c. Hubungan Kontribusi Lemak Makan Siang dengan Status Gizi

Dari hasil analisis statistik diperoleh nilai p=0,161, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara kontribusi lemak

makan siang dengan status gizi (p>0,05), hal ini berkaitan dengan

kontribusi lemak dari makan siang belum memenuhi kebutuhan porsi

makan siang siswa, pemenuhan lemak ini dapat dilakukan dengan

modifikasi bahan makanan seperti dengan penambahan menu lauk nabati

karena selain mengandung protein, juga mengandung asam lemak tak

jenuh yang baik bagi tubuh 25. Menurut 26, jika asupan lemak kurang maka

protein akan dipecah untuk memenuhi kebutuhan energi, sehingga

menyebabkan fungsi protein sebagai zat pembangun akan hilang.

d. Hubungan Kontribusi Karbohidrat Makan Siang dengan Status Gizi

Dari hasil analisis statistik diperoleh nilai p=0,159, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara kontribusi

karbohidrat makan siang dengan status gizi (p>0,05), hal ini berkaitan

dengan rata-rata kontribusi karbohidrat dari makan siang kurang (<80%).

Menurut 27, status gizi merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh

keseimbangan antara kebutuhan dan asupan gizi, utamanya

keseimbangan yang berasal dari zat gizi penghasil energi yaitu karbohidrat,
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lemak, dan protein. Kekurangan asupan energi dari karbohidrat dan lemak

akan mengambil porsi protein sehingga fungsi protein sebagai zat

pembangun akan terganggu.

Kesimpulan
1. Kontribusi zat gizi makro makan siang yang diberikan oleh sekolah untuk

kelompok umur 7 - 9 tahun rata - rata untuk energi dan karbohidrat

termasuk kategori kurang, protein dan lemak kategori baik.

2. Kontribusi zat gizi makro makan siang yang diberikan oleh sekolah baik

untuk energi, protein, lemak, dan karbohidrat untuk kelompok umur 10 -

12 tahun rata - rata kategori baik.

3. Tidak ada hubungan antara kontribusi energi makan siang yang diberikan

oleh sekolah dengan status gizi.

4. Tidak ada hubungan antara kontribusi protein makan siang yang

diberikan oleh sekolah dengan status gizi.

5. Tidak ada hubungan antara kontribusi lemak makan siang yang diberikan

oleh sekolah dengan status gizi.

6. Tidak ada hubungan antara kontribusi karbohidrat makan siang yang

diberikan oleh sekolah dengan status gizi.

Saran
1. Melengkapi menu yang disajikan dengan menambah menu lauk nabati

untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, karbohidrat, dan lemak.

2. Perlunya menyampaikan informasi berupa penyuluhan kepada orang tua

siswa tentang kontribusi makanan yang diberikan di sekolah sehingga

dapat mempertimbangkan pemenuhan gizi di luar sekolah khususnya di

rumah.

3. Perlunya dokumentasi tertulis untuk standar resep, siklus menu maupun

standar porsi untuk mempermudah penyelenggaraan makanan.

4. Frekuensi penggunaan siklus menu dalam waktu jangka pendek perlu

dipertimbangkan untuk menghindari kebosanan pada siswa.
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