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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan elemen penting bagi tubuh manusia, hal ini disebabkan

karena makanan memberikan energi dan tenaga bagi tubuh untuk bekerja dan

beraktifitas. Berdasarkan Peraturan No. 28 Tahun 2004, makanan jajanan

merupakan makanan atau minuman yang telah diolah sedemikian rupa sehingga

dapat langsung disajikan kepada konsumen dan kegiatan ini dapat dilakukan di

tempat usaha maupun diluar tempat usaha (Aulia, 2012).

Seiring dengan perkembangan jaman yang pesat saat ini banyak sekali

bermunculan beragam jenis makanan jajanan yang dapat ditemui.Makanan ringan

yaitu jajanan banyak diminati orang dewasa maupun anak-anak. Tetapi, sebagian

besar anak-anak atau anak usia sekolah dasar lebih banyak menyukai makanan ini

karena mereka merasa tertarik dengan bentuknyadan rasanya yang unik serta

beraneka ragam. Makanan ringan ini sering kita jumpai di area sekolah, toko-toko,

kios maupun di supermarket terdekat (Agus Aan Adriansyah, 2017).

Makanan ringan atau aneka jajanan merupakan pangan yang sangat akrab

bagi anak-anak. Biasanya pada jam-jam pulang sekolah atau jam istirahat, anak-

anak akan memanfaatkannya untuk membeli aneka makanan kecil sebagai camilan.

Pada jam-jam pulang sekolah penjual jajanan diserbu oleh puluhan anak yang ingin

membeli jajanan(Semito, 2014).

Anak sekolah biasanya sering melupakan sarapan pagi dan memilih membeli

makanan jajanan di sekolah. Anak-anak membeli makanan jajanan menurut
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kesukaannya tanpa memikirkan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya

(Judarwanto, 2008).

Jajanan anak sekolah yang kurang terjamin kesehatannya dapat

berpotensimenyebabkan keracunan, gangguan pencernaan dan jika berlangsung

lama akanmenyebabkan status gizi yang buruk (Suci, 2009). Selain itu, jajanan

tidak sehat dapatmenyebabkan prestasi anak di sekolah juga terganggu (Nurbiyati et

al., 2014)

Anak sekolah dasar sangat rentan dalam masalah ini karena anak tersebut

belum mengerti cara memilih jajanan yang sehat sehingga dapat berakibat buruk

pada kesehatannya sendiri (Suci, 2009). Anak sekolah menurut definisi WHO

(World Health Organization) yaitu golongan anak yang berusia antara 7-15 tahun,

sedangkan di Indonesia lazimnya anak yang berusia 7-12 tahun (Iklima, 2017).

Menurut Gunarsa, (2008) dalam Iklima, (2017)Pada periode perkembangan

anak sekolah ini adalah satu tahap perkembangan ketika anak mulai menjauh dari

kelompok keluarga dan mulai berpusat pada kelompok usia sebaya yang lebih luas.

Salah satu yang perlu diperhatikan pada masa ini adalah kebiasaan makan anak di

sekolah yang dipelajari tanpa sengaja yang tidak melalui proses pendidikan.

Mereka juga mulai dapat memilih dan membeli sendiri menu makanan.

Badan Pengawasan Makanan dan Minuman menyatakan terdapat 40%

jajanan tidak layak dimakan. Kandungan boraks, serta formalin masih mendominasi

kandungan zat-zat berbahaya pada jajanan anak-anak di sekolah-sekolah. Jajanan di

sekolah memang beranekaragam dan lebih menarik dari pada bekal yang dibawa

dari rumah. Namun jajanan yang menarik tersebut justru miskin gizi dan jauh dari

kata sehat(Agus Aan Adriansyah, 2017).
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Berdasarkan BPOM Tahun 2014 Presentase Pangan Jajanan Anak Sekolah

(PJAS) yang tidak memenuhi Syarat yang di peroleh adalah pada tahun 2011

sebanyak 35,46%, Tahun 2012 menjadi 23,89%, 2013 19,21% dan pada tahun 2014

kembali naik menjadi 23,82%. Penyebab Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

dari tahun 2011-2014 yang paling tinggi disebabkan oleh pencemaran mikroba,

Bahan Tambahan Pangan (BTP) berlebihan, dan Penggunaan bahan berbahaya

yang dilarang untuk pangan (BPOM, 2014).

Kebiasaan jajan anak usia sekolah dasar di pengaruhi oleh kebiasaan faktor

jenis makanan, karakteristik personal (Pengetahuan tentang jajanan, persepsi dan

emosi) serta faktor lingkungan (Ariandani, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa-siswi tenyata lebih banyak yang

sering jajan diluar sekolah atau di pinggir jalan dari pada membawa bekal atau

sarapan dari rumah. Hal ini banyak yang berangapan jajan di sekolah lebih enak

tanpa mereka ketahui jajanan mana saja yang baik dan tidak baik di konsumsi.

Menurut survei awal banyak dijumpai jajanan di jual di luar sekolah atau di depan

gerbang sekolah yang secara langsung terpapar oleh udara pengendara roda dua

maupun roda 4 sehingga mengakibatkan makanan jajanan yang dijual tidak

higyenis karena telah terkontaminasi oleh kotoran debu dll.

Pada saat menunggu jemputan atau saat istirahat sering kita jumpai anak –

anak sekolah dasar sedang memakan jajanan seperti siomay, ciky-ciky, stik, cilok,

cimol, bakso, aneka es dan masih banyak jajanan yang lainnya (Semito, 2014).

Salah satu camilan yang digemari anak usia sekolah adalah stik.

stikmerupakan salah satu makanan ringan atau jenis kue kering dengan bahan dasar

tepung terigu, tepung tapioka, lemak, telur serta air. Berbagai macam stik sering
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kita jumpai di pasaran misalnya stik kentang, keju, tempe, ubi dan bawang. Seiring

berjalannya waktu, masyarakat mulai melirik ikan untuk dijadikan stik. Selain

kandungan protein yang tinggi, ikan dapat dibuat menjadi stik yang gurih dan enak.

Stik ikan yang dihasilkan memiliki tekstur yang renyah dan rasa khas ikan serta

dapat di simpan lebih lama dibandingkan jajanan basah lainnya seperti somay, cilok

dll. (Sari, 2019). Dengan adanya penambahan ikan nila pada produk ini dapat

menambah kandungan gizi. karena ikan nila memiliki nilai gizi yang baik yaitu

Energi 89 kal, Protein 18,7 g, Lemak 1 g, KH 0 g, dan Kalsium 96 mg. (TKPI,

2017).

Ikan nila (Oreochromis niloticus)adalah salah satu ikan air tawar yang paling

banyak diminati oleh berbagai kalangan baik masyarakat lokal maupun

mancanegara karena dagingnya enak dan tebal serta cepat berkembang biak(Yanti

et al., 2013; Fadri et al., 2016).Tulang ikan nila berfungsi untuk kesehatan tulang

dan kepadatan tulang. Sedangkan protein berfungsi untuk memproduksi hormon,

enzim, jaringan, dan antibodi. Ikan nila juga menyediakan hampir seluruh

kebutuhan vitamin D yang berguna untuk metabolisme kalsium yang membantu

kesehatan tulang (Anonim, 2013).Menurut (Santoso & Laili, 2018)Ikan nila

(Oreochromis niloticus)ditempatkan urutan ketiga setelah udang dan salmon oleh

Departemen Perikanan dan Akuakultur FAO (Food and Agriculture Organization).

Data Dinas Perikanan dan Kelautan Sultra (2018) menyebutkan, potensi lahan

usaha budidaya ikan air tawar di Sultra saat ini mencapai 20.885 hektare atau

hampir 50% dari luas area pertambakan di Sultra yang mencapai 45 ribu hektare

yang tersebar pada 17 kabupaten kota di Sultra.
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Peningkatan produksi ikan nila secara nasional Angka sementara tahun 2017

produksi ikan nila mencapai 1,15 juta ton atau naik sebesar 3,6% dari tahun 2016

yang mencapai 1,14 juta ton. Berdasarkan tingkat provinsi tahun 2017 ikan nila

yang terdapat di sulawesi tenggara mencapai 487 ton dengan nilai produksi 10,670

(Kementrian kelautan dan perikanan, 2018). Sedangkan menurut (Badan Pusat

Statistik Provinsi Sultra, 2014) ikan nila di konawe di produksi sebanyak 243,54

ton.

Berdasarkan latar belakang di atas dengan adanya stik ikan nila dapat menjadi

salah satu alternatif jajanan sehat yang memberikan kandungan gizi yang baik bagi

tubuh khususnya pada usia anak sekolah dasar baik membantu dalam pertumbuhan

maupun perkembangan anak serta menjadi salah satu alternatif jajanan sehat yang

baik dan aman di konsumsi. Selain itu produksi bahan utamanya yaitu ikan nila

juga melimpah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerimaan panelis

dan proksimat terhadap stik ikan nila sebagai jajanan sehat pada Anak Sekolah

Dasar.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerimaan panelis dan proksimat terhadap stik ikan

nila sebagai jajanan sehat pada Anak Sekolah Dasar

2. Tujuan Khusus

a. Dilakukan pengembangan stik ikan melalui modivikasi penambahan

daging ikan nila dengan konsentrasi 20%, 30% dan 40%
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b. Dilakukan pengembangan daya terima stikikan nilaterhadap rasa, aroma,

warna dan tekstur

c. Dilakukan analisis kandungan gizi protein, lemak dan karbohidratstikikan

nilamelalui uji proksimat

D. Manfaat

1. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyediaan

Jajanan sehat bagi anak usia sekolah dasar

2. IPTEK

Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam  upaya

peningkatan jajanan yang sehat dan bergizi

3. Peneliti

Sebagai sarana pengembangan diri dan penerapan pengetahuan yang diperoleh

penulis mengenai stik ikan nila sebagai jajanan sehat dan bergizi untuk anak

sekolah dasar
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E. Keaslian Penelitian

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No Penelitian Judul Metode Persamaan Perbedaan

1. Hiswaty
(2002)

Pengaruh
Penambahan
Daging Ikan
Nila Merah
(Oreochromis.
Sp)Terhadap
Karakteristik
Biskuit

Penelitian
pendahuluan
dan penelitian
lanjutan

 Melakukan uji
organoleptik

 Melakukan uji
nilai gizi
(Protein)

 Menggunakan
Nila Merah

 Produk yang
di hasilkan
adalah biskuit

 Membuat
tepung ikan
sebagai bahan
utama adonan

2. Thessa
Amaria
Sari
(2019)

Pengaruh
Penggunaan
Campuran
Daging dan
Tulang Ikan
Sembilang
(Paraplotosus
albilabris)Pada
Pembuatan
Stik Ikan
Terhadap
Penerimaan
Konsumen

Eksperimen
dengan
menggunakan
rancangan
acak lengkap
(RAL)

 Membuat
produk stik
ikan

 Menggunakan
bahan utama
daging ikan

 Menggunakan
uji
organoleptik

 Serta uji
proksimat
(Protein)

 Bahan utama
ikan
sembilang
(Paraplotosus
Albilabris)

 Penambahan
bahan utama
tulang ikan

 Menggunakan
RAL


