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ABSTRAK

ASUPAN NATRIUMANAK USIASEKOLAH DASAR DI KOTABANDUNG. Natrium merupakan
zat gizi mikro esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh, menjaga
pH darah, merangsang saraf dan membantu sel-sel dalam metabolisme zat gizi esensial. Perubahan
gaya hidup modern saat ini mendorong orang cenderung mengonsumsi makanan cepat saji dan
makanan olahan yang mengandung natrium tinggi sehingga dikhawatirkan dapat meningkatkan prevalensi
hipertensi. Pada penelitian ini dilakukan penentuan asupan natrium anak sekolah dasar di kota Bandung
dan kontribusi jajanan pad a asupan natrium tersebut. Cuplikan makanan diambil menggunakan metode
duplicate diet pad a 19 orang anak sekolah dasar dan 24 jenis jajanan yang sering dikonsumsi oleh
anak sekolah dasar di kota Bandung. Cuplikan makanan dianalisis menggunakan teknik Analisis Aktivasi
Neutron (MN). Hasil pengukuran 24 cuplikan menunjukkan bahwa asupan natrium pada anak sekolah
dasar berada pad a rentang 228 mg/hari hingga 7019 mg/hari dengan sekitar 47 % memiliki asupan
natrium di atas ambang batas, 2200 mg/hari. Sementara itu, prakiraan asupan natrium pada jajanan
dengan asumsi anak mengonsumsi 1 porsi jajanan dalam 1 hari, berada pada rentang 53 mg/hari
hingga 3750 mg/hari dengan rata-rata kontribusi asupan natrium sekitar 65 % dari angka kecukupan
gizi. Dapat disimpulkan bahwa pola makan anak-anak ini cenderung berlebih mengonsumsi natrium
sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan prevalensi hipertensi di waktu yang akan
datang dan peningkatan terjadinya hipertensi pada usia < 20 tahun. Hasil kegiatan ini diharapkan
dapat mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan pola makan dan asupan gizi anak sehingga
dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu di masa mendatang.

Kata kunci : Asupan natrium, Makanan jajanan, Duplicate diet, MN

ABSTRACT

SODIUM INTAKE OF ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN IN BANDUNG. Sodium is essential

micronutrient which is needed by human body such as in regulating body fluids balance, maintaining
the normal pH of blood, transmitting nerve signal, and helping cells in metabolism of other essential
nutrients. The changes of modern life style at the moment, had lead people tend to consume fast foods
and processed foods which have high sodium content that apprehensively increasing prevalence of
hypertension. In this research, the determination of sodium intake of elementary school children in
Bandung and the contribution of street foods to sodium intake was conducted. Food sampling was
done by duplicate diet method of 19 elementary school children and 24 kinds of street foods often
consumed by children in Bandung. The samples were analysed using neutron activation analysis
technique. The results showed that sodium intake of elementary school children was ranging from
228 to 7019 mg/day with approximately 47% of children have sodium intake above the upper intake
level, 2200 mg/day. While the estimation of sodium intake from street foods, assuming that 1 portion of
street food consumed in 1 day, was ranging from 53 to 3750 mg/day with average sodium intake
contribution was about 65% of adequate intake value. It could be generally concluded that present
dietary pattern of children tends to overconsumed of sodium and this matter could apprehensively
impact to the increasing of future prevalence of hypertension as well as hypertension probability at age
< 20 years old. From this research, it was expected to encourage all societies in giving more attention
at dietary pattern and nutrient intake of their children for better quality human resources in the future.

Key words: Sodium intake, Street foods, Duplicate diet, NM

256



Prosiding Seminar Nasional MN 2010
Serpong, 2-3 November 20101

PENDAHULUAN

Manusia memerlukan nutrisi untuk

kesehatan dan kelangsungan hidupnya, tidak

hanya nutrisi makro (protein, karbohidrat,

lemak, dsb) tetapijuga nutrisi mikro (vitamin dan

unsur-unsur mineral). Unsur-unsur mineral

memegang peranan penting terutama dalam

proses metabolisme tubuh. Unsur mineral itu

sendiri dapat dibagi menjadi mineral makro dan

mineral mikro. Mineral makro adalah mineral

yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih

besardari 100 mg/hari seperti natrium, kalsium,

magnesium, kalium, dan fosforus. Sementara

unsur mineral mikro dibutuhkan oleh tubuh dalam

jumlah kurang dari 100 mg/hari seperti zink, besi,

mangan, tembaga, kobalt, vanadium, kromium,

molibdenum, selenium, fluorin, dan iodin [1,2].

Natrium mE!rupakan salah satu mineral

makro yang dibutuhkan oleh tubuh dengan kadar

sekitar 2 persen dari total mineral yang ada di

dalam tubuh [3]. Mineral natrium merupakan

kation utama yang terdapat dalam cairan

ekstraselular, bekerja sama dengan kalium yang

merupakan kation utama pada cairan intraselular

dalam mengatur keseimbangan cairan antarsel

di dalam tubuh [3,4]. Peranan natrium esensial

lainnya ialah menjaga keseimbangan aliran atau

distribusi cairan di dalam tubuh dan tekanan

darah serta keseimbangan asam-basa sehingga

cairan tubuh berada dalam kisaran pH netral

untuk mendukung proses metabolisme tubuh

[3-7]. Selain itu, natrium juga diperlukan untuk

merangsang saraf, menstimulasi kontraksi otot,

dan penyerapan glukosa di dalam ginjal dan

usus, serta membantu sel-sel untuk metabolisme

zat gizi esensial lainnya [3-9]. Melalui

asosiasinya dengan klorida dan bikarbonat,

257

ISSN : 2085-2797

natrium mengatur keseimbangan partikel-partikel

bermuatan listrik di cairan dan jaringan tubuh,

sementara kalium dan natrium berperan menjaga

fungsi dan kerja otot jantung, serta mencegah

penyakit-penyakit berbahaya seperti gangguan

saraf [3,4].

Kekurangan ataupun kelebihan natrium di

dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai

gangguan kesehatan. Kurangnya konsumsi

natrium dapat menyebabkan volume darah

menurun yang membuat tekanan darah

menurun, denyut jantung meningkat, pusing,

kadang-kadang disertai kram otot, lemas, lelah,

kehilangan selera makan, daya ingat menurun,

daya tahan terhadap infeksi menurun, luka sukar

sembuh, gangguan penglihatan, ram but tidak

sehat dan terbelah, serta terbentuknya bercak

bercak putih di kuku [3,4]. Sebaliknya, konsumsi

natrium berlebih diketahui dapat mengakibatkan

edema atau retensi air [8]. Tingginya konsumsi

natrium diketahui dapat menaikkan tekanan

darah sehingga meningkatkan risiko hipertensi,

stroke, serangan jantung pada orang yang lebih

tua, serta penyakit kardiovaskular lainnya [5-11].

Wan ita yang mengonsumsi natrium dalam

jumlah berlebih berisiko untuk terkena

osteoporosis meskipun sudah mencukupi

asupan kalsiumnya [8]. Banyaknya sumber

natrium di alam menyebabkan kasus defisiensi

natrium jarang terjadi. Akan tetapi, melalui gaya

hidup modern sa at ini, kebanyakan orang

cenderung mengonsumsi makanan cepat saji

dan makanan olahan lainnya demi alasan

kepraktisan dan kelezatan [3]. Makanan

olahan atau cepat saji diketahui memberikan

kontribusi terbesar pad a asupan natrium

seseorang [7-9,12-18]. Pada makanan tersebut
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sumber natrium tidak hanya berasal dari garam

tetapi juga berasal dari natrium sebagai zat

penguat rasa ataupun pengawet [3-6].

Hipertensi telah menjadi salah satu

penyebab utama kematian terbesar [18-20].

Hipertensi juga merupakan faktor utama

penyebab penyakit kardiovaskular [20-22].

Korelasi yang kuat antara tingginya asupan

natrium dan kenaikan tekanan darah menjadikan

perlu diketahuinya tingkat natrium yang diasup

sehari-hari. Anak usia sekolah dasar merupakan

usia dengan masa pertumbuhan yang cepat dan

merupakan faktor penentu dalam pembentukan

sumber daya manusia yang bermutu.

Perkembangan zaman mempengaruhi pola

makan seseorang termasuk anak-anak. Oi masa

sekolah dasar pula, anak-anak mulai mengenal

berbagai macam jajanan yang tentu saja memiliki

daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Data

mengenai asupan natrium pada anak-anak masih

sangat terbatas demikian juga kandungan

natrium pada jajanan anak sehingga kontribusi

jajanan terhadap asupan natrium pada anak

sekolah dasar belum dapat diketahui. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penentuan asupan

natrium harian pada anak sekolah dasar serta

kandungan unsur natrium pada jajanan anak di

kota Bandung menggunakan teknik analisis

aktivasi neutron (AAN).

Teknik AAN merupakan teknik analisis

yang maju, mampu menganalisis multiunsur,

simultan dengan batas deteksi yang rendah

mencapai orde nanogram. Teknik AAN

merupakan teknik analisis yang akurat dan

non destruktif serta tidak dipengaruhi oleh efek

matriks (teknikAAN metode pembanding). Oleh

karena itu, pada penelitian ini digunakan teknik
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AAN metode pembanding untuk penentuan unsur

natrium pada cuplikan makanan. Penelitian ini

bertujuan mengukur asupan natrium harian pada

anak sekolah dasar dan kontribusi jajanan anak

pada asupan natrium harian.

METODE

Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah larutan standar Na Tritisol E-Merck,

bahan acuan standar NIST 1548a Typical Diet,

vial polietilena, cuplikan makanan diperoleh dari

19 orang anak sekolah dasar di kota Bandung

sedang cuplikan jajanan anak diperoleh dari

beberapa sekolah dasar yang berada di kota

Bandung. Peralatan yang digunakan ialah alat

freeze dryerKari Kolb tipeAlpha, blenderbermata

titan, seperangkat spektrometer sinar y

multisaluran dengan detektor HPGe, fasilitas

iradiasi sistem Rabbit GASiwabessy, Serpong.

Untuk menghindari kontaminasi unsur logam,

penggunaan peralatan yang terbuat dari unsur

logam dihindari.

Pencuplikan Makanan dan Jajanan Anak

Cuplikan makanan diambil menggunakan

metode duplicate diet pada 19 anak dari

5 sekolah dasardi kota Bandung. Sekolah dasar

yang dijadikan lokasi pencuplikan tersebut ialah

SO Negeri di daerah Sukajadi (SO 1), SO swasta

di daerah Cihapit (SO 2), SO Negeri di daerah

Sindanglaya (SO 3), SO Negeri di daerah

Lengkong (SO 4), dan SO di daerah Margacinta

(SO 5). Metode pengumpulan cuplikan duplicate

diet adalah mengumpulkan makanan dan

minuman yang sam a dengan yang dikonsumsi

oleh responden baik jenis maupun ukurannya.
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Tabel1. Cuplikan jenis jajanan

SO 1 SD2SO 3S04

Bakwan

TelurBatagorBacil

Martabak Cireng

AgarLumpia basah

Kentang

CilokPisangMie

Crepes

CakweCakweCimol

Mie
Baso tahuSosisKue

Cakwe
TelurChiki

Biting

Cuplikan berupa asupan makanan yang

dikonsumsi anak selama satu hari meliputi

sara pan, makan siang, makan malam, air minum,

susu, buah-buahan, jajanan, dan lain-lain.

Cuplikan makanan ditaruh di dalam wadah-wadah

plastik yang bersih. Setiap jenis makanan dalam

1 porsi cuplikan makanan siap santap ditaruh

dalam wadah yang terpisah. Apabila cuplikan

makanan tidak dapat langsung diblender,

cuplikan didinginkan dalam lemari es supaya

mutu makanannya tidak cepat rusak. Cuplikan

jajanan yang diambil berdasarkan jenis jajanan

yang paling sering dikonsumsi oleh anak yang

diperoleh dari hasil kuesioner. Cuplikan jajanan

yang diambil berupa 1 porsi lengkap meliputi

bumbu atau saos yang digunakan. Jenis jajanan

cuplikan tertera pada Tabel1.

Penyiapan Cuplikan Makanan Siap Santap
dan Jajanan Anak

Setiap jenis makanan dalam satu cuplikan

ditimbang satu per satu lalu dicampur dan

dihaluskan dengan blender bermata titan. Tiap

jenis makanan ditimbang untuk menghitung kalori

total dari setiap cuplikan makanan. Cuplikan

yang telah halus dan diketahui bobotnya

dimasukkan ke dalam labu bundar berukuran

250 mL, kemudian dibekukan pada suhu -40 °C

selama satu malam. Labu yang berisi cuplikan
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dikering-bekukan dengan bantuan pompa

vakum dan suhu pengering-beku diatur pada

-55°C. Pengeringan pertama dilakukan selama

2 x 24 jam. Setelah alat diistirahatkan.

pengeringan dilanjutkan hingga diperoleh bobot

cuplikan yang konstan. Cuplikan yang telah

kering dihaluskan menggunakan lumpang dan

alu berbahan teflon di dalam ruang laminar air

flow, kemudian dihomogenkan dengan cara

dikocok dalam wadah plastik. Setelah halus dan

homogen, cuplikan ditempatkan di dalam botol

polietilena bertutup yang bersih dan diidentifikasi.

Penyiapan Cuplikan Makanan untuk AAN

Cuplikan makanan yang telah halus dan

homogen ditimbang sejumlah kira-kira 100 mg

dan ditempatkan dalam vial polietilena lalu disegel

dengan eara pemanasan, cuplikan siap diiradiasi.

Iradiasi dilaksanakan di fasilitas iradiasi di reaktor

GASiwabessy. Serpong. Fasilitas ini dilengkapi

dengan empat buah sistem hidrolik. Kempat

sistem hidrolik dapat dioperasikan secara

simultan. Hal yang sama dilakukan pada bahan

acuan standar NIST 1548a Typical Diet.

Pembuatan Standar

Larutan standar dipenyiapan dengan

melakukan pengenceran bertahap dari larutan

standar stok 4000 mg/L. Sebanyak 5 mL larutan

standar stok 4000 mg/L dilarutkan dalam

100 mL akuades sehingga diperoleh konsentrasi

200 mg/L. Larutan standar 200 mg/L dipipet

sebanyak 100 ilL dan diteteskan ke dalam vial

polietilena. diperoleh konsentrasi larutan Na

20 Ilg dalam 100 ilL larutan standar. Selanjutnya

vial polietilena berisi standar dikeringkan

menggunakan lampu inframerah.
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1900

Tabel 2. Nilai AI dan UL unsur natrium

untuk kelompok usia SO [23]

Usia AI

(tahun) (mg/hari)

4-8 1200

Kelompok

Anak-anak

kandungan unsur Na dalam cuplikan

makanan cukup sahih dan data yang diperoleh

dapat dipercaya.

Standar Angka Kecukupan Gizi di

Indonesia tidak mencantumkan nilai asupan

untuk natrium sehingga sebagai perbandingan

digunakan nilai Adequate Intake (AI) yang

diterbitkan oleh Food and Nutrition Board, USA

2004 [23]. NilaiAI yang terdapat di dalam standar

tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok

usia dan jenis kelamin sehingga nilai untuk

masing-masing kelompok tersebut bisa saja

berbeda. Kelompok yang digunakan untuk siswa

SO adalah kelompok usia 4 tahun hingga 8 tahun,

9 tahun hingga 13 tahun (perempuan), dan

9 tahun hingga 13 tahun (Iaki-Iaki). Baik AI

maupun Recomended Dietary Allowance (RDA)

dapat digunakan sebagai acuan untuk asupan

perseorangan. Apabila belum ada standar RDA

yang ditetapkan, maka digunakan AI. Upper

Intake Level (UL) merupakan level maksimum

asupan nutrisi harian yang tidak menimbulkan

risiko kesehatan [5,17, 23]. Tabel2 menunjukkan

standar AI dan UL unsur natrium untuk kelompok

usia SO.

Hasil perhitungan nilai asupan harian

unsur Natrium pada 19 orang anak sekolah dasar

dan perbandingannya dengan nilai AI dan UL

disajikan pada Gambar 2. Asupan Natrium harian

pada anak sekolah dasar berada pad a kisaran

228 mg/hari hingga 7019 mg/hari. Dapat dilihat

653 4

re plikat

21

9500

'ii 9000~
"U 8500
E= 8000.•"
~ 7500

~ 7000
o
~ 6500

6000 -I I I I I I I

Validasi metode dilakukan dengan

menentukan unsur Na dalam cuplikan

SRM N1ST 1548a Typical Diet menggunakan

teknik AAN. Dari Gambar 1 terlihat bahwa

hasil analisis unsur Na pada SRM Typical

Diet menunjukkan kesesuaian yang cukup

baik dengan nilai pad a sertifikat, dengan hasil

analisis pada keenam replikat SRM Typical

Diet berada di dalam rentang nilai sertifikat,

dengan nilai % perolehan kembali sebesar

99,1% dan presisi, % RSD, sebesar 3,0%.

Dengan demikian, metode analisis aktivasi

neutron yang digunakan untuk penentuan

Cuplikan bersama standar diiradiasi

menggunakan fasilitas iradiasi System Rabbit

di Reaktor G.A. Siwabessy, Serpong, dengan

daya 15 MW selama 15 men it. Cuplikan yang

telah diiradiasi didinginkan selama 1 hari hingga

3 hari dan kemudian dicacah menggunakan

spektrometer gamma HPGe selama

2000 detik pad a energi 1368,6 KeY. Spektrum

gamma diana lis is menggunakan peranti

lunak GENIE 2000.

Iradiasi dan Pengukuran dengan
Sektrometer Sinar Gamma

Gambar 1. Hasil validasi penentuan
unsur Na menggunakan SRM NIST 1548a
Typical Diet

Perempuan

Laki-Iaki

9-13

9-13

1500

1500

2200

2200
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Gambar 2. Nilai asupan natrium harian
pad a anak sekoJah dasar dan
perbandingannya terhadap nilai Adequate
Intake dan Upper Intake Level-nya.

bahwa sebagian besar (sekitar 47%) anak

sekolah dasar mengonsumsi natrium per harinya

melebihi dari batas maksimum yang ditetapkan

(UL, 2200 mg/hari). Oapat disimpulkan bahwa

anak sekolah dasar sa at ini cenderung

mengonsumsi natrium dalam jumlah yang

berlebih. Hal ini dapat disebabkan adanya

perubahan gaya hidup yang mengakibatkan pola

makan anak menjadi berubah. Oemi alas an

kepraktisan dan kelezatan, masyarakat saat ini

lebih sering mengonsumsi makanan cepat saji

dan makanan olahan [3]. Berbagai studi telah

menunjukkan bahwa kontribusi terbesar asupan

natrium masuk ke dalam tubuh adalah berasal

dari makanan olahan dan cepat saji dibandingkan

dengan garam meja atau garam yang

ditambahkan pada proses memasak [6-9,12-19].

Tingginya natrium pada makanan olahan berasal

dari penggunaan natrium oleh industri makanan

sebagai penguat rasa ataupun pengawet [3-6].

Asupan natrium tertinggi berada pad a

responden 17. Oilihat dari data cuplikan makanan

yang dikonsumsi oleh respond en 17, dimana

cenderung mengonsumsi makanan cepat saji

seperti nugget, dan makanan olahan seperti

pempek dan rE~ndang yang juga banyak

261

ISSN : 2085-2797

Tabel4. Oaftar makanan yang dikonsumsi
oleh responden 17

Jenis MakananJumlah (g)

Sarapan

Nasi 140

Nugget

20

Makan Siang Nasi

200

Rendang

40

Sayur asem: • Kacang panjang

10

• Daun so

20

• Tempe

10

• Welok

20

• Kuah

30

Makan Malam Jajanan dan

Susu cokelat115
lain-lain

Pempek 60

Cuka pempek

20
Air

440

menggunakan rempah-rempah, seperti yang

disajikan pada Tabel 4. Beberapa pustaka

menunjukkan bahwa bumbu atau rempah-rempah

kemasan yang digunakan untuk memasakjuga

mengandung natrium tinggi, seperti kecap, saus

tiram, ataupun bumbu penyedap [7,10].

Anak usia sekolah dasar merupakan usia

dengan masa pertumbuhan yang cepat dan aktif

serta mulai banyak berhubungan/berinteraksi

dengan orang-orang selain keluarganya dan

berkenalan dengan suasana dan lingkungan

baru. Oi masa inilah, pada umumnya anak mulai

mengenal jajan. Banyaknya pedagang di sekitar

sekolah memiliki daya tarik tersendiri bagi

anak-anak, bahkan tak jarang anak

mengonsumsi jajanan dalam jumlah yang cukup

banyak karena rasanya yang lebih gurih atau

kemasan yang menarik. Oengan demikian,

jajanan memiliki kontribusi dalam asupan gizi

anak.

Kandungan unsur natrium dalam jajanan

anak yang sering dikonsumsi disajikan dalam

Gambar 3. Diperoleh kandungan unsur natrium

tertinggi berada pada kentang goreng, yaitu
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Gambar 3. Kandungan unsur natrium pada
jajanan anak
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Gambar 4. Estimasi kontribusi jajanan
terhadap nilai AI natrium

35245 mg/kg bobot basah dan terendah berada

pada agar-agar, sebesar 328 mg/kg bobot basah.

Tingginya kandungan unsur Natrium padajajanan

kentang dimungkinkan karena penggunaan

garam yang berlebih ataupun penyedap rasa,

dan kentang yang digunakan merupakan kentang

olahan yang biasanya sudah mengandung

natrium baik berasal dari garam maupun bahan

penguat rasa dan pengawet. Estimasi kontribusi

jajanan terhadap kecukupan asupan Natrium per

harinya (AI) disajikan pada Gambar 4.

Estimasi kontribusi jajanan terhadap

as upan natrium diperoleh berdasarkan asumsi

bahwa anak mengonsumsi jajanan hanya 1 porsi

dalam sehari. Terlihat pad a Gambar 4, bahwa

dengan asumsi tersebut, sebagian besar

jajanan sudah melebihi nilai kecukupan asupan

natrium dalam satu hari. Dalam 1 porsi jajanan

ISSN : 2085-2797

yang diperoleh, asupan natrium tertinggi,

3750 mg/hari, berada pad a base tahu, sedang

yang terendah, 52,5 mg/hari, berada pad a

agar-agar. Tingginya asupan natrium pada base

tahu dapat disebabkan oleh penggunaan garam,

penyedap rasa yang berlebih, atau penggunaan

zat pengawet. Kemungkinan yang terburuk

adalah tingginya natrium pad a bakso tahu

dikarenakan penggunaan boraks sebagai zat

pengawet mengingat sekarang ini banyak

ditemukan penyalahgunaan boraks sebagai

pengawet pada pembuatan mie basah, lontong,

baso, kerupuk, dan sebagainya [24]. Rata-rata

jajanan memberikan kontribusi asupan Natrium

sebesar 65 % dari nilai AI.

Tingginya asupan natrium dapat berakibat

pada meningkatnya tekanan darah.

Kadar Natrium yang tinggi di dalam tubuh

meningkatkan volume darah karena sifatnya

yang meretensi air sehingga jantung harus

bekerja lebih keras untuk memompa darah ke

seluruh tubuh dan berakibat pad a kenaikan

tekanan darah [7,19]. Asupan Natrium yang tinggi

dapat meningkatkan risiko hipertensi dan

penyakit kardiovaskular lainnya. Semakin muda

seseorang mengonsumsi Natrium berlebih dalam

waktu yang relatif lama, besar kemungkinan ia

akan terkena hipertensi pad a usia muda

«20 tahun) [16], karena tekanan darah semakin

meningkat seiring dengan bertambahnya usia

[14,15,19,25]. Semakin mud a seseorang

dibiasakan untuk membatasi asupan Natrium,

maka ia memiliki tekanan darah yang normal,

terbiasa makan makanan sehat, dan pola makan

yang lebih baik pada masa dewasanya [15].

Tingginya tingkat konsumsi natrium pada

makanan sehari-hari terjadi hampir di seluruh
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Tabel 5. Asupan natrium pada berbagai
negara

UL

Asupan

Negara
Umur (tahun). natrium

(mg/han) ( Ih ")
mg an

Penelitian ini

9-1322002313

Australia [12]

9-1322002100

Kanada [17]

9-1:3 Pria
22003513

9-13 Wanita
22002959

Inggris [25]

9-1322002400

Amerika [27]

11-14 Pria22002518
11-14 Wanita

22002286

Meksiko [28]

13-18 Pria23002664

13-18 Wanita
23002105

bagian dunia, terrnasuk negara-negara maju

seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jepang, dan

Italia [3,6,8,17,26]. Asupan Natrium pad a

berbagai negara disajikan dalam Tabel 5.Asupan

Natrium dari hasil penelitian berada di atas

Australia, namun rnasih berada di bawah negara

Kanada, Inggris, dan Amerika.

Untuk mengatasi permasalahan tingginya

prevalensi hipertensi akibat tingginya asupan

Natrium, dianjurkan untuk mengikuti diet rendah

natrium atau yang dikenal sebagai Dietary

Approach to Stop Hypertension (DASH) diet.

Berbagai kajian telah membuktikan bahwa

dengan mengurangi asupan Natrium hingga

50 % dapat menurunkan tekanan darah secara

nyata [6, 21, 29, 30].

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa rata-rata anak sekolah dasar

mengonsumsi Natrium dalam jumlah yang tinggi

dan jajanan yang sering dikonsumsi oleh anak

memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap tingginya asupan Natrium. Masyarakat

pad a umumnya dan orang tua pad a khususnya

harus memperhatikan asupan Natrium pad a

anak-anak mereka untuk menurunkan risiko

kemungkinan anak menderita hipertensi di masa

ISSN : 2085-2797

dewasanya. Pengurangan asupan Natrium dapat

dilakukan diantaranya dengan cara mengurangi

makanan olahan, kaleng, dan instan, banyak

makan sayur dan buah segar, membaca label

nutrisi pada produk makanan dan memilih

makanan dengan label salt-free atau low sodium,

tidak menambahkan garam pada makanan

anak-anak, menggunakan saus atau bumbu

secukupnya, menggunakan rempah-rempah

segar untuk penyedap masakan [5-8].

Hasit penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran atau informasi mengenai

status asupan Natrium pada anak usia sekolah

dasar dan untuk mendorong instansi terkait

dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan yang

diperlukan, seperti mendorong industri makanan

untuk menggunakan bahan pengganti Natrium

sebagai zat penguat rasa atau pengawet, dan

mengharuskan untuk mencantumkan label

nutrisi pada setiap produk mereka guna

peningkatan mutu sumber daya manusia

dimasa mendatang.

KESIMPULAN

Asupan natrium harian pad a 19 orang

anak SD berada pada rentang 228 mg/hari

hingga 7019 mg/hari dengan sekitar 47%

memiliki asupan Natrium diatas ambang batas,

2200 mg/hari. Sementara itu, prakiraan asupan

Natrium pada jajanan, dengan asumsi anak

mengonsumsi 1 porsi jajanan dalam 1 hari,

berada pad a rentang 53 mg/hari hingga

3750 mg/hari dengan rata-rata kontribusi asupan

Natrium sekitar 65 % dari nilai angka kecukupan

gizi yang dianjurkan. Dari hasil tersebut, dapat

disimpulkan bahwa jajanan memberikan

kontribusi yang cukup besar pada asupan
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Natrium harian anak SD. Secara umum pola

makan anak sa at ini cenderung berlebih

mengkonsumsi Natrium sehingga dikhawatirkan

hal ini akan berdampak pad a kenaikan

prevalensi hipertensi di waktu yang akan datang

dan meningkatnya terjadinya hipertensi pada

usia < 20 tahun. Oleh karena itu, asupan

Natrium harian anak perlu dikendalikan untuk

kesehatan anak di masa mendatang dalam

rangka pembentukan sumber daya manusia

yang bermutu.
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