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A. Latar Belakang 

Status gizi adalah keadaan tubuh akibat mengkonsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi. Status gizi dibedakan menjadi tiga yaitu status gizi 

kurang, status gizi baik, dan status gizi lebih. Penentuan status gizi remaja 

dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan 

Indeks Masa Tubuh (IMT). Pengukuran ini cocok untuk remaja karena remaja 

masih dalam masa pertumbuhan (Almatsier, 2010). 

Perlunya pemenuhan zat gizi pada usia remaja, terutama remaja putri 

berhubungan dengan perannya dimasa yang akan datang sebagai calon ibu. 

Kondisi seseorang pada masa dewasa ditentukan oleh keadaan pada masa 

remaja. Pada usia remaja keadaan gizi dan kesehatan harus diperhatikan 

karena remaja putri menjadi wanita dewasa yang melahirkan generasi 

berikutnya (Husaini, 1989). 

Masalah gizi yang paling sering terjadi pada remaja adalah kurangnya 

asupan gizi yang mengakibatkan kurang gizi yaitu terlalu kurus dan dapat 

terkena anemia karena kekurangan zat besi. Selain itu masalah gizi yang 

sering muncul adalah kelebihan asupan gizi yang dapat menyebabkan 

obesitas. Obesitas menjadi ancaman serius bagi kesehatan, kondisi obesitas 

akan membawa beberapa konsekuensi, seperti diskriminasi dari teman-

teman, kesan negatif dari diri sendiri, kurang bisa bersosialisasi dan depresi  

(Waryana, 2010). 

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 

seseorang ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

eksternal yaitu faktor yang berpengaruh diluar diri seseorang antara lain 

konsumsi makan, tingkat pendidikan, pengetahuan gizi, kebersihan 

lingkungan dan latar belakang sosial budaya.  Sedangkan fakor internal 

adalah faktor yang menjadi dasar pemenuhan tingkat kebutuhan gizi 

seseorang, antara lain status kesehatan, jenis kelamin dan umur (Apriadji, 

1986). 



Salah satu faktor internal yang mempengaruhi status gizi yang 

disebutkan dimuka yaitu jenis kelamin, dan pada umumnya remaja putri lebih 

kurang puas dengan keadaan tubuhnya dan memiliki lebih banyak gambaran 

tubuh yang negatif dibandingkan dengan remaja laki-laki. Hal ini disebabkan 

pada saat memasuki masa remaja seorang perempuan akan mengalami 

peningkatan lemak tubuh yang membuat tubuh akan semakin jauh dari 

bentuk tubuh yang ideal. Ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh merupakan 

masalah yang rumit bagi remaja bahkan dapat menimbulkan frustasi, 

mengurangi kepercayaan diri, menciptakan konsep diri yang kurang tepat, 

juga menyebabkan mereka kurang menghargai diri mereka sendiri (Anthony, 

2009). Selain itu hal ini juga dapat menimbulkan berbagai persoalan medis 

yang berhubungan dengan berat badan, pada akhirnya timbulah 

ketidakpuasan body image yang merupakan konsekuensi psikososial dan 

salah satu faktor resiko dari status gizi remaja. Penyebab kebanyakan remaja 

kekurangan asupan makan dengan melakukan diit yang salah karena 

terbentuknya konsep diri berupa body image. Kebiasaan makan yang kurang 

baik seperti pilihan untuk menjadi vegetarian merupakan sebagian contoh 

pengaruh lingkungan terhadap  remaja. Kecemasan akan bentuk tubuh 

membuat remaja sengaja tidak makan yang berujung pada anoreksia 

nervosa. Kesibukan menyebabkan mereka memilih makanan di luar 

(Soetijiningsih, 2007). 

Hasil penelitian Kusumajaya (2007) menunjukkan bahwa adanya 

ketidakpuasan terhadap body image pada remaja terutama pada remaja 

putri. Pada remaja putri usia 14-17 tahun, menganggap dirinya lebih gemuk 

dari ukuran tubuh mereka yang sebenarnya. Remaja putri juga lebih 

cenderung melakukan upaya penurunan berat badan berkaitan dengan 

bertambahnya umur mereka. Sedangkan berdasarka penelitian Tarigan 

(2004) di Yogyakarta menunjukan hasil bahwa 67 % remaja obesitas dan 33 

% remaja yang tidak obesitas menyatakan ketidak puasannya dengan body 

image. Sedangkan pada penelitian Widianti (2012) 40,3 % remaja tidak puas 

dengan bentuk tubuhnya dan 59,7 % remaja puas dengan bentuk tubuhnya. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang menyebutkan 

bahwa adanya perbedaan antara body image dengan status gizi yang 

sebenarnya sehingga perlu diadakan penelitian untuk mengetahui apakah 



ada hubungan yang signifikan antara body image dengan status gizi pada 

remaja terutama remaja putri. Penelitian dilakukan di SMA Batik 1 Surakarta, 

karena lokasi sekolah yang berada di pusat kota dan dekat dengan beberapa 

warung internet, sebab faktor lain yang mempengaruhi body image adalah 

fashion dan media massa.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah : Adakah hubungan antara body image dengan status 

gizi pada remaja putri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara body image dengan status gizi pada remaja putri. 

2) Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan status gizi pada remaja putri. 

b. Mendeskripsikan body image pada remaja putri. 

c. Menganalisis hubungan antara body image dengan status gizi pada 

remaja putri.  

  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1) Bagi remaja putri 

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai status gizi yang baik, 

tidak hanya menilai status gizi dengan body image. 

2) Bagi sekolah  

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam 

pencegahan tentang persepsi yang negative terhadap body image pada 

remaja putri di SMA Batik 1 Surakarta. 

 


