
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Lokasi Penelitian  

 Kecamatan Sidomukti merupakan salah satu dari 4 

kecamatan yang ada di Kota Salatiga. Kecamatan Sidomukti 

berbatasa dengan Desa Sumber Kejayan di sebelah utara, sebelah 

selatan bersebelahan dengan Desa Seputih, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Silo dan di sebelah barat berbatasan 

dengan Desa Tegalwaru. Kecamatan Sidomukti terdiri dari 4 

kelurahan, yakni kelurahan Dukuh, kelurahan Mangunsari, kelurahan 

Kecandran, dan Kelurahan Kalicacing. Sekolah dasar yang dijadikan 

lokasi penelitian adalah SDN Dukuh 02 yang terdapat di kelurahan 

Dukuh. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti (Arsip  

 Peta Kelurahan se Kecamatan Sidomukti, Kecamatan  
            Sidomukti, 2015. Lokasi SD terletak pada tanda  

         bintang.)  



Sekolah dasar negeri dukuh 02 memiliki 6 kelas dengan 

kapasitas tiap kelas berjumlah 40 siswa. Lokasi SD terletak pada 

desa warak. Sisi kiri-kanan sekolah diapit dengan rumah warga dan 

bagian belakang sekolah merupakan jalan setapak yang terbuat dari 

tanah dan terdapat pohon bambu yang lebat. Tiap jenjang kelas 

hanya memiliki 1 kelas dan tidak bercabang (contoh : 1-2, 1-3). SD 

ini memiliki kantin sekolah, lapangan, tempat parkir dan ruang 

komputer. Secara keseluruhan kesan pertama sekolah cukup bersih 

terutama di bagian depan,  namun, lokasi belakang sekolah cukup 

kotor karena terdapat jalan setapak dan apabila di musim hujan, 

maka muncul lumpur yang mengotor belakang sekolah.  

4.2 Hasil 

4.2.1 Karakteristik Responden Siswa/i 

 Jumlah siswa dan siswi pada kelas 5 di SDN Dukuh 02 

Salatiga adalah 34 siswa. Namun pada saat penelitian, diketahui 

bahwa terdapat 2 orang murid yang tidak masuk dikarenakan sakit, 

serta 1 anak yang ijin, sehingga penelitian ini melibatkan 31 anak 

sekolah dasar kelas 5 sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian 

terdiri dari 12 anak laki-laki (38.7%) dan 19 anak perempuan 

(61.2%). Karakteristik subjek ditampilkan pada Tabel 4.1  

 
 
 



 
 
Tabel 4.1 Karakteristik subjek penelitian pada siswa kelas V di SDN  
        Dukuh 02 Salatiga 
 

Variabel Rerata Minimum Maximum 

Umur (tahun) 11.2 11 12 

Berat badan 

(kg) 

28,2 25 37 

Tinggi badan 

(cm) 

137,9 131 141,4 

 

Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa rerata umur anak 

adalah 11.2 tahun dengan umur termuda 11 tahun dan tertua adalah 

12 tahun. Berat badan rata-rata 28,2  kg dengan berat badan 

minimum 25 kg dan maksimum 37 kg. Sedangkan tinggi rata-rata 

137,9 cm dengan tinggi minimum 131 cm dan maksimum 141,4 cm. 

4.2.2 Karakteristik Responden Orang Tua Murid 

Tabel 4.2 Karakteristik Jenis Pekerjaan Orang Tua Siswa/i kelas 5  
  

Di SDN Dukuh 02 Warak Salatiga 
 

Variabel Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 34 50,7 

Perempuan 33 49,2 

Total 67  

Pekerjaan ibu   



Tidak bekerja / IRT 8 24,2 

Buruh pabrik 15 45,4 

Karyawan swasta 3 9,0 

Wirausaha  

(usaha warung 
kelontong) 

2 6,0 

Pegawai negeri 
(PNS) 

1 3,0 

Penjahit 1 3,0 

Cleaning service 2 6,0 

Pembantu rumah 
tangga 

1 3,0 

Pekerjaan ayah   

Tidak berkerja 3 8,8 

Buruh pabrik 16 47,0 

Karyawan Swasta 4 11,7 

Wirausaha  

(usaha tambal ban, 
bensin eceran, 
bakwan kawi 
gerobak) 

5 14,7 

Pegawai negeri 
(PNS)  

2 5,8 

Tukang 3 8,8 

Lainnya (TKI) 1 2,9 

 
 Dari data karakteristik responden di atas, maka dapat 

diketahui bahwa pekerjaan mayoritas orang tua dari siswa/i di SDN 

Dukuh 02 Salatiga adalah buruh pabrik. Membuka usaha seperti 



warung kelontong, tambal ban, dan bakwan kawi merupakan jenis 

pekerjaan yang dilakukan sebagian orang tua. Hanya sedikit orang 

tua siswa/i kelas 5 di SDN Dukuh 02 Salatiga yang merupakan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

Tabel 4.3 Karakteristik Tingkat Pendidikan Orang Tua Siswa/i kelas  
V di SDN Dukuh 02 Warak Salatiga 

 

Variabel Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 34 50,7 

Perempuan 33 49,2 

Total 67  

Pendidikan ibu   

Tidak bersekolah - 0 

SD 12 (8 tamat, 4 tidak 
tamat) 

36,3 

SMP 12 36,3 

SMA / SMK 6 (5 tamat, 1 tidak 
tamat) 

18,1 

D3 2 6,0 

S1 1 3,0 

Pendidikan ayah   

Tidak bersekolah - 0 

SD 9 (6 tamat, 3 tidak 
tamat) 

26,4 

SMP 9 26,4 

SMA / SMK 13 (10 tamat, 3 tidak 
tamat) 

38,2 

D3 - 0 



S1 3 8,8 

 

 Berdasarkan tingkat pendidikan orang tua yang ditampilkan 

pada tabel 4.3, sebagian besar responden dari pihak ibu merupakan 

lulusan SMP (36,3%) dan pihak bapak lulusan SMA/SMK (38,2%). 

Orang tua yang hanya sarjana yakni 3,0% (ibu) dan 8,8% (bapak). 

4.2.3 Hasil Uji Kecap Smith 

 Dari hasil uji kecap Smith terhadap 31 anak kelas 5 di SDN 

Dukuh 02 Salatiga, didapatkan hasil bahwa dari 31 anak, 29 anak 

mengalami defisiensi seng, yakni 10 anak (32.2%) mengalami 

defisiensi seng ringan dan 19 anak (61.2%) mengalami defisiensi 

seng berat. Hanya 2 anak (6.4%)  yang memiliki kadar seng normal. 
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Diagram 4.1 Hasil uji Kecap Smith terhadap siswa kelas V di SDN   

        Dukuh 02 Salatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Hasil Perhitungan Asupan Seng Mingguan dan Harian 

Diagram 4.2 Perbandingan asupan seng siswa-siswi kelas  
V di SDN Dukuh 02 Salatiga selama 1 minggu 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



Rerata asupan seng mingguan untuk anak laki-laki relatif stabil 

yakni, 11,8 mg/minggu. Sedangkan untuk rerata asupan harian seng 

anak laki-laki adalah 11,3 mg. Angka ini menunjukkan bahwa asupan 

harian seng untuk anak laki-laki masih dibawah rata-rata standar 

asupan seng AKG (14 mg/hari).  

Asupan seng untuk siswi perempuan di SDN Dukuh 02 Salatiga 

cenderung lebih rendah yakni rata-rata 9,13 mg. Sedangkan untuk 

rata-rata asupan harian seng mereka adalah 9,1 mg. Angka ini 

menunjukkan bahwa tingkat asupan siswi perempuan masih 

dibawah standar AKG untuk perempuan yakni 13 mg/hari. 

  



4.2.5 Jenis Kecenderungan Makanan yang Dikonsumsi 

Siswa/i SD Kelas V 

Tabel 4.4 Kecenderungan jenis makanan dan minuman yang sering  
        dikonsumsi oleh siswa/i di SDN Dukuh 02 Salatiga 
 

  

 

 Berdasarkan data dari food recall 24 jam, maka dapat 

diketahui bahwa mayoritas jenis makanan yang dikonsumsi oleh 

siswa/i kelas 5 ketika di rumah. Dari data tersebut, kecenderungan 

jenis makanan untuk pengkonsumsian nabati/sayuran adalah tahu 

dan tempe. Sedangkan untuk makanan ringan, anak-anak lebih 

menyukai jajan pentol cilot dan bakwan kawi, hal ini dikarenakan 

kedua jenis makanan tersebut mudah ditemukan di halaman 

Kecenderungan 

makanan ringan anak 

(jajanan) 

Kecenderungan 

Makanan instant 

Minuman 

Cilok / Pentol Cilot Mie instan Air putih 

Bakwan Kawi Sosis  

 

Teh 

Buah Kecenderungan 

konsumsi daging dan 

protein 

Kecenderungan 

konsumsi nabati/ 

sayuran 

Pepaya Telur  Tempe 

Pisang Daging ayam 

(instan/beli matang) 

Tahu 



samping luar sekolah. Untuk makanan instan, anak-anak sering 

mengkonsumsi miinstan dan sosis. Adapun jenis sosis yang dimakan 

bervariasi dari jenis sosis yang siap makan hingga sosis yang perlu 

digoreng terlebih dahulu. Untuk minuman mayoritas adalah air putih 

dan teh. Sedangkan untuk buah adalah pepaya dan pisang, namun 

dari data food recall kecenderungan anak untuk mengkonsumsi buah 

tidaklah rutin dan tidak banyak anak mengkonsumsinya 

4.2.6 Hasil Perhitungan Tinggi Badan Siswa/i SD Kelas V 

 Pada siswa kelas 5 di SDN Dukuh 02 Salatiga, ditemukan 

bahwa rata-rata tinggi badan perempuan adalah 138,1 cm dan laki-

laki adalah 137,7 cm. 

Diagram 4.3 Tinggi badan rata-rata siswa dan siswi kelas V di SDN     

             Dukuh 02 Salatiga 
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4.2.7 Hasil Olah Data per variabel terhadap Kejadian Defisiensi 

Seng  

Tabel 4.5 Tabel hasil olah data pada variabel ekonomi dan  

     pengetahuan dengan Spearman 

Correlations 

 ekonomi Kejadian 

Spearman's 
rho 

 

 

 

 

 

 

 

ekonomi Correlation Coefficient .613 

Sig. (2-tailed) .001 

N 34 

kejadian Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed)  

N 34 

 

 

Correlations 

 ekonomi Kejadian 

Spearman's 
rho 

pengetahuan Correlation Coefficient .725 

Sig. (2-tailed) .003 

N 34 

kejadian Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed)  

N 34 



Berdasarkan olah data statistik SPSS untuk orang tua yang 

mencakup tentang hubungan antara faktor ekonomi orang tua 

terhadap kejadian defisiensi seng, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan dengan p value 0,001 (kurang dari 0,05) dengan kekuatan 

korelasi kuat 0,613. Sedangkan pada olah data statistik SPSS yang 

mencakup tentang hubungan antara faktor pengetahuan orang tua 

dengan kejadian defisiensi seng, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan dengan p value 0,003 (kurang dari 0,05) dengan kekuatan 

korelasi kuat 0,725. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pembahasan faktor ekonomi 

Berdasarkan uji SPSS antara faktor ekonomi orang tua 

terhadap kejadian defisiensi seng dengan p value 0,001 (kurang dari 

0,05) dengan kekuatan korelasi kuat 0,613, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan. 

Tingginya angka defisiensi yang terjadi pada siswa dan siswi 

kelas 5 di SDN Dukuh 02 Warak Salatiga ternyata sejalan pada 

beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Farikha dan Pramono (2015) menyimpulkan, 

bahwa anak usia sekolah dasar khususnya 9 – 12 tahun di pesisir 

kota Semarang memiliki asupan harian seng yang rendah. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Harahap et al. (2014) dan Ariyani et al 



(2011) juga menyimpulkan bahwa besaran angka prevalensi 

kejadian defisiensi seng masih besar di kalangan anak usia sekolah 

dasar.  

Pada tabel 4.2 (halaman 40) mengenai karakteristik jenis 

pekerjaan orang tua siswa/i kelas 5, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar orang tua bekerja sebagai buruh pabrik (masing-masing diatas 

45%). Menurut keputusan Gubernur nomor 560/66 tahun 2015 

mengenai nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK), kota Salatiga 

memiliki nilai UMK sebesar Rp. 1.450.953,-, sedangkan untuk UMK 

Ungaran masuk dalam UMK kabupaten Semarang yakni 1.909.000,-

.   Berdasarkan hasil observasi dan diskusi pada responden orang 

tua sebagian besar mengatakan bahwa uang yang dimiliki  

dimanfaatkan untuk pengeluaran non pangan seperti pembayaran 

listrik, arisan RT/RW, biaya sekolah, dll. Pada orang tua yang dari 

pihak bapak mengatakan bahwa sebagian gajinya digunakan untuk 

membeli rokok. 

Sebagian keluarga tinggal dengan anggota keluarga yang lain 

(nenek, kakek, sepupu) sehingga walaupun memiliki status ekonomi 

yang cukup belum tentu dapat mengonsumsi makanan bergizi 

terutama untuk anak-anak  dikarenakan uang yang digunakan untuk 

keperluan non pangan serta keluarga menerapkan prinsip 

“penghematan” pada bagian pangan karena dibagi untuk sebagian 

besar anggota keluarga yang lain.  



Selain mengenai masalah “penghematan”, hal lain yang 

dapat menyebabkan anak menderita defisiensi seng bisa disebabkan 

karena disebabkan  karena  cara  mengatur  belanja keluarga  yang  

kurang  baik  untuk  pangan, misalnya disediakan  uang belanja  

terlalu  sedikit atau dari pengetahuan ibu yang tidak bisa atau kurang 

pandai memilih jenis atau bahan  makanan  yang mengakibatkan  

mutu makanan tidak baik atau kurang gizi. Pada hasil diskusi dengan 

orang tua siswa (dari pihak ibu) , mereka mengatakan bahwa 

kesulitan dengan pemenuhan gizi karena untuk biaya sehari-hari 

cukup sulit terutama pada keluarga yang pasangannya tidak bekerja 

(pada pihak ibu 24,2% dan pihak ayah 8,8%) maupun yang bekerja 

sebagai tukang (8,8%). Sehingga biaya untuk belanja menjadi 

berkurang, dan mayoritas ibu-ibu berbelanja bahan makanan yang 

murah dan “asal lauk”. Pada keluarga yang orang tuanya tidak 

bekerja, mereka mengandalkan hasil kebun untuk sehari-hari.  

Pada orang tua yang bekerja sebagai pegawai negri sipil , 

wiraswasta, dan karyawan swasta, mereka lebih suka memberikan 

uang saku kepada anak daripada membawakan bekal dari rumah 

tanpa mereka ketahui bahwa pada usia sekolah, anak-anak 

mengalami fase perkembangan sosial-emosional yang membuat 

mereka ingin berkelompok dengan teman sebayanya, sehingga 

memudahkan anak untuk lebih menerima pengaruh dari teman-

temannya dan cenderung untuk tidak mau lagi menuruti perintah 



orang tua (Soetjiningsih, 2012), sehingga terdapat kemungkinan 

besar adanya penyimpangan gizi pada anak-anak karena minimnya 

pengetahuan anak-anak tentang makanan atau jajanan yang sehat. 

Seperti pada penelitian yang dilakukan  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%). Sehingga 

orang tua perlu untuk menambah pengetahuan tentang gizi, 

terutama mikro gizi seng.  

 

4.3.2 Pembahasan faktor pengetahuan  

Berdasarkan olah data statistik SPSS untuk orang tua yang 

mencakup tentang hubungan antara faktor pengetahuan orang tua 

dengan kejadian defisiensi seng, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan dengan p value 0,003 (kurang dari 0,05) dengan kekuatan 

korelasi kuat 0,725. 

Penghasilan  tinggi  tidak menjamin keluarga untuk  sadar  

gizi  tanpa  dibarengi  pengetahuan yang baik tentang gizi. Seperti 

penelitian di Mali, dalam  era  pembangunan  walaupun  taraf 

pendapatan  penduduk  bertambah,  namun ternyata  konsumsi  



pangan  penduduk  tidak meningkat secara otomatis (Kertasapoerta 

dan Marsetyo, 2010). 

Penelitian  terdahulu  menunjukkan  adanya hubungan yang 

signifikan antara pendidikan ibu dengan  kejadian  defisiensi mikro 

mineral  pada  anak  sekolah dasar (Hioui, 2008). Ibu  yang  memiliki  

pendidikan  rendah memiliki  risiko  2, 99  kali  lebih  tinggi  terjadi  

defisiensi  mikromineral pada  anak sekolah. Pendidikan  yang  

rendah  dapat menyebabkan  kebiasaan  makan  yang  negatif pada 

anak (Kaya et al, 2006).  

Berdasarkan tabel 4.3 tentang karakteristik tingkat 

pendidikan orang tua siswa/i kelas 5 (halaman 41) mayoritas ibu 

berada pada lulusan SMP dengan jumlah 12 tamatan. Sedangan 

pada pihak bapak, mayoritas terdapat pada lulusan SMK/SMA yakni 

sebanyak 10 orang.  

Pada  orang  tua siswa/i kelas V di SDN Dukuh 02 Salatiga, 

mayoritas orang tua tidak mengetahui tentang defisiensi seng 

dengan baik dari sisi pentingnya seng untuk perkembangan anak 

dengan, jenis makanan yang mengandung seng dengan, serta ciri-

ciri anak yang terkena defisiensi seng (Zn). Menurut Nurhayati (2014) 

pada orang tua yang memiliki  pendidikan yang rendah, maka 

informasi mengenai kebutuhan anak terhadap pelayanan kesehatan 

juga akan rendah. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya 



kesehatan pada anak-anak terutama yang  berasal  dari  keluarga  

yang  miskin.  

Pengetahuan  orang tua  yang  dimaksud  dalam  penelitian  

ini  adalah  pengetahuan orang tua tentang defisiensi seng. 

Pengetahuan  gizi  yang  baik  akan mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas makanan yang  dikonsumsi  anak,  dan  mempunyai peranan 

penting dalam pembentukan kebiasaan makan  seseorang, 

sedangkan  rendahnya pengetahuan  mengenai  pentingnya  

konsumsi bahan  makanan  hewani  menyebabkan rendahnya  

kualitas  makan  yang  akan berdampak  pula  terhadap  asupan 

mikromineral (Suhardjo, 2005).  

Pengetahuan  seseorang biasanya diperoleh  dari  

pengalaman  yang  berasal  dari berbagai  sumber. Menurut 

Notoatmojo (2010), sumber tersebut misalnya media massa,  media  

elektronik, petugas kesehatan, poster, kerabat dekat dan lain 

sebagainya. Jadi,meskipun karakteristik responden (orang tua) 

dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan rendah namun 

tingkat pengetahuan tidak hanya ditentukan oleh pendidikan  tetapi  

juga dapat diperoleh dari berbagai sumber. Namun, dalam diskusi, 

didapatkan hasil bahwa mayoritas orang tua tidak mengetahui arti 

defisiensi seng dan tidak mencari info tentang defisiensi seng baik 

melalui media cetak maupun elektronik.  



Pengetahuan  mengenai  cara  persiapan makanan  dan  

kebiasaan  makan  sehari-hari harus  ditingkatkan  untuk  mengatasi  

defisiensi seng.  Selain  itu  pengetahuan mengenai ketersediaan  

seng dalam  makanan  juga  harus ditingkatkan  dengan harus 

mengurangi  asupan inhibitor  absorbsi  seng  dan  meningkatkan 

enhancer absorbsi seng (Robinson et al, 2007) 

Menurut Notoatmodjo (2012) perilaku kesehatan dapat 

berubah  karena pengaruh faktor predisposisi, pendukung, dan 

pendorong. Faktor  predisposisi mencakup pengetahuan individu, 

sikap, kepercayaan, tradisi, norma sosial dan unsur-unsur lain yang 

terdapat  dalam  diri  individu  dan  masyarakat. Faktor  pendukung  

ialah  tersedianya  sarana pelayanan  kesehatan  dan  kemudahan  

untuk mencapainya. Sedangkan  faktor  pendorong adalah sikap dan 

perilaku petugas kesehatan.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  

pendidikan  yang rendah belum tentu menyebabkan kecenderungan  

perilaku  kesehatan yang  kurang  baik  karena  adanya  faktor 

predisposisi  seperti  pengetahuan. Seseorang yang memiliki  tingkat 

pendidikan rendah belum tentu memiliki pengetahuan atau informasi 

yang kurang mengenai kesehatan, hal ini dikarenakan terdapat 

kemajuan tekhnologi sehingga orang-orang dapat mencari info / 

pengetahuan tidak hanya melalui media massa cetak, namun juga 



melalui media elektronik. Pengetahuan mengenai defisiensi mikro 

mineral, sebenarnya dapat dicari di situs media elektronik, namun 

dari hasil diskusi , kebanyakan orang tua mengatakan tidak pernah 

mencari tahu informasi tentang defisiensi seng (Zn) melalui media 

cetak maupun elektronik sehingga, dapat dikatakan bahwa 

sehubungan dengan pengetahuan mengenai defisiensi seng (Zn) 

yang awam pada orang tua siswa/i kelas 5, kecenderungan mereka 

untuk mencari tahu mengenai hal tersebut juga tidak ada.  

Berdasarkan data yang terdapat pada food recall dengan 

sistem 24 jam selama 1 minggu, dapat diketahui bahwa asupan seng 

untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas V di SDN Dukuh 02 

Salatiga berada di bawah standar yang disarankan AKG. Lebih 

lengkap dapat dilihat pada diagram 4.2 dan diagram 4.3 pada 

halaman 43 dan 44.  

 Mayoritas orang tua memberikan makan anak hanya 

berdasarkan “asal anak makan” dan “asal anak kenyang” sehingga 

masih kurang inisiatif dari orang tua untuk memberikan anak asupan 

gizi terutama untuk mikro mineral seng. Dari hasil diskusi didapatkan 

hasil bahwa orang tua tidak mengetahui jenis bahan makanan yang 

mengandung seng. Selain itu, didukung juga bahwa anak ternyata 

menyukai makanan instan. Sehingga munculah kecenderungan 

orang tua untuk memberikan makanan pada anak hanya 



berdasarkan pada makanan kesukaan anak, selain faktor masalah 

ekonomi keluarga. 

Berdasarkan data food record juga terlihat bahwa 

kebanyakan anak mengkonsusi mie instan, kurang sayur dan buah. 

Meskipun mayoritas anak mengkonsumsi sumber seng hewani, 

yakni telur sebagai makanan pendamping sehari-hari yang 

mengandung seng, dan mudah diserap tubuh, namun kandungan 

seng dari telur sangat sedikit, yakni 1,33 mg dan belum dapat 

mencapai asupan gizi yang disarankan (Mulyaningsih, 2009). Selain 

itu, kecenderungan mengkonsumsi teh sebagai minuman setelah 

makan juga mendukung terjadinya defisiensi seng karena sifat 

mineral Zn mudah diikat oleh senyawa non gizi seperti : fitat, tanin, 

dan oksalat. Sedangkan teh memiliki kandungan mineral tanin yang 

dapat mengikat seng. Mineral dalam bentuk komplek dengan zat 

nongizi tersebut bersifat tidak larut sehingga tidak dapat diserap oleh 

tubuh (Widajanti, 2009).  

 Kandungan seng dalam tempe dan tahu berturut-turut adalah 

sebesar 2,84 mg dan 4,40 mg (Mulyaningsih, 2009). Kandung seng 

ini lebih tinggi dibandingkan 1 butir telur, selain itu, tempe dan tahu 

merupakan jenis makanan nabati yang mudah untuk didapat dan 

terjangkau secara harga, namun memiliki dampak negatif terutama 

pada wanita. Menurut Ross et al (2014) diketahui bahwa tempe dan 



tahu memiliki kandungan fitoestrogen tinggi. Fitoestrogen adalah 

senyawa alami dari tanaman yang dapat mempengaruhi / 

mengganggu fungsi normal estrogen. Apabila dikonsumsi terlalu 

sering, maka dapat menganggu hormon estrogen hingga dapat 

mempengaruhi kesuburan pada wanita. Selain itu, mayoritas orang 

tua dalam mengolah tempe dan tahu adalah dalam bentuk gorengan 

sehingga berpotensi mengurangi kesehatan akibat minyak pada saat 

digoreng (Widajanti, 2009).    

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 (Soetjiningsih, 2012). Apabila 

orang tua tidak mengontrol, maka akan muncul banyak jenis 

makanan yang tidak sehat yang dimakan anak. Dari hasil diskusi, 

diketahu bahwa orang tua dari siswa/i kelas V di SDN Dukuh 02 

Salatiga lebih suka memberikan uang jajan/uang saku dibandingkan 

bekal. Hal ini dikarenakan orang tua sibuk bekerja dan tidak memiliki 

waktu untuk memasak/ menyiapkan bekal.  

 Berdasarkan olah data antropometri terlihat bahwa dari 29 

anak yang mengalami defisiensi seng ternyata memiliki prevalensi 

kurus. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan, tidak hanya 



mengalami defisiensi mikro mineral seng (Zn) anak kelas 5 juga 

memiliki potensi defisiensi pada mikro gizi lainnya.  

 Pada siswa kelas 5 di SDN Dukuh 02 Salatiga, ditemukan 

bahwa rata-rata tinggi badan perempuan adalah 138,1 cm dan laki-

laki adalah 137,7 cm. 

 Pada diagram 4.4 (halaman 46)  dapat dilihat bahwa rata-rata 

tinggi badan siswa laki-laki dan perempuan di SDN Dukuh 02 berada 

dibawah standar yang ditetapkan oleh WHO, yakni untuk perempuan 

usia 11 tahun adalah 145 cm, dan 12 tahun adalah 151,2 cm, 

sedangkan untuk laki-laki usia 11 dan 12 tahun adalah 143 cm dan 

149,1 cm. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setijowati (2005) yang melakukan penelitian mengenai hubungan 

tinggi badan dengan kadar seng serum pada anak sekolah di Malang 

yang menyatakan bahwa rendahnya TB/U ditunjang dengan 

rendahnya konsumsi seng. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Pradita (2009) yang menemukan bahwa anak 

usia sekolah di Klaten yang memiliki perawakan pendek ternyata 

memiliki hubungan dengan defisiensi seng. 

4.4 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak dilakukannya 

wawancara (hanya diskusi) lebih mendalam pada responden orang 

tua terkait kehidupan sehari-hari sehingga pembahasan mengenai 



faktor ekonomi kurang mendalam. Selain itu, peneliti hanya 

menggunakan metode kecap smith dimana peneliti hanya bisa 

mengetahui status seng dan bukan kadar seng dari responden yang 

mengalami defisiensi seng. 

 


