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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi timbul karena perilaku gizi yang salah. Perilaku gizi yang 

salah adalah ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dan kecukupan gizi 

(Budiyanto, 2002). Pengetahuan gizi yaitu kemampuan untuk menerapkan 

informasi tentang kebutuhan pangan dan nilai pangan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pengetahuan gizi sangat berpengaruh terhadap sikap dan 

perilaku dalam memilih makanan yang tepat, bergizi seimbang dan 

memberikan dasar bagi perilaku gizi yang baik dan benar yang menyangkut 

kebiasaan makan seseorang . Pengetahuan gizi dan kesehatan diperlukan 

supaya remaja dapat menerapkan pola hidup sehat sehingga terhindar dari 

obesitas (Astawan dan Wresdiyati. 2004) 

Obesitas adalah salah satu masalah kesehatan didalam negeri 

maupun diluar negeri. Kecenderungan terjadinya obesitas pada umumnya 

berhubungan erat dengan pola makan, status sosial, ketidakseimbangan 

antara aktivitas tubuh, dan konsumsi makanan. Menurut penelitian dari 

Universitas Florida di Gainesville Amerika Serikat, maka n akan mengaktifkan 

hipotalamus (bagian otak yang akan memberikan sinyal kenyang), 10 menit 

sesudahnya. Tetapi pada penderita obesitas mekanisme ini tidak bekerja 

dengan baik sehingga orang selalu makan dengan porsi yang jauh lebih 

banyak dari pada orang yang tidak obesitas (Misnadiarly, 2007). 

Menurut Depkes (1997), pria remaja yang kelebihan berat  badan 

overweight dan obesitas adalah 12,8% dan 2,5 % dari populasi penduduk 
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Indonesia, sedangkan pada wanita yaitu 20% dan 5,9% (Misnadiarly, 2007). 

Pada penelitian Mahdiah (2004) di Yogyakarta prevalensi obesitas sebesar 

7,8%. Berdasarkan  data SUSENAS tahun 2004 prevalensi obesitas pada 

remaja telah mencapai 11%. Sedangkan berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2007, prevalensi nasional obesitas umum pada 

penduduk berusia =15 tahun adalah laki-laki 13,9%, perempuan 23,8%). 

Prevalensi berat badan berlebih anak-anak usia 6-14 tahun pada laki-laki 

9,5% dan pada perempuan 6,4%. Angka ini hampir sama dengan estimasi 

WHO sebesar 10% pada anak usia 5-17 tahun .  Sedangkan menurut riset 

kesehatan dasar (Riskesdas ) 2010 prevalensi obesitas pada laki-laki 9,5% da 

pada perempuan sebesar 6,5% (Triwitono, 2011).  

Rata-rata konsumsi serat penduduk Indonesia adalah 10,5 g/hari 

Depkes (2001). Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia baru 

memenuhi kebutuhan seratnya sekitar 1/3 dari kebutuhan ideal rata-rata 30 

gram setiap hari. Penelitian yang dilakukan oleh Soerjodibroto (2004), pada 

remaja di Jakarta bahwa sebesar (50,6%) remaja mengkonsumsi  serat 

kurang dari 20 gram per hari. Rata -rata asupan serat pada siswa laki-laki usia 

10-18 ± 7,34 gram per hari dan pada siswi perempuan 10-18 ± 6,62 gram per 

hari. Hasil penelitian mengenai pengetahuan gizi tentang serat yang dilakukan 

oleh Siagan (2004) pada remaja  di SLTP Bogor menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan konsumsi serat pada 

remaja SLTP Bogor. Adanya serat dapat memperlancar proses pencernaan. 

Makanan dengan kandungan serat yang tinggi akan tinggal dalam saluran 

pencernan dalam waktu yang  relatif singkat sehingga absorbsi zat makanan 

akan berkurang, selain itu makanan yang mengandung serat relatif tinggi akan 
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memberikan rasa kenyang sehingga menurunkan konsumsi makanan. 

Makanan dengan kandungan serat tinggi mengandung kalori yang rendah, 

kadar gula dan lemak rendah yang dapat membantu mengurangi  terjadinya 

obesitas. 

Remaja adalah golongan kelompok usia yang relatif bebas, termasuk 

dalam memilih jenis makanan yang mereka konsumsi. Menurut WHO, anak 

dikatakan remaja apabila telah mencapai usia 10 -18 tahun. Kecukupan 

asupan serat makanan pada remaja akan sangat menentukan taraf kesehatan 

mereka pada masa selanjutnya. Adapun kecenderungan mengikuti pola 

makan dan gaya hidup modern membuat remaja lebih menyukai makanan 

diluar rumah. Ketidakseimbangan konsumsi makanan disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan dan perilaku yang tidak tepat dalam memilih makan 

sehari-hari (Notoatmodjo, 2003). 

Serat pangan cukup lama diabaikan sebagai faktor penting dalam gizi 

makanan, karena serat pangan tidak menghasilkan energi. Selain itu, 

kekurangan serat pangan tidak menimbulkan gejala spesifik seperti halnya 

kekurangan zat-zat gizi tertentu. Serat pangan menjadi populer setelah 

dipublikasi dalam penelitian Dennis Burkit dan Hugh Trowell di Inggris pada 

tahun 1970 yang menyatakan diet kaya serat akan membantu melindungi 

tubuh dari berbagai penyakit  yang berkembang di negara -negara maju 

seperti diabetes mellitus, jantung koroner, penyakit divertikulosis, obesitas dan 

kanker usus besar (Astawan M dan Wresdiyati T , 2004). 

SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta merupakan salah satu sekolah lanjut 

tingkat pertama di Yogyakarta. Berdasarkan survei pendahuluan yang 

dilakukan pada bulan November 2011 dari 208 siswa didapat hasil 13% yang 
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mengalami obesitas. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang hubungan antara pengetahuan serat dan 

konsumsi serat dengan kejadian obesitas pada remaja di SMP Budi Mulia  

Dua Yogyakarta. Hal ini juga didukung dari penelitian Fazri (2009) dilihat dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa 

tingkat pengetahuan gizi dan konsumsi serat berpengaruh terhadap kejadian 

obesitas pada siswa-siswi remaja di Yogyakarta 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut, yaitu: 

1. Apakah ada hubungan antara pengetahuan serat dengan konsumsi serat 

2. Apakah ada hubungan antara konsumsi serat dengan kejadian obesitas 

3. Apakah ada hubungan antara pengetahuan serat dengan kejadian obesitas 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan serat dan konsumsi serat 

dengan kejadian obesitas pada remaja di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta 

2. Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan pengetahuan serat pada remaja  

2. Mendeskripsikan konsumsi serat pada remaja  

3. Mendeskripsikan kejadian obesitas pada remaja  
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4. Menganalisis hubungan antara pengetahuan serat dengan kejadian 

obesitas pada remaja  

5. Menganalisis hubungan antara konsumsi serat dengan kejadian 

obesitas pada remaja  

6. Menganalisis hubungan antara pengetahuan serat dengan konsumsi 

serat pada remaja 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan ilmu tentang 

gizi, khususnya hubungan antara pengetahuan serat dan konsumsi serat 

dengan kejadian obesitas. 

 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah 

untuk dapat memperhatikan masalah gizi dan kesehatan pada siswa/siswi 

khususnya mengenai makanan sehingga terhindar dari obesitas pada remaja 

 

3. Bagi Siswa/Siswi 

Diharapkan siswa/siswi lebih memperhatikan pola makan yang baik 

terutama mengkonsumsi serat yang cukup setiap hari supaya terhindar dari 

masalah obesitas 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai pengetahuan serat dan konsumsi serat dengan obesitas pada 

remaja di SMP Budi Mulia Dua Yogyakata. 

 

 

  


