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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap makhluk hidup khususnya manusia, memerlukan makanan dan 

minuman untuk dikonsumsi. Tubuh manusia harus memperoleh cukup makanan untuk 

memenuhi kebutuhan gizinya termasuk kecukupan energi, protein, lemak, vitamin, 

karbohidrat, mineral, dan air guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanan 

merupakan kebutuhan utama manusia untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Tanpa 

makanan tubuh manusia akan menjadi lemas dan kurang bergairah dalam menjalankan 

aktivitasnya (Utami, 2013). 

Institusi Makanan Sekolah merupakan penyelenggaraan makanan di sekolah 

yang telah diolah berdasarkan standar yang ada (menu, kecukupan zat gizi dan 

sanitasi), dihidangkan secara menarik dan menyenangkan untuk siswa (dan aparat 

sekolah) yang bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga status gizi anak sekolah, 

meningkatkan kehadiran di sekolah (tidak sering sakit), memperbaiki prestasi 

akademik serta merangsang dan mendukung pendidikan gizi dalam kurikulum. 

Penilaian anak usia sekolah terhadap suatu menu berhubungan dengan beberapa 

karakteristik menu yaitu pola menu, warna, penampilan, tekstur, bentuk, potongan, 

popularitas, makanan, dan suhu penyajian (Kaenong, 2014). Cita rasa makanan 

meliputi penampilan dan rasa makanan. Adapun penampilan makanan dinilai dari 

warna makanan, tekstur makanan, besar porsi dan bentuk makanan. Sedangkan
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untuk rasa makanan dinilai dari suhu makanan yang disajikan dan aroma 

makanan (Aritonang, 2012). Makanan yang disajikan dalam penyelenggaraan makanan 

harus dapat menyumbangkan energi 1/3 dari total kebutuhan energi anak. Selain 

kebutuhanenergi ,perlu diperhatikan variasi makanan, kesukaan anak dan jumlah 

makanan yang disediakan (Dangkua, 2014).  

Penampilan makanan sewaktu dihidangkan merupakan salah satu aspek 

yang menentukan penilaian responden terhadap cita rasa makanan, selain rasa 

makanan pada waktu diolah, penampilan makanan yang disajikan merangsang saraf 

melalui indera penglihatan sehingga mampu membangkitkan selera untuk mencicipi 

makanan tersebut. Mutu makanan dari sudut cita rasa adalah makanan yang 

mempunyai rasa dan aroma yang enak, bentuk dan warna yang menarik serta tekstur 

sesuai dengan yang diharapkan, warna makanan yang menarik pada waktu penyajian 

makanan atau kombinasi warna yang menarik antara lauk hewani, lauk nabati, dan 

sayuran akan meningkatkan kepuasan (Asrina, 2012). 

Menurut Almatsier (2011) masa remaja merupakan jembatan periode 

kehidupan anak dan dewasa yang berawal pada usia 9-10 tahun dan berakhir di usia 18 

tahun. Pada periode ini terjadi pertumbuhan fisik dan proses pematangan fungsi-fungsi 

tubuh yang cepat sehingga asupan gizi pada remaja perlu diperhatikan. Usia remaja ( 

10-18 tahun) merupakan periode rentan gizi karena berbagai sebab. Pertama, remaja 

memerlukan zat gizi yang lebih tinggi karena peningkatan pertumbuhan fisik dan 

perkembangan yang drastis itu. Kedua, perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan 

remaja mempengaruhi baik asupan maupun kebutuhan gizinya.  
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Laju pertumbuhan tinggi badan ini menjadi salah satu penyebab remaja 

mulai kesulitan menerima perubahan bentuk tubuhnya. Kecenderungan yang terjadi 

pada perkembangan komposisi tubuh ini menyebabkan presepsi gambaran tubuh yang 

berbeda pada mereka.Umumnya remaja putra ingin menaikan berat badan, sedangkan 

remaja putri ingin menurunkan berat badan (Azni, 2012). 

Keadaan gizi seseorang merupakan gambaran makanan yang dikonsumsi 

dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada masa remaja, kebutuhan zat gizi yang 

tinggi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan tubuh 

yang cepat. Jika kebutuhan zat gizi tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tubuh, bahkan dapat menyebabkan 

tubuh kekurangan gizi dan mudah terkena penyakit. Masalah gizi pada remaja yang 

terjadi karena kebiasaan makan yang salah, antara lain obesitas, kurang gizi kronis, dan 

kekurangan zat gizi mikro seperti anemia gizi (Pujiati, 2015). 

Makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat makanan yang cukup 

dalam jumlah dan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan yang kita 

konsumsi setiap hari dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin, mineral, air dan oksigen dan makanan berserat. Sumber energi 

dalam bahan makanan dapat diperoleh dari zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak dan 

protein (Irianto, 2010). Zat gizi mikro memiliki peran untuk membantu pertumbuhan 

tulang, gigi, sel, termasuk pencernaan dan metabolisme, imunitas, tekanan darah dan 

cairan tubuh, serta pengendalian syaraf. Kekurangan zat gizi mikro lebih sering terjadi 

pada kasus kekurangan kalsium, zat besi, zinc, asam folat, B12, C, dan D pada anak, 

perempuan, dan ibu hamil. Kekurangan ini sering diakibatkan karena diet atau pola 
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makan miskin sumber pangan hewani dan buah. Tanpa pangan hewani dan sayur maka 

tubuh akan sulit untuk memenuhi kecukupan asupan zat gizi mikro (Hardinsyah, 

2012). Jika berlanjut terus dalam jangka waktu yang lama, kekurangan zat gizi mikro 

dapat mempengaruhi peningkatan angka kesakitan dan kematian, serta mempengaruhi 

gangguan serius pada tumbuh kembang anak. 

Kebutuhan karbohidrat menurut AKG (2013) adalah 292 gram perhari untuk 

remaja yang berumur 15-18 tahun. Sumber karbohidrat dapat diperoleh dari kacang-

kacangan, sayuran dan buah. Karbohidrat merupan zat gizi utama sumber energi bagi 

tubuh. Sebagian besar karbohidrat yang masuk kedalam tubuh berada didalam sirkulasi 

darah sebagai glukosa, dan berfungsi langsung memenuhi keperluan energi (Putri 

Wahyono, 2013). Apabila asupan energi kurang karena berbagai hal, asupan protein 

akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi, sehingga mungkin protein tidak 

cukup tersedia untuk pembentukan jaringan baru atau untuk memperbaiki jaringan 

rusak. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan laju pertumbuhan dan penurunan 

massa otot tubuh (Misrawati, 2012). 

Kebutuhan mineral pada masa remaja meningkat. Remaja yang berada 

dalam masa puncak pertumbuhan membutuhkan zat gizi dalam jumlah besar. Pada 

tahun-tahun masa pertumbuhan cepat, remaja membutukan mineral kalsium, besi, 

seng, dan magnesium dua kali lebih besar dibandingkan tahun yang lain (Almatsier, 

2011). Kebutuhan vitamin pada remaja meningkat, kebutuhan vitamin berhubungan 

dengan tingkat kematangan remaja dibandingkan dengan usia kronologis, karena 

tuntutan pertumbuhannya. Vitamin A dan C dibutuhkan untuk pertumbuhan sel-sel 

baru. Pada umumnya kebutuhan vitamin dapat dipenuhi dengan cara memilih makanan 
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yang baik, tanpa suplemen, kecuali pada remaja yang melakukan diet khusus, 

mempunyai gangguan makan atau penyakit kronis, kebiasaan memilih makanan yang 

kurang baik yang sukar diperbaiki (Winaryati, 2010).  

Status gizi merupakan keadaan yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik 

terhadap energi dan zat-zat gizi yang diperoleh dari asupan makanan yang dampak 

fisiknya dapat diukur. (Susanti, 2012).   

Menurut UNICEP (2010), tingginya angka gizi kurang tidak terelepas dari 

beberapa faktor penyebab. Penyebab utama terjadinya masalah gizi kurang adalah 

kemiskinan, ketersediaan makanan yang kurang, sakit yang berulang, kurang 

perawatan dan kebersihan, serta pola makan yang tidak tepat (Mirayanti, 2012). Dan 

menurut Pendapat Wijaya (2010), menyatakan bahwa penyebab gizi kurang terdiri dari 

penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung yang dimaksud adalah 

kurang makan dan penyakit infeksi. Penyebab tidak langsung adalah pelayanan 

kesehatan dan lingkungan yang tidak memadai. 

Pada dasarnya status gizi seseorang ditentukan berdasarkan konsumsi gizi 

dan kemampuan tubuh dalam menggunakan zat-zat gizi tersebut. Status gizi normal 

menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas makanan yang telah memenuhi kebutuhan 

tubuh. Seseorang yang berada di bawah ukuran berat badan normal memiliki risiko 

terhadap penyakit infeksi, sedangkan seseorang yang berada di atas ukuran normal 

memiliki risiko tinggi penyakit degeneratif. Oleh karena itu, diharapkan lebih 

memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi. Sebaiknya memilih jenis makanan 

yang sehat dan bergizi sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang (Indriasari, 

2013). 
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Definisi status gizi berasal dari zat gizi dan gizi, maka dapat disimpulkan 

bahwa definisi status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi (Maulana, 2013). Pentingnya gizi pada remaja karena 

dampaknya bisa terlihat saat remaja memasuki usia puber, remaja akan mengalami 

gangguan perubahan, dan membutuhkan asupan gizi yang kurang, kurangnya 

konsentrasi, daya ingat rendah, gangguan prilaku, dan tingkat IQ yang lebih rendah. 

Akibatnya adalah penurunan prestasi belajar dan kemampuan fisik remaja (Harahap, 

2012) 

Menurut data Rikesdas (2013) prevalensi kurus pada remaja umur 16-18 

tahun secara nasional sebesar 9,4 % (1,9% sangat kurus dan 7,5% kurus). Sedangkan di 

Kalimantan Barat prevalensi kurus sebesar 6,5% dan sangat kurus 1,4 %. Berdasarkan 

analisis dari hasil survei dapat diketahui bahwa dari 35.000 anak usia sekolah sekitar 

44,6 % memperoleh asupan energi kurang dari 15 % kebutuhan gizi per hari.  

Hasil survey pendahuluan di SMAIT Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya pada 

10 santri yang berusia 16-18 tahun dengan menggunakan wawancara recall 2x24 jam 

diketahui bahwa 80% santri memiliki asupan zat gizi Makro (Energi, Karbohidrat , 

Protein, Lemak) dan Mikro (Zink, Kalsium, Vitamin A) yang masih kurang dan belum 

sesuai dengan angka kecukupan gizi harian yang dianjurkan dalam tabel AKG tahun 

2013. Dari hasil pengukuran BB/TB dan dihitung menggunakan indikator IMT/U 

diketahui  30% santri mengalami status gizi normal, 60% santri mengalami status gizi 

kurang, dan 10% santri mengalami status gizi lebih. Dan dari hasil kuisioner untuk 

tingkat kepuasan santri terhadap makanan yang disajikan diketahui 50% santri 

menyatakan makanan yang disajikan kurang enak, 70% menyatakan makanan yang 
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disajikan kurang menarik, 80% menyatakan kurang puas terhadap porsi makanan, dan 

80% menyatakan makanan yang disajikan kurang bervariasi. Sedangkan menurut 

perawat yang bekerja di klinik SMAIT Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya para santri 

ada juga yang terkena penyakit diare dan alergi, karena sebagian santri ada yang 

sensitif terhadap masakan pedas dan juga ada yang alergi terhadap beberapa menu 

makanan yang disajikan seperti udang dan telur. Para santri remaja putri terkadang 

juga tidak mau makan siang dan makan malam karena ingin diet, dan ada juga 

sebagian santri yang malas makan dikarenakan ruang makan yang jauh dari asrama dan 

harus berseragam lengkap ketika makan. Mereka juga terkadang tidak menghabiskan 

makanan nya dengan alasan kurang berselera terhadap makanan yang disajikan. Dan 

porsi makanan yang terlihat sedikit juga membuat mereka merasa tidak puas dengan 

makanan yang disajikan, karena makanan yang disajikan perorang telah ditentukan 

takaran dan porsinya semua sama. 

Sedangkan berdasarkan pengamatan terhadap makanan yang di sajikan di 

SMAIT Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya masih belum cukup untuk memenuhi 

kecukupan asupan zat gizi nya perhari, karena porsi nasi dan sayur yang sedikit juga 

tidak adanya tambahan minuman selingan seperti susu dan cemilan tambahan seperti 

buah sehingga belum cukup untuk memenuhi asupan karbohidrat, protein, lemak, 

energi, zink, kalsium, dan vitamin A nya karena jumlah asupan makanan tidak 

seimbang dengan aktivitas siswa dan siswi sehingga banyak energi yang dikeluarkan 

dan bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang nya. Karena konsumsi pangan yang 

beraneka ragam dapat melengkapi kekurangan zat gizi pada pangan lain sehingga 

diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. 
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Berdasarkan hasil survey pendahuluan diatas, untuk menurunkan prevalensi 

kurang gizi pada santri dan dampak yang akan ditimbulkan dari kekurangan asupan zat 

gizi maka perlu tindakan pencegahan sesuai dengan faktor resiko yang terkait, oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Gambaran Asupan Zat Gizi 

(Makro & Mikro), Sisa makanan, Status Gizi dan Tingkat Kepuasan Mutu Hidangan 

Santri pada Sistem Peyelenggaraan Makanan di Sekolah Menengah Atas Islam 

Terpadu Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kelompok remaja perlu mengkonsumsi makanan yang cukup, apabila 

konsumsi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan kalori untuk pertumbuhan dan 

kegiatan-kegiatannya, maka akan terjadi defisiensi yang akhirnya dapat menghambat 

pertumbuhannya. (Sayogo, 2011)  

Hasil survey pendahuluan di SMAIT Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya pada 

10 santri SMA yang berusia 16-18 tahun menggambarkan bahwa masih banyak santri 

yang kekurangan asupan zat gizi makro dan asupan zat gizi mikro dikarenakan 

makanan yang disajikan tidak merangsang nafsu makan mereka dan porsi makan yang 

disajikan sedikit sehingga selera makan menurun dan membuat mereka tidak 

menghabiskan makanan yang disajikan, juga dikarenakan pola makan yang salah 

dengan tidak makan dikarenakan ingin diet dan juga ada yang alergi terhadap menu 

makan yang disajikan, sehingga menyebabkan status gizi yang kurang dan bisa 

berpengaruh terhadap tumbuh kembang nya. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “ Gambaran Asupan Zat Gizi (Makro & Mikro), Sisa makanan, 

Status Gizi dan Tingkat Kepuasan Mutu Hidangan Santri pada Sistem Peyelenggaraan 

Makanan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya “ 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian untuk mengetahui “Gambaran asupan zat gizi 

Makro (Energi, Karbohidrat, Protein, Lemak) dan Mikro (Zink, Kalsium, Vitamin A) , 

sisa makanan, status gizi dan tingkat kepuasan mutu hidangan santri pada sistem 

penyelenggaraan makanan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Fityan Kabupaten 

Kubu Raya. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran kecukupan asupan zat gizi Makro (Energi, Karbohidrat, 

Protein, Lemak) dan Mikro(Zink, Kalsium, Vitamin A) pada Santri di Sekolah 

Menengah Atas Islam Terpadu Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya. 

b. Mengetahui gambaran sisa makanan Santri di Sekolah Menengah Atas Islam 

Terpadu Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya. 

c. Mengetahui gambaran status gizi Santri di Sekolah Menengah Atas Islam 

Terpadu Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya. 
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d. Mengetahui gambaran tingkat kepuasan mutu hidangan terhadap sistem 

penyelenggaraan makanan Santri di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-

Fityan Kabupaten Kubu Raya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Responden 

Diharapkan santri-santri di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-

Fityan Kabupaten Kubu Raya yang menjadi responden dapat mengetahui tentang 

penting nya asupan zat gizi bagi pertumbuhan. 

1.4.2 Bagi pihak Al-Fityan Kabupaten Kubu Raya 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk melaksanakan 

penyelenggaraan makanan yang lebih baik dan dapat meningkatan status gizi santri 

menjadi lebih baik serta meningkatkan tingkat kepuasan santri terhadap makanan yang 

dihidangkan. 

1.4.3 Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Hasil penelitian ini sebagai bahan tambahan informasi dan menambah karya 

penelitian pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk digunakan 

sebagai bahan perbandingan bagi penelitian di masa yang akan datang. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah pontianak. Dan 

menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang penyelenggaraan makanan 

institusi di asrama pesantren terhadap status gizi para santri. 


