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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gizi merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan 

tingkat kesehatan dan kesejahteraan manusia. Masalah gizi, tidak terlepas 

dari pembahasan mengenai zat-zat makanan atau nutrisi yang masuk ke 

dalam tubuh. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-

zat nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh dapat melakukan fungsi-

fungsinya dengan baik. Faktor lain zat gizi sangat diperlukan oleh tubuh untuk 

pertumbuhan, perbaikan jaringan dan pemeliharaan tubuh beserta semua 

fungsinya (Syarief, 2004). 

Masalah gizi adalah gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat 

yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhannya akan zat 

gizi yang diperoleh dari makanan. Masalah gizi, dibagi dalam dua kelompok 

yaitu masalah gizi kurang (under nutrition) dan masalah gizi lebih (over 

nutrition). Gangguan kesehatan akibat masalah gizi terbagi : status gizi buruk, 

gizi kurang, atau gizi lebih/obesitas, sedangkan gangguan kesehatan akibat 

masalah gizi mikro, seperti kurang zat besi, kurang zat yodium, dan kurang 

vitamin A (Syarief, 2004). 

Obesitas juga merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

adanya penumpukan lemak tubuh yang melebihi batas normalnya (Moehyi, 

1990). Obesitas merupakan faktor yang independen terhadap munculnya 

penyakit kardiovaskuler dan DM tipe II. Penyakit yang dapat ditimbulkan 
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akibat obesitas adalah diabetes, darah tinggi, kanker, maupun penyakit 

jantung (Farmacia, 2007). 

Obesitas atau kegemukan bukan saja melanda orang dewasa 

melainkan juga melanda anak-anak. Obesitas atau kelebihan berat badan 

dapat menyebabkan berbagai efek negatif untuk kesehatan. Berdasarkan data 

SUSENAS tahun 2004 prevalensi obesitas pada anak dan remaja telah 

mencapai 11%. Obesitas pada masa anak dan remaja cenderung berlanjut 

hingga dewasa dan lanjut usia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2010 menunjukkan prevalensi obesitas di Indonesia pada penduduk 

usia > 15 tahun pada laki- laki 13,9 % dan perempuan 23,8 % sedangkan 

pada anak-anak usia 6-14 tahun pada laki-laki 9,5 % dan perempuan 6,4 %. 

Obesitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya : 

kurangnya aktifitas fisik, sindroma makan malam sebelum tidur, faktor 

emosional, efek samping dari obat tertentu, faktor hormonal, faktor genetik, 

faktor kesuburan, faktor lingkungan, pengetahuan gizi yang kurang dan 

mengkonsumsi makanan seperti : es krim, coklat, hotdog, minuman 

smoothies, makan cepat saji, makanan ringan dalam kemasan, makanan 

berpemanis buatan dan mengkonsumsi minuman ringan atau soft drink 

(Mustofa, 2010). 

Minuman ringan sering juga disebut dengan soft drink ataupun 

minuman tanpa alkohol. Minuman ringan atau soft drink dibagi menjadi 2 

yaitu: minuman ringan berkarbonasi dan minuman ringan tanpa karbonasi. 

Konsumsi soft drink yang dikonsumsi oleh remaja memiliki risiko pada 

peningkatan berat badan. Remaja cenderung mengkonsumsi soft drink untuk 

menciptakan citra diri yang modern dalam komunitasnya (Wirakusuma, 2006). 



3 
 

Minuman ringan memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga berat 

badan akan cepat bertambah bila dikonsumsi secara berlebihan. Gula 

terutama gula buatan, tidak baik untuk kesehatan karena dapat menyebabkan 

jumlah asupan energi berlebih. Asupan energi yang berlebih tersebut dapat 

memicu peningkatan resiko kelebihan berat badan, obesitas, penyakit gula 

dan kerusakan gigi (Barasi, 2007). 

Menurut Jacobson (2003), rasa manis yang terdapat didalam 1 kaleng 

soft drink setara dengan 7 sendok teh gula pasir. Secara teoritis, 

mengkonsumsi 1 kaleng (350 cc) soft drink bersoda setiap hari akan 

menambah 550 kalori kosong (zat gizi yang masuk hanya energi saja yang 

berasal dari gula tanpa zat gizi lain). Maka dalam setahun akan setara dalam 

penambahan berat badan ± 8 kg. 

Hasil penelitian Nurhanifah (2008) di Kota Yogyakarta menunjukkan 

bahwa seringnya mengkonsumsi soft drink berpengaruh terhadap kejadian 

resistensi insulin dan obesitas pada remaja. Sebuah studi di Amerika Serikat 

tahun 2003 dari 548 anak selama periode 19 bulan kemungkinan obesitas 

meningkat 1,6 kali untuk setiap konsumsi minuman ringan tambahan per hari. 

Tingkat pengetahuan gizi seseorang akan berpengaruh terhadap sikap 

dan perilaku dalam memilih makanan, yang menentukan mudah tidaknya 

seseorang memahami manfaat kandungan gizi dari makanan yang 

dikonsumsi. Pengetahuan gizi yang baik diharapkan mempengaruhi konsumsi 

makanan yang baik sehingga dapat menuju status gizi yang baik pula 

(Sediaoetama. 2000). Elizabeth (2007) menyebutkan bahwa di Yogyakarta 

menunjukkan bahwa pengetahuan gizi, sikap dan uang saku/ jajan 

berpengaruh terhadap frekuensi mengkonsumsi soft drink dan obesitas. 
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Pengetahuan gizi dan kesehatan diperlukan supaya remaja dapat 

menerapkan pola hidup sehat sehingga terhindar dari obesitas (Kumalasari. 

2010). Hal ini dilihat dari hasil penelitian Fazri (2009) di Kota Yogyakarta 

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan gizi dan konsumsi serat 

berpengaruh terhadap kejadian obesitas pada siswa-siswi remaja di 

Yogyakarta. 

Berdasarkan survei pendahuluan di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta 

pada bulan November 2011 yang dilakukan pada siswa kelas I, II, dan III 

berjumlah 191 siswa didapatkan bahwa prevalensi obesitas pada remaja 

cukup tinggi yaitu sebesar 12,56%. Prevalensi konsumsi soft drink dari 65 

siswa yang diwawancara didapatkan prevalensi siswa yang mengkonsumsi 

soft drink sebesar 24,61%. Prevalensi obesitas ini lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan survei penelitian remaja di Yogyakarta pada tahun 2004 

yaitu sebesar 7,8%. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin 

mengetahui “Hubungan antara pengetahuan soft drink dan konsumsi soft 

drink dengan kejadian obesitas remaja di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu : “Apakah ada hubungan antara pengetahuan soft drink dan konsumsi 

soft drink  dengan kejadian obesitas pada anak usia remaja di SMP Budi 

Mulia Dua Yogyakarta”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan soft drink dan 

konsumsi soft drink dengan kejadian obesitas pada remaja di SMP Budi 

Mulia Dua Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan anak usia remaja di SMP Budi 

Mulia Dua Yogyakarta. 

b. Mendeskripsikan konsumsi soft drink pada anak usia remaja di SMP 

Budi Mulia Dua Yogyakarta. 

c. Mendeskripsikan status gizi pada anak usia remaja di SMP Budi Mulia 

Dua Yogyakarta. 

d. Menganalisis hubungan antara pengetahuan soft drink dengan kejadian 

obesitas pada anak usia remaja di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta. 

e. Menganalisis hubungan antara konsumsi soft drink dengan kejadian 

obesitas pada anak usia remaja di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan informasi mengenai pengetahuan soft drink dan 

konsumsi soft drink yang berhubungan dengan kejadian obesitas pada 

anak usia remaja di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta 
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2. Bagi Dinas Kesehatan 

Memberikan informasi mengenai hubungan pengetahuan soft drink 

dan konsumsi soft drink dengan kejadian obesitas pada anak usia remaja 

di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai materi 

dalam kegiatan promosi kesehatan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup materi penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai pengetahuan soft drink dan kebiasaan konsumsi soft drink dengan 

kejadian obesitas anak usia  remaja di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta. 


