
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Seng 

 Seng merupakan zat mineral essensial yang sangat penting 

bagi tubuh. Saat ini, seng dikenal dalam struktur dan fungsi biologis. 

Dalam sistem biologi, seng sebenarnya selalu berada dalam 

keadaan divalen. Seng mudah terkompleks menjadi asam amino, 

peptida, protein, dan nukleotida. Seng pertama kali ditemukan oleh 

para ilmuwan sebagai nutrisi penting bagi pertumbuhan organisme 

hidup pada tahun 1869. Todd dkk pertama kali menemukan zat gizi 

mikro seng sebagai zat gizi mikro esensial bagi pertumbuhan tikus, 

namun pentingnya seng untuk kesehatan manusia terbukti pada 

tahun 1958 oleh Prassad dkk (Rahfiludin, 2013).  

2.1.1 Absorbsi dan Transportasi Seng 

 Seng dikatakan sebagai zat gizi mikro karena seng dibutukan 

dalam tubuh dalam jumlah kecil. Sama hal nya dengan zat besi, 

absorbsi seng sangatlah rendah, yaitu dari konsumsi seng sebesar 

4-14 mg/hari, hanya 10-40% saja yang di absorbsi. Absorbsi dapat 

berkurang oleh hadirnya ikata agen-agen yang mengubah mineral 

yang tidak dapat diabsobsi. Seng di absorbsi di lambung dan usus 

besar, beberapa seng juga dapat di absorbsi di jejunum. Penyerapan 



seng dapat ditingkatkan oleh beberapa zat seperti asam sitrat, asam 

palmitat, dan asal pikolonik. Zat yang dapat menghambat penyerapa 

seng yaitu fitat (inositol heksafosfat) dan serat (selulosa). 

 Tidak seperti zat besi, seng ada dalam satu-satunya valensi 

Zn2+ . Pada orang normal dengan berat badan 70 kg, absorbsi seng 

sejumlah 1-2 mg/ hari yang digunakan antara proses nonsaturable 

dan saturable. Absorbsi seng akan lebih efisien dalam jumlah kecil 

karena dengan status seseorang yang memiliki status seng rendah 

akan mengabsorbsi seng lebih efisien dibanding dengan status seng 

yang tinggi. 

 Konsentrasi secara umum mengatakan bahwa absorbsi seng 

memasuki enterosit melibatkan dua proses, yaitu komponen 

pembawa (a carrier – mediated component) dan secara difusi (non 

mediated component). Mekanisme melalui pembawa merupakan 

mekanisme utama. Mekanisme penyerapan seng oleh enterosit 

menunjukkan bahwa kecepatan penyerapan seng disebabkan  

ikatan ekstraseluler dari seng diikuti dengan unternalisasi ligan seng 

yang diperantarai oleh entitas molekul yang belum diketahui. Setelah 

seng masuk ke dalam enterosit, seng diikat oleh suatu protein 

intestinal kaya sistein (Cystein-Rich Intestinal Protein/CRIP). Seng 

kemudian ditransfer ke metaloyioni atau melintasi sisi serosa 

enterosit untuk berikatan dengan albumin. 



 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mekanisme Absorbsi Seng (Zn) (Rahfiludin, 2013 hlm. 
94) 

 Seng dalam plasma diangkut oleh albumin sebesar 57% , 40% 

alfa makroglobulin dan 3% oleh molekul dengan berat ligan rendah 

seperti asam amino. Albumin membawa seng sampai ke hati dan 

kemudian seng di bentuk kembali serta diedarkan ke dalam sirkulasi 

alfa2-makroglobulin. Telah terbukti bahwa penyerapan seng ke 

dalam sel telah diatur. Seng yang diserap terlihat seperti media 

pembawa dan energi bebas, namun mekanisme seng memasuki sel-

sel mukosan masih belum diketahu dengan jelas.  

 Seng terikat dalam ligand yang mengandung sulfur, nitrogen, 

atau oksigen. Seng akan berbentuk komplek dengan fosfat (PO2-), 

klorida (CI-) , dan karbonat (HCO-) sebagai mana cistein dan histidin. 

Molekul kecil yang membantu absorbsi atau sekresi seng dikenal 

sebagai metallothioneine. Metallothioneine bertanggung jawab 

terhadap pengaturan konsentrasi seng intraseluler dan untuk 

detoksifikasi logam berat yang tidak penting. Ketika konsentrasi seng 

bebas intraseluler sudah di ambang batas, metallothioneine akan 



diekspresikan dan kemudian mengikat ion seng bebas. 

Metallothioneine juga berpartisipasi dalam respon imun. Total 

distribusi seng adalah 20% pada tulang, 63% pada otot, dan 2% pada 

darah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme Transportasi Seng (Zn) (Rahfiludin, 2013 

hlm. 95) 

2.1.2 Fungsi Seng 

 Seng sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh terutama pada 

sistem pertahanan tubuh baik selular maupun respon imun humoral 

dan pertumbuhan sel. Seng juga menjadi kofaktor lebih dari 200 

enzim antara lain : RNA polymerase, alkohol, dehidrogenase, DNA 

sintesis, metabolisme neurotransmitter dan metabolisme berbagai 

macam hormon (hormon pertumbuhan, hormon tiroid, insulin , dan 

hormon seks) (Rahfiludin, 2013). Seng juga terlibat dalam sintesis 



protein dan asam nukleat. Hal tersebut terbukti karena terdapatnya 

seng dalam konsentrasi tinggi pada asam nukleat (Muchtadi et al, 

1993).  

 Sumber pangan seng yang baik terdapat pada tiram, hati, telur, 

kacang-kacangan dan hasil laut (makanan laut) (Yuniastuti, 2008). 

Beberapa bahan makanan tersebut relatif tidak mempunyai senyawa 

yang dapat menghambat absorbsi seng. Sebaliknya, bahan 

makanan yang mengandung asam amino dapat meningkatkan daya 

larut seng.  

 Kadar seng yang terdapat pada terutama hati, tiram, memiliki 

angka yang cukup tinggi (diatas 6 mg per 100 gram) sdangkan pada 

kacang polong dan roti terdapat 2 - 4 mg per 100 gram.  

Tabel 2.1 Kadar Seng dalam Bahan Makanan (Rahfiludin, 2013) 

Bahan makanan Kadar seng (Zn) dalam mg per 100 
gram 

Hati 6-8 

Tiram >7 

Kacang polong 4 

Roti 2-4 

 

 

 

 



2.1.3 Kebutuhan Seng yang Dianjurkan 

 Kebutuhan tubuh akan seng bervariasi, tergantung dari usia, 

jenis kelamin, bioavibilitas seng dari makanan dan keadaan fisiologi 

tertentu seperti kehamilan dan menyusui. Seng merupakan jenis 

mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah mikro. Untuk anak 

usia 10-12 tahun, angka kebutuhan seng yang dianjurkan untuk laki-

laki adalah 14 mg/ hari , sedangkan untuk perempuan adalah 13 mg/ 

hari (Permenkes RI, 2013). 

Tabel 2.2 Angka Kecukupan Mineral Seng (Zn) yang Dianjurkan 
untuk Orang Indonesia (orang / hari) Menurut Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2013 
tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa 
Indonesia 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Umur Kebutuhan Seng dalam mg  

Bayi / Anak (Bulan) 

0 – 6 - 

7 – 11 3 

1 – 3 4 

4 – 6 5 

7 – 9 11 

Laki – laki (Tahun) 

10 – 12 14 

13 – 15 18 

16 – 18 17 

19 – 29 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Defisiensi Seng 

 Defisiensi seng bisa terjadi, karena sifat mineral Zn mudah 

diikat oleh senyawa non gizi seperti : fitat, tanin, dan oksalat, 

terutama pada pH 5-7. Mineral dalam bentuk komplek dengan zat 

non gizi tersebut bersifat tidak larut sehingga tidak dapat diserap oleh 

30 – 49 13 

50 – 64 13 

65 – 80 13 

>80 + 13 

Perempuan (Tahun) 

10 – 12 13 

13 – 15 16 

16 – 18 14 

19 – 29 10 

30 – 49 10 

50 – 64 10 

65 – 80 10 

>80 + 10 

Perempuan (Hamil) 

Trimester 1 + 02 

Trimester 2 + 04 

Trimester 3 + 10 

Menyusui + 05 

6 bulan pertama + 05 



tubuh. Kelarutan seng (Zn) ditingkatkan oleh adanya asam etilen 

diamin tetra (EDTA) dan asam sitrat. Enzim pencernaan dapat 

membebaskan seng (Zn) dengan serat. Selain itu, konsumsi mineral 

yang berasal dari pangan nabati juga berpengaruh. Hal ini 

dikarenakan mineral yang berasal dari nabati lebih susah diserap 

dibandingkan dengan mineral dari pangan hewani (Arisman, 2007).   

Bila terjadi defisiensi seng maka akan membawa perubahan, 

baik pada sistem organ maupun sistem syaraf. Beberapa gejala yang 

timbul akibat kekurangan seng adalah menurunnya pertumbuhan, 

menurunnya perkembangan organ seksual (hypogonadism), Tidak 

berkembangnya indra perasa (hypoglusia) dan indra penciuman 

(hyposmia), penyembuhan luka yg lambat, anorexia, dan anemia 

besi (Muchtadi et al, 1993). Selain itu gaya kekebalan tubuh 

menurun. Gangguan fungsi pencernaan karena gangguan fungsi 

pankreas, gangguan pembentukan kilomikron, dan kerusakan 

permukaan saluran cerna. Ganguan metabolisme vit A, gangguan 

kelenjar tiroid dan laju metabolisme, gangguan nafsu makan 

(Yuniastuti, 2008).  

2.1.5 Faktor Predisposisi Defisiensi Seng 

 Secara normal, seng diekskresikan melalui (Muchtadi et al, 

1993): 

 



1. Rata-rata kehilangan pada kondisi normal adalah 2,8 mg/hari.  

2. keringat , di atas 1 mg/l 

3. Pankreas 1,5 mg / hari 

4. Menstruasi sekitar 0.3-0.6 per periode menstruasi  

5. Urin sekitar 0,4 mg (sehari)  

6. Tinja sebanyak 10mg (dalam sehari) 

 Selain itu, pengeluaran seng juga terjadi melalui jaringan tubuh 

yang dibuang seperti jaringan kulit, sel dinding usus, dan mani 

(Yuniastuti, 2008).  

 Namun, menurut Huwae, 2006 terdapat 4 faktor lainnya yang 

berperan dalam terjadinya defisiensi seng, diantaranya adalah :  

1. Absorbsi yang inadekuat : keadaan malnutrisi, vegetarian, 

pemberian nutrisi enteral dan parenteral, infestasi intestinal, 

interaksi antara zat gizi , komponen diet, dan obat-obatan. 

2. Maldigesti dan malabsorbsi : mekanisme absorbsi karena 

imaturitas, akroder-matitis, enteroheatika, pembedahan 

lambung/reseksi usus, dan enteropati. 

3. Pembuangan yang meningkat : keadaaan katabolisme, 

enteropati dengan loss protein, gagal ginjal, renal dialysis, 

terapi diuretik, chelating agent (spesifik dan non spesifik), 

dermatosis eksfoliatif. 



4. Kebutuhan yang meningkat : sintesa jaringan yang cepat, 

konvalen paska katabolik, penyakit neoplasma, dan resolving 

anaemias. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosmalina dan 

Ernawati pada tahun 2010, menyebutkan bahwa terdapat keterkaitan 

antara defisiensi seng yang terjadi pada anak karena pengaruh dari 

faktor pengetahuan dan ekonomi orang tua. 

2.1.6 Penentuan Status Seng dalam Tubuh 

 Status seng pada tubuh dapat ditentukan dengan pengukuran 

konsentrasi seng serum, konsentrasi seng eritrosit, leukosit, neutrofil, 

dan konsentrasi seng pada rambut, konsentrasi seng melalui urin, 

konsentrasi seng melalui air liur, keseimbangan metabolisme, studi 

isotop, respon pertumbuhan dan perkembangan seksual terhadap 

suplementasi seng, enzim yang tergantung pada seng (misal aktifitas 

alkali fosfate), dan uji ketajaman pengecapan (Rahfiludin, 2013).  

2.2 Pertumbuhan dan Perkembangan  Anak Usia Sekolah 

 Orang tua umumnya menganggap masa ini merupakan usia 

yang menyulitkan karena anak tidak mau lagi menuruti perintah dan 

lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Selain itu 

disebut juga sebagai usia tidak rapi karena anak cenderung tidak 

memedulikan dan ceroboh dalam penampilan, kamar berantakan, 

terutama pada anak laki-laki. Selain itu, disebut usia bertengkar 



karena anak sering bertengkar dengan saudara-saudaranya 

(Soetjiningsih, 2012).    

Menurut peraturan bersama antara Menteri Pendidikan 

(Muhammad Nuh) dan Menteri Agama (Suryadharma Ali) nomor 

04/VI/PB/2011 dan nomor MA/111/2011, pada pasal 5 menyebutkan 

bahwa anak usia sekolah dasar adalah anak yang berusia 7 sampai 

12 tahun. Pada masa-masa ini anak mulai mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan dalam hal kognitif, bahasa, 

serta sosial-emosional. Sedangkan dalam pertumbuhan fisik 

memasuki periode tenang sebelum memasuki pertumbuhan yang 

pesat pada masa pubertas.  

 Selama usia sekolah, anak bertambah tinggi rata-rata 1-2 inci 

per tahun, sehingga pada usia 11 tahun tinggi rata-rata anak 

perempuan 147 cm dan tinggi anak laki-laki 146 cm. Selama 

pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, berat anak-anak 

bertambah rata-rata 2,3-3,2 kg per tahun. berat meningkat terutama 

karena bertambahnya ukuran sistem rangka, sistem otot, dan ukuran 

beberapa organ tubuh. Massa dan kekuatan otot berangsur-angsur 

bertambah. Kecepatan pertumbuhan anak wanita dan laki-laki 

hampir sama pada usia 9 tahun. selanjutnya , antara usia 10-12 

tahun, pertumbuhan anak wanita mengalami percepatan lebih dulu 

karena tubuhnya memerlukan persiapan menjelang usia reproduksi. 



Sementara anak laki-laki baru dapat menyusul dua tahun kemudian 

(Soetjiningsih, 2012). 

 Perkembangan kognitif, emosional, bahasa dan sosial 

berkembang sangat cepat pada anak usia sekolah. Pada masa ini, 

memori jangka pendek (short-term-memory) meningkat sehingga 

memampukan anak untuk mengikuti gambaran-gambaran tugas 

yang relevan dengan suatu pemecahan masalah daripada 

gambaran-gambaran yang tampak menonjol (Soetjiningsih, 2012).  

 Dalam kemampuan pengembangan bahasa, anak menyadari 

bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang penting untuk 

menyampaikan maksud, keinginan, dan kebutuhannya kepada 

orang lain. Pada periode ini, kosakata anak bertambah dan 

kemampuan anak untuk menganalisis kata-kata meningkat.  

 Pada fase perkembangan sosial emosional, Soetjiningsih 

(2012) mengemukakan bahwa masa ini sering disebut sebagai usia 

berkelompok, karena ditandai dengan adanya minat terhadap 

aktifitas teman-teman, meningkatnya keinginan yang kuat untuk 

diterima sebagai anggota suatu kelompok, dan akan merasa 

kesepian serta tidak puas bila tidak bersama teman-temannya.  

 Anak usia 7 sampai 12 tahun mulai berhubungan tidak hanya 

dengan keluarga, tetapi juga dengan teman, guru, pelatih, pengasuh, 

dan lain sebagainya. Orang di luar keluarga tersebut turut 

mempengaruhi konsumsi makan anak (Herman, 2009) 



 . Pada tahap ini, anak juga mulai mengembangkan 

kepribadiannya, meningkatkan kemandirian, dan belajar tentang 

perannya dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hubungan 

dengan teman sebaya menjadi sangat penting dan mulai 

memisahkan diri dari keluarga. Mereka lebih senang untuk 

menghabiskan waktu bersama dengan teman atau melakukan 

aktifitas lain yang disukainya, seperti menonton televisi atau bermain 

video games. Anak sekolah biasanya mempunyai banyak perhatian 

dan aktifitas di luar rumah, sehingga sering melupakan waktu makan 

(Soetjiningsih, 2012). 

2.3 Kecukupan Gizi Anak Sekolah  

 Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah angka kecukupan rata-

rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua individu menurut golongan 

umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktifitas untuk mencegah 

terjadinya defisiensi zat gizi. Kecukupan makanan dapat diukur 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif antara lain 

dengan nilai sosial, ragam jenis pangan dan cita rasa, sedangkan 

kuantitatif adalah kandungan zat gizi  

 Kelompok vitamin yang merupakan komponen utama 

penyusun suplemen terdiri dari vitamin A, riboflavin, niacin, piridoxin, 

asam folat, B kompleks dan vitamin C , sedangkan untuk mineral 

terdiri dari kalsium (Ca) , Fosfor (P), Besi (Fe), Zinc (Zn), Iodium (I), 

dan Selenium (Se) (Yuniastuti, 2008).  



2.4 Kebiasaan Makan Anak Usia Sekolah 

 Makanan pada anak usia sekolah harus serasi, selaras, dan 

seimbang. Serasi artinya sesuai dengan tingkat tumbuh kembang 

anak. Selaras adalah sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, 

budaya, serta agama dari keluarga. Sedangkan seimbang artinya 

nilai gizinya harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usia dan 

jenis bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. 

Pemberian makan yang baik harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan 

jadwal. Pada umur anak tertentu ketiga hal tersebut harus terpenuhi 

sesuai dengan usia anak secara keseluruhan (Robinson et al, 2007).  

 Perilaku makan dan pilihan makanan anak pada usia sekolah 

sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudaranya yang lebih tua. 

Orang tua bertanggung jawab terhadap situasi saat makan di rumah, 

jenis, dan jumlah makanan yang disajikan dan waktu makan anak. 

Dibutuhkan perilaku positif dari orang tua dan keluarga secara 

berkelanjutan untuk menunjukkan dan memberikan contoh perilaku 

makan yang sehat. Orang tua juga harus memberikan bimbingan dan 

nasehat supaya anak dapat memilih pilihan makanan yang baik dan 

sehat saat mereka makan di luar rumah (Robinson et al, 2007).  

 Kebiasaan makan anak usia sekolah dapat dipengaruhi oleh 

kebiasaan makan keluarga. Hal ini merupakan proses yang dipelajari 

tanpa sengaja yang tidak melalui proses pendidikan. Mereka juga 

mulai dapat memilih dan membeli sendiri menu untuk makan 



siangnya. Hal ini merupajan pertama kalinya anak memiliki 

kesempatan untuk memilih makanan yang akan dikonsumsinya. 

Anak mulai menyadari bahwa makanan yang sehat dan bergizi baik 

untuk kesehatan tubuh mereka, tetapi mereka belum mengetahui 

lebih lanjut bagaimana proses tersebut dapat berlangsung di dalam 

tubuh (Gibney et al, 2005). 

 Pada masa ini anak banyak mengkonsumsi makanan ringan 

(snack) karena umumnya anak tidak dapat mengonsumsi makanan 

dalam jumlah besar dalam satu  waktu sehingga memerlukan “snack” 

untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Anak mulai memiliki kebiasaan 

mengkonsumsi makanan tertentu saja serta mulai ada rasa suka 

atau tidak suka terhadap makanan tertentu. Selain itu, dalam memilih 

makanan anak juga banyak mendapat pengaruh dari luar keluarga 

(Robinson et al, 2007) 

 Keluhan ibu pada kelompok umur sekolah biasanya mereka 

kurang nafsu makan, sehingga sulit sekali disuruh makan yang 

cukup dan teratur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada anak 

SD, diperoleh bahwa 40% anak tidak makan sayur, 20% tidak makan 

buah, dan 36% makan snack (Robinson et al, 2007). 

 Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi atau memperburuk 

keadaan gizi pada anak usia sekolah dasar. Faktor yang pertama 

yaitu pada usia ini anak sudah dapat memilih dan menentukan 

makanan yang disukai atau tidak. Dalam hal ini seringkali anak 



memilih makanan yang salah, terlebih jika orang tua tidak memberi 

petunjuk atau bimbingan pada anak. Faktor yang kedua adalah 

kebiasaan anak untuk jajan. Jika jajanan yang dibeli merupakan 

makanan yang bersih dan bergizi tentulah tidak menjadi masalah. 

Namun pada kenyataannya, jajanan yang mereka beli merupakan 

makanan yang disukai saja. Makanan yang manis dan gurih menjadi 

pilihan anak-anak seusia ini pada umumnya. Faktor terakhir yang 

dapat memperburuk keadaan gizi anak adalah malas makan dirumah 

dengan alasan sudah terlalu lelah bermain atau jajan di sekolah. 

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mulai memberikan 

petunjuk serta bimbingan pada anak terutama mengenai makanan 

yang dikonsumsinya.  

2.5 Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Gizi dan Kesehatan 

Anak 

 Orang tua atau ibu dan ayah merupakan bagian dari keluarga 

inti. Orang tua dalam keluarga adalah kelompok sosialyang bersifat 

abadi, dikukuhkan dalam hubungan nikah yang memberikan 

pengaruh keturunan dan lingkungan sebagai dimensi penting yang 

lain bagi anak (Rahfiludin, 2013).  

 Pada umumnya pemenuhan gizi  makro  masih  mendominasi  

persoalan gizi anak  namun saat ini persoalan lebih bergeser ke 

upaya pemenuhan kebutuhan gizi makro. Peran orang tua dalam 

pemenuhan gizi saat ini adalah menyediakan makanan yang 



memenuhi kualitas gizi seimbang, terjangkau dan beragam 

(Yuniastuti, 2008). 

Selain  itu  dijelaskan  pula  oleh  Arisman  (2007) bahwa  

pemenuhan gizi merupakan tanggung jawab bersama baik 

masyarakat dan pemerintah agar mampu meningkatkan kepedulian 

masyarakat untuk mempertahankan isu gizi serta asupan nutrisi 

yang paling tepat. Upaya pemerintah yang saat ini digalakkan  untuk 

pemenuhan gizi pada anak yakni melalui  program  makanan  

tambahan di sekolah-sekolah. Namun program  ini  perlu  didukung 

oleh orang tua dalam hal peningkatan pengetahuan dan  kesadaran  

orang  tua  dan  guru  tentang pemenuhan kebutuhan gizi anak dari 

konsumsi pangan hariannya. 

Pemenuhan energi dan zat gizi dengan benar dan tepat 

ternyata merupakan modal utama bagi  tercapainya  derajat  

kesehatan  yang  baik.  Apakah  itu  pada  masa  bayi,  balita,  anak  

remaja hingga usia lanjut. Banyak bukti telah ditemukan bahwa 

dalam menjalani kehidupan, pemenuhan gizi yang benar disertai 

pola hidup yang sehat dapat memperbaiki kualitas kehidupan 

seseorang. Sebaliknya,  bila  seseorang  mempunyai  status  gizi  

yang  tidak  baik, maka kualitas hidup orang tersebut akan 

terpengaruh. Misalnya  seseorang  yang  mempunyai status gizi 

kurang  yang dapat dilihat dari berat badan yang kurus, maka orang 



tersebut akan mudah sakit dan mempunyai daya tahan tubuh yang 

rendah, serta produktifitas yang rendah pula (Arisman, 2007).  

Demikian juga seseorang yang kelebihan berat badan dan 

ditambah  usia  yang  makin bertambah, orang tersebut akan 

meningkat faktor resikonya terhadap  penyakit degeneratif dan 

sindroma metabolic misalnya penyakit kencing manis (diabetes), 

penyakit jantung, kanker, batu ginjal, gangguan tulang dan sendi, 

serta penyakit, atau gangguan yang lainnya (Yuniastuti, 2008). 

2.6 Uji Kecap Smith 

 Status  seng  diperoleh  melalui  pemeriksaan dengan Metode 

Kecap Smith. Pada tahun 1984 Smith menemukan teknik sederhana 

untuk mendeteksi defisiensi seng yang dikenal dengan test kecap 

Smith. Test Kecap Smith dapat menentukan konsentrasi seng, yang 

ditemukan pada lidah, sehingga kekurangan seng berpengaruh pada 

jaringan ini. Pada metode ini digunakan larutan seng sulfat (ZnSO4). 

Individu yang dicurigai defisiensi zat gizi seng disuruh mencicipi 

larutan tersebut. Menurut Smith, orang normal dapat cepat 

merasakan sesuatu (segera timbul rasa yang kuat dan mengganggu 

sehingga responden langsung meringis, segera merasakan sesuatu 

dengan pasti tetapi tidak sampai mengganggu dan rasa tersebut 

semakin lama semakin kuat), sedangkan penderita defisiensi kurang 

cepat meresponnya dan responsif terhadap suplementasi seng (tidak 

merasakan apa-apa, seperti merasakan air walaupun telah ditunggu 



selama 10 detik, dan mula-mula tidak merasakan sesuatu dengan 

pasti namun dalam beberapa detik kemudian terasa kering, kesat 

ataupun manis) (Yuniastuti, 2008). 

 

2.7 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini hanya mengukur status seng pada 

siswa/i kelas 5 SD Dukuh 02 Salatiga serta berkolaborasi dengan 

orang tua atau wali murid siswa/i kelas 5 SD Dukuh 02 Salatiga 

mengenai pencatatan food recall dan frekuensi buang air besar (bab) 

dan buang air kecil (bak) anak selama 1 minggu dalam 24 jam.  

  



2.8 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uji Kecap 

Smith 
Cukup 

Faktor Internal  

- Kebiasaan makan 

keluarga 

- Kebiasaan makan 

anak 

- Faktor ekonomi 

keluarga 

- Faktor pengetahuan 

orang tua 

Faktor Eksternal 

 

- Kegiatan 

anak 

- Perkemban

gan sosial 

anak 

 

Def. ringan 

Def. berat 

Asupan 

makanan 

Zat gizi 

mikro  

seng 

Status gizi 

mikro seng 

pada anak 

Normal 

- Interaksi dengan zat lain 

- Absorbsi inadekuat 

- Pembuangan yang berlebihan (diare, 

keringat) 

 



2.9 Hipotesis 

 

 

2.8 Hipotesis 

 

 

 

 

Ho = tidak terdapat korelasi antara Variabel Independent dengan 

Variabel Dependent  

Ha = terdapat korelasi antara Variabel Independent dengan Variabel 

Dependent 

 

Variabel Independent 

Faktor pengaruh orang tua 

(Faktor pengetahuan dan 

faktor ekonomi) 

 

 

Variabel Dependent 

Kejadian Defisiensi Seng pada 

siswa kelas V di SDN Dukuh 02 

Salatiga 

 


