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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

I.1        Latar Belakang  

       Anak sekolah dasar merupakan kelompok usia yang rentan terhadap 

masalah gizi dan kesehatan. Salah satu masalah yang sering dihadapi anak 

usia sekolah dasar yaitu pergeseran pola makan yang cenderung mengonsumsi 

makanan tinggi energi dan rendah serat. Berbagai penelitian melaporkan 

bahwa ada hubungan antara kurangnya asupan serat makanan dengan pola 

defekasi. Hal ini mendorong konsumsi serat makanan menjadi suatu 

kebutuhan yang harus dipenuhi karena serat dapat membantu memelihara 

kesehatan (Sulistijani, 2002). 

Salah satunya menyangkut pada pola defekasi yang merupakan salah 

satu aktivitas manusia yang tidak mungkin terlewatkan di dalam 

kehidupannya, baik pada anak maupun orang dewasa. Secara definisi, defekasi 

merupakan suatu proses evakuasi tinja dari dalam rectum dengan rasa nyeri 

saat BAB, yaitu bahan yang tidak digunakan lagi dan harus dikeluarkan dari 

dalam tubuh. Defekasi menjadi sulit manakala frekuensi pergerakan usus 

berkurang, yang akhirnya akan memperpanjang masa transit tinja. Semakin 

lama tinja tertahan dalam usus, maka konsistensinya akan semakin keras, dan 

akhirnya membatu sehingga susah dikeluarkan (Arisman, 2004). 

Sejauh ini penelitian tentang konsumsi serat Indonesia masih sangat 

terbatas. Rata-rata konsumsi serat penduduk Indonesia secara umum yaitu 
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10.5 gram/orang/hari (Depkes, 2008). Nilai ini hanya mencapai setengah dari 

kecukupan serat yang dianjurkan. Kebutuhan serat yang dianjurkan 

berdasarkan Angka Kecukupan Gizi untuk usia 19-27 tahun adalah 38 g/hari 

laki-laki  dan 25 g/hari untuk perempuan. Data rata-rata konsumsi serat untuk 

anak di Indonesia belum ada. Kebutuhan serat yang dianjurkan berdasarkan 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk anak laki-laki berusia 9-12 tahun adalah 

28-30 g/hari, (AKG, 2013). 

Anak-anak membutuhkan asupan air yang cukup untuk menjaga 

kesegaran dan kebugaran jasmani. Air minum merupakan unsur gizi yang 

sama pentingnya dengan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Tubuh 

membutuhkan air mineral untuk dikonsumsi oleh anak sebanyak 1 sampai 2,5 

liter atau setara dengan 6 - 8 gelas setiap harinya. Mengkonsumsi air mineral 

yang baik dan cukup bagi tubuh dapat membantu proses pencernaan, 

mengatur metabolisme, mengatur zat-zat makanan dalam tubuh dan mengatur 

keseimbanagan tubuh (Asmadi, 2011). 

Konsumsi sayur dan buah pada anak masih sangat minim dan masih 

banyak yang belum sesuai dengan rekomendasi. Menurut Pedoman Gizi 

Seimbang (2014), bagi anak balita dan anak usia sekolah dianjurkan untuk 

mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 300 - 400 gram yang 

terdiri dari 250 gram sayur (setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur 

setelah dimasak dan ditiriskan) dan 150 gram buah (setara dengan 3 buah 

pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 

buah jeruk ukuran sedang). Di Indonesia, menurut FAO (2010), tahun 2005-
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2007 konsumsi buahnya hanya mencapai 173 gram/hari dan konsumsi sayuran 

101 gr/hari. Menurut Riskesdas tahun 2010, pada kelompok usia diatas 10 

tahun konsumsi sayurnya hanya mencapai 63,3% dan buah 62,1% dari 

kebutuhannya sehari. 

Jika asupan serat masuk kedalam tubuh tidak cukup atau kurang, pasti 

tubuh akan merespon melalui fungsi-fungsi organ yang menjadi tidak optimal, 

maka akan terjadi meningkatnya kolestrol darah, gangguan penglihatan, 

menurunkan kekebalan tubuh, meningkatkan resiko kegemukan, 

meningkatkan resiko kanker kolon, dan juga meningkatkan resiko sembelit, 

(Ruwaidah, 2007).  

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Departemen 

Kesehatan RI tahun 2007 dan 2013 ditemukan tidak ada perubahan bahwa 

rata-rata 93,7% remaja di Indonesia berumur 10 – 24 tahun kurang konsumsi 

buah dan sayur. Konsumsi buah dan sayur paling rendah terdapat di Provinsi 

Riau (97,9%) dan Sumatera Barat (97,8%) penduduk memiliki perilaku 

kurang konsumsi buah dan sayur. Sedangkan yang berada di bawah rata-rata 

angka Nasional adalah Provinsi Gorontalo yang meningkat sesuai data 

Riskesdas 2013 (93,5%), di Yogyakarta (86,1%) dan Lampung (87,7%), 

sedangkan Kalimantan Barat (95,0%) pada usia 10 tahun keatas penduduk 

yang memiliki perilaku kurang konsumsi buah dan sayur. Dalam Riskesdas, 

penduduk dikategorikan kurang konsumsi buah dan sayur jika konsumsi buah 

dan sayur kurang dari 300 - 400 g/hari (WHO, 2003).  
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Salah satu yang berkaitan dengan perilaku makanan adalah kurangya 

konsumsi buah dan sayur. Apabila terjadi kekurangan dalam mengkonsumsi 

buah dan sayur menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi seperti vitamin, 

mineral, serat dan tidak seimbangnya asam basa tubuh, sehingga dapat 

mengakibatkan timbulnya penyakit risiko terjadinya penyakit-penyakit kronik 

seperti penyakit jantung dan diabetes (Mak, 2012). 

Dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Ambarita, 2014 

terdapat hasil yang menunjukkan rata-rata asupan serat dan air subjek masih 

kurang. Rata-rata asupan serat subjek yaitu 12.4 g/hari. Rata-rata asupan air 

subjek adalah 186 ml/hari. Rata-rata frekuensi BAB sebanyak 6 kali/minggu 

dengan mayoritas konsistensi feses menurut Bristol Stool Chart termasuk 

kategori normal (tipe 4). Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan 

serat dengan frekuensi BAB dan konsistensi feses (p<0.05). Tetapi, tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara asupan serat dengan rasa nyeri 

ketika BAB dan keluhan konstipasi, asupan air dengan frekuensi BAB, 

konsistensi feses, rasa nyeri ketika BAB dan keluhan konstipasi (p>0.05).  

SDI Hidayatul Mukhsinin pesantren Kecamatan Pontianak Selatan 

dengan karakteristik keluarga dan status ekonomi yang berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan  diperoleh terhadap 10 anak usia 

sekolah dasar di Pesantren Hidayatul Mukhsinin Kecamatan Pontianak selatan 

menunjukan bahwa 4 orang  (40%) anak usia sekolah dasar pernah mengalami 

defekasi, 5  orang (50%) anak usia sekolah dasar pola konsumsi tidak teratur 

dilihat dari kebiasaan sehari-hari mengkonsumsi makanan yang tidak teratur 
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dan selain itu juga dapat dilihat dari kebiasaan lebih sering mengkonsumsi 

makanan instan yang dikarenakan aktivitas mereka yang tidak memungkinkan 

mereka untuk memikirkan asupan makanan yang mereka seharusnya penuhi 

dan terkendala dengan jadwal makanan yang mereka konsumsi sehari-hari, 

dan 1 orang (10%) anak usia sekolah dasar kurang mengonsumsi asupan 

makanan sumber serat dan asupan air seperti buah-buahan yang jarang mereka 

konsumsi dan lainnya. Sedangkan dalam masalah defekasi yang siswa-siswi 

alami sangat sulit dikarenakan mereka hanya biasa melakukan defekasi 

sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dengan alasan terbatasnya fasilitas untuk 

melakukan BAB. Seharusnya pada keadaan normal dalam 24 jam kolon harus 

dikosongkan secara teratur. Sebagian orang sehat melakukan defekasi 2-3 kali 

dalam sehari, kebanyak orang normal akan melakukan kebiasaan defekasi 

setiap 2 kali sehari.  Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Asupan Serat Makanan Dan Air Dengan 

Pola Defekasi  Pada Santri Sekolah Dasar Islam Di Pesantren Hidayatul 

Mukhsinin Kecamatan Pontianak Selatan” 

 

I.2        Rumusan Masalah 

 Berdasarkan data dan hasil survey pendahuluan terhadap 10 anak usia 

sekolah dasar  dari kelas 4 sampai kelas 6 di Pesantren Hidayatul Mukhsinin 

Kecamatan Pontianak selatan. Oleh karena itu jika di tinjau dari latar 

belakang, maka memiliki dampak yang sangat signifikan di antaranya  yaitu : 

kemampuan fisik yang  kurang stabil cenderung dipengaruhi oleh pola 

makanan, pengerasan pada tinja, jumlah frekuensi BAB menjadi tidak teratur, 
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rasa nyeri ketika BAB, kurangnya fasilitas tempat untuk melakukan BAB, 

Dalam permasalahan yang di dapat rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Apakah ada hubungan asupan serat makanan dan air dengan pola 

defekasi pada santri Sekolah Dasar Islam di Pesantren Hidayatul Mukhsinin 

Kecamatan Pontianak Selatan? 

 

I.3  Tujuan Penelitian  

I.3.1   Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan antara pola asupan serat makanan dan air  

dengan pola defekasi anak Sekolah Dasar di Pesantren Hidayatul Mukhsinin 

Kecamatan Pontianak Selatan. 

I.3.2   Tujuan Khusus  

1.   Untuk mengetahui gambaran asupan serat makanan pada santri Sekolah 

Dasar di Pesantren Hidayatul Mukhsinin Kecamatan Pontianak Selatan. 

2.   Untuk mengetahui gambaran konsumsi asupan air  pada santri Sekolah 

Dasar di Pesantren Hidayatul Mukhsinin Kecamatan Pontianak Selatan. 

3.   Untuk mengetahui hubungan asupan serat dan  asupan air  dengan  pola 

defekasi pada santri Sekolah Dasar di Pesantren Hidayatul Mukhsinin 

Kecamatan Pontianak Selatan. 
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I.4  Daftar Keaslian penelitian 

I.1 Daftar Keaslian  

NO 
Judul Penelitian 

Pendukung 
Persamaan Perbedaan 

Nama Penelitian 

Dari Tahun 

1 Hubungan Asupan 

Serat Makanan Dan 

Air Dengan Pola 

Defikasi Anak 

Sekolah Dasar di 

Kota Bogor 

 

- Variabel terikat,  

Pola defekasi 

pada anak 

sekolah dasar 

- Variabel bebas, 

Asupan serat 

makanan dan air  

- Desain 

Penelitian 

Crossectional  

- Variabel Bebas 

Asupan energi, 

protein, lemak 

dan karbohidrat 

- Jumlah sampel 

- Tempat 

penelitian 

- Jumlah dan cara 

penarikan 

subjek  

Elyzzabeth 

Mayorga 

Ambarita, 2014  

2 Pola Defekasi  - Desain 

Penelitian 

Crossectional 

- Jumlah sampel  

- Tempat 

penelitian  

- Jumlah dan cara 

penarikan 

subjek  

 

 

Edi S. Tebuteru, 

2001  
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I.5        Manfaat Penelitian 

I.4.1     Bagi Sekolah 

       Hasil penelitian dapat disampaikan kepada anak-anak dan memberikan 

pengetahuan tentang pentingnya asupan serat dan asupan air untuk mencegah 

terjadinya defekasi. 

I.4.2      Bagi Orang Tua 

       Sebagai bahan masukan untuk memantau perkembangan anak-anak 

mereka yang khusus memasuki masa pertumbuhan terutama untuk 

pengetahuan mengenai pengaruh asupan serat dan asupan air terhadap 

kejadian defekasi. 

I.4.3     Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam memahami dan 

menganalisis suatu masalah kesehatan yang ada di masyarakat khususnya 

masalah gizi pada anak usia sekolah. 

 

 

  


