
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Defisiensi zat gizi mikro merupakan masalah kesehatan 

masyarakat global, terutama di negara berkembang (Huwae,2006). 

Zat gizi mikro (miconutrient) adalah terminologi yang digunakan 

untuk menjelaskan elemen kelumit (traceelement) yang terdiri dari 

pelbagai vitamin dan mineral. Mineral yang termasuk zat gizi mikro 

antara lain adalah besi, seng, tembaga, selenium, chromium, iodium, 

fluorine, mangan, molybdenium, nikel, silikon, vanadium, arsenik dan 

cobalt.  

Kesemua zat gizi mikro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil dan 

harus didapatkan dari makanan dan minuman (Herman, 2009).  

 Zat gizi mikro yang banyak diteliti dalam dekade terakhir ini 

adalah seng (Zn) (Huwae, 2006). Seng dapat mempengaruhi  fungsi 

seluler dan proses kritis pertumbuhan otak, meliputi replikasi sel, 

sintesis DNA dan RNA, pelepasan neurotransmitter, sintesis protein, 

serta metabolisme makronutrien. Rendahnya konsumsi makanan 

yang mengandung seng seperti daging yang berwarna merah, 

konsumsi makanan yang mengandung fitat, makanan berserat dan 

mengandung kalsium akan menyebabkan gangguan absorbsi seng, 

kemudian berpotensi mengarah pada terjadinya defisiensi seng dan 



gangguan neurofisiologi (Arisman, 2007). Tubuh tidak memiliki 

cadangan seng seperti halnya lemak, sehingga keberadaan unsur ini 

diperlukan setiap hari (Lean, 2013).  

Kekurangan zat seng termasuk masalah gizi di Indonesia. 

Studi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1996 menemukan rata-

rata 71% ibu hamil mengalami defisiensi seng (serum seng < 7ug/dl 

). Studi lain di Jawa Tengah juga menunjukkan prevalensi defisiensi 

seng cukup tinggi yakni 70-90%. Defisiensi seng  terutama pada 

anak – anak usia sekolah juga memiliki angka prevalensi yang cukup 

besar. Riyadi (1992) menggunakan parameter seng dalam serum 

menemukan bahwa 27,5% anak sekolah di Bogor mengalami 

defisiensi seng. Sedangkan pada penelitian Ariyani et al (2011) 

terhadap penentuan asupan harian unsur mikronutrien Zn pada 

anak-anak usia sekolah di Bandung, kadar seng hanya memenuhi 

39% dari AKG (angka kecukupan gizi).  

Farikha dan Pramono (2015) menyimpulkan bahwa anak usia 

sekolah dasar khususnya 9 – 12 tahun memiliki asupan seng yang 

rendah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Harahap et al. (2014) di 

SD No. 060813 di Medan, diperoleh hasil bahwa sebanyak 56,5% 

anak – anak di sekolah tersebut mengalami defisiensi seng. Kondisi 

tersebut mengindikasikan bahwa anak usia sekolah rentan 

mengalami defisiensi seng (Ariyani et al., 2011) 



 Defisiensi seng sering terjadi diberbagai negara berkembang 

dengan tingkat ekonomi yang masih lemah. Defisiensi seng 

berpengaruh pada pertumbuhan anak serta gangguan neurofisiologi. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusudaryati (2013) yang 

menyatakan bahwa salah satu penyebab stunting pada anak dapat 

disebabkan karena kekurangan besi dan seng. Hasil penelitian 

banyak yang menunjukkan bahwa pemberian suplementasi besi dan 

seng pada anak memberikan efek yang positif terhadap 

pertumbuhan anak terutama yang mengalami stunting. Sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan oleh Huwae dkk (2008) menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan bermakna antara kadar seng (Zn) dengan 

memori jangka pendek pada anak sekolah dasar di kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Purwodadi.  

Menurut Soetjiningsih (2012), menginjak usia sekolah , anak 

sudah mulai menentukan pilihan makanannya sendiri. Anak hanya 

akan makan berdasarkan apa yang dia sukai dan menghindari 

makanan yang tidak ia sukai. Didasarkan pada masalah tersebut, 

maka akan timbul beberapa masalah gizi yang akan muncul pada 

anak usia sekolah. Selain itu, terdapat faktor bahwa anak sekolah 

tidak mengetahui pengetahuan yang cukup tentang jenis makanan 

yang dimakannya juga dapat menimbulkan masalah gizi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianingsih (2009) 

pada anak SD di Madrasah Ibtidaiyah Tanjunganom, Wonogiri 



tentang sikap anak SD dalam memilih makanan, didapatkan hasil 

bahwa dari 60 anak yang diteliti menunjukkan bahwa anak dengan 

pengetahuan gizi tidak baik sebesar 42 anak (70%) dan sikap anak  

dalam memilih makanan jajanan yang tidak tepat adalah 50 anak 

(83,3%).  

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa 

prevalensi sangat kurus anak usia 7 – 12 tahun (IMT/U) di Indonesia 

sebesar 4,6%; kurus sebesar 7,6%; gemuk sebesar 9,2%; dan 

normal sebesar 78,6%.  

Pada penelitian mengenai asupan zat gizi seng (Zn) yang 

dilakukan oleh Fajrin et al (2012) ditemukan bahwa terdapat 

hubungan antara asupan zat gizi seng pada anak SD di Bantul 

dengan faktor sosial dan ekonomi dari orang tua. Selain itu, menurut 

Rosmalina dan Ernawati (2010), pada penelitiannya ditemukan 

bahwa ada keterkaitan antara pekerjaan orang tua, pengetahuan, 

serta ekonomi orang tua dalam keterkaitannya dengan masalah 

defisiensi seng pada anak.  

Penelitian mengenai defisiensi seng pada anak sekolah belum   

dilakukan di Salatiga, terutama mengenai keterkaitan antara 

defisiensi seng dengan orang tua. Mayoritas orang tua siswa kelas 5 

bertempat tinggal di daerah Warak. Pekerjaan yang digeluti oleh 

orang tua siswa beragam, mulai dari buruh hingga PNS, begitu pula 

dengan latar belakang ekonomi dan pendidikannya. Pada penelitian 



yang dilakukan Rosmalina dan Ernawati (2010), ditemukan bahwa 

pemenuhan kebutuhan seng dari makanan harian untuk anak laki – 

laki maupun perempuan masih jauh dari kecukupan yaitu sebesar 

30,1%. Konsumsi energi dan protein yang hanya sekitar 60% dari 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) berkontribusi terhadap rendahnya 

asupan zat gizi mikro. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disusun di atas, 

maka dapat diidentifikasi beberapa masalah , yaitu masalah 

defisiensi seng sangat besar prevalensinya di Indonesia, terutama di 

Jawa prevalensi defisiensi seng mencapai 70-90%. Masalah 

defisiensi seng juga terjadi pada anak sekolah terutama kisaran SD 

karena pada umur tersebut anak mulai memilih makanannya sendiri 

tanpa adanya pengetahuan yang cukup tentang jenis makanan yang 

baik. Pada beberapa penelitian, disebutkan bahwa masalah 

defisiensi seng memiliki keterkaitan dengan faktor orang tua.  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan penelitian, disebutkan bahwa faktor orang tua 

juga memiliki andil penting dalam masalah defisiensi seng pada anak 

sekolah. Oleh sebab itu, rincian masalah faktor pengaruh orang tua 

akan menjadi perhatian bagi peneliti. Adapun yang menjadi batasan 

penelitian ini adalah faktor pekerjaan dan faktor pengetahuan dari 

orang tua siswa/i kelas 5. Adapun faktor – faktor lain yang bisa 



menjadi kemungkinan kejadian defisiensi seng hanya akan menjadi 

faktor pendukung dan tidak menjadi batasan masalah yang akan 

diteliti. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar 

defisiensi seng yang terjadi pada siswa kelas 5 di SDN Dukuh 02 

Salatiga? , apakah ada keterkaitan antara peran orang tua dengan 

masalah defisiensi seng pada siswa kelas V di SDN Dukuh 02 

Salatiga? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara pengaruh orang tua terhadap kejadian defisiensi 

seng pada siswa kelas 5 di SDN Dukuh 02 Salatiga. 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk 

menilai pengetahuan gizi terutama mengenai mikromineral seng (Zn) 

pada orang tua, menganalisis sikap orang tua dalam memberikan 

makan ke anak Sekolah Dasar terutama pada kelas 5 di SDN Dukuh 

02 Salatiga. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis melalui skripsi ini 

terbagi dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

 

 



1.6.1 Manfaat Teoritis 

Data mengenai defisiensi seng serta keterkaitannya 

dengan pengaruh orang tua belum banyak diketahui, dan 

belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui hubungan antara pengaruh faktor orang tua 

terhadap kejadian defisiensi seng pada siswa kelas 5 di SDN 

Dukuh 02 Salatiga. Peneliti berharap semoga kedepannya 

karya ilmiah ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi 

ilmu kesehatan, terutama dalam bidang kajian gizi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang bisa diperoleh bagi orang tua atau wali 

murid setelah karya ilmiah ini selesai dan dipresentasikan adalah 

dapat lebih memahami pentingnya mikromineral terutama seng 

untuk tubuh, terutama pada masa perkembangan anak sekolah usia 

9 – 11 tahun serta mengetahui bahaya dari defisiensi seng sehingga 

dapat lebih memperhatikan asupan gizi konsumsi harian anak. Bagi 

pihak sekolah, kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan acuan untuk lebih memperhatikan kebiasaan jajan anak – 

anak didiknya dan membuat program kerja sama antara pihak 

sekolah dan orang tua atau wali murid terkait gizi, misalnya membuat 

program wajib membawa bekal tiap 2 kali seminggu dan program 

makan bersama dengan takaran gizi dari tiap menu yang sudah 

dihitung sesuai dengan kecukupan Angka Kebutuhan Gizi (AKG) 



harian anak usia sekolah. Bagi instansi kesehatan seperti Dinas 

Kesehatan, kiranya penelitian ini dapat memberikan gambaran 

mengenai besaran masalah defisiensi seng pada anak SD dan 

hubungannya dengan faktor orang tua, sehingga dapat memberikan 

penyuluhan terkait gizi pada orang tua. Bagi peneliti, adapaun 

penelitian ini digunakan sebagai prasyarat menyelesaikan program 

sarjana keperawatan. 


