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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Prevalensi overweight dan obesitas telah meningkat selama tiga 

dekade terakhir. Overweight dan obesitas menjadi masalah kesehatan serius 

sejak awal abad ke-21 (WHO, 2012). Overweight telah menjadi masalah di 

seluruh dunia karena prevalensinya yang meningkat di negara maju maupun 

negara sedang berkembang. Lebih dari 1 milyar orang dewasa mengalami 

kelebihan berat badan dan setidaknya 300 juta orang dewasa tergolong 

obesitas yang merupakan kontributor utama berbagai penyakit. Berat badan 

berlebih merupakan kondisi yang kompleks yang dapat terjadi pada semua 

usia dan semua sosial ekonomi (WHO, 2003). 

Masalah gizi remaja perlu mendapat perhatian khusus karena sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta 

dampaknya pada masalah gizi saat dewasa. Periode remaja merupakan 

periode kritis saat terjadi perubahan fisik, biokimia, dan emosional yang cepat 

(Soetjiningsih, 2010). 

Ogden et al., (2010) telah melakukan penelitian di Amerika dan 

memperoleh hasil bahwa prevalensi overweight berdasarkan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) untuk usia 12-19 tahun pada tahun 2007-2008 sebesar 34,2%. 

Menurut penelitian yang dilakukan di Iran pada 23 propinsi menunjukkan 

prevalensi overweight sebesar 8,82% terjadi pada usia 6-18 tahun (Kelishadi 

et al., 2007 dalam O’dea, 2010). Pada tahun 2009-2010 di wilayah Asia 

memiliki prevalensi overweight 26,4% pada anak laki-laki dan 16,8% pada 
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anak perempuan (NOO, 2011). Dalam sebuah penelitian disejumlah kecil 

subjek perkotaan di 12 kota Asia  diketahui 5 diantaranya yaitu Beijing, Hong 

Kong, Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok memiliki prevalensi overweight 

tinggi yang mencapai lebih dari 23 % (Tee, 2002). Menurut Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) 2007 prevalensi overweight pada remaja secara nasional 

sebesar 8,8%. Data Riskesdas 2010 menunjukkan, prevalensi obesitas 

berdasarkan IMT terhadap umur pada penduduk umur 13-15 tahun secara 

nasional sebesar 2,5%. Berdasarkan hasil data Riskesdas 2010 pula diketahui 

bahwa di Indonesia terdapat 15 propinsi memiliki prevalensi obesitas diatas 

angka prevalensi nasional, dan salah satunya adalah Propinsi Jawa Tengah. 

Di Propinsi Jawa Tengah prevalensi obesitas berdasarkan IMT pada 

penduduk usia 13-15 tahun sebesar 2,8% lebih tinggi dibandingkan prevalensi 

obesitas tingkat nasional yang hanya sebesar 2.5% (Riskesdas, 2010). 

Asupan lemak yang berlebihan dan asupan serat yang kurang 

termasuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya overweight,  

seperti pada remaja saat ini yang memiliki pola makan tinggi energi dan 

sedikit serat. Asupan energi yang tinggi dapat memperbesar resiko terjadinya 

gizi lebih pada remaja. Penyumbang terbesar dari total asupan energi adalah 

asupan karbohidrat dan lemak, sehingga sangat berpengaruh terhadap 

terjadinya gizi lebih (Gharib dan Rasheed, 2011). Menurut Serra-Majem et al., 

(2006) dalam Liou dan Chang (2010) menyatakan bahwa konsumsi makanan 

sumber serat seperti buah dan sayur yang cukup dapat mencegah terjadinya 

overweight.  

Serat larut air mempunyai kemampuan menahan air dan dapat 

membentuk cairan kental dalam saluran pencernaan. Makanan yang 
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mengandung serat tinggi akan dicerna lebih lama dalam lambung, kemudian 

serat akan menarik air dan memberi rasa kenyang lebih lama sehingga 

mencegah untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak. Makanan dengan 

kandungan serat kasar yang tinggi sebagian besar mengandung kalori 

rendah, kadar gula dan lemak rendah yang dapat membantu mengurangi 

terjadinya overweight (Santoso, 2011). Penelitian yang dilakukan Arif dan 

Hidayanti (2012) di Tasikmalaya pada 30 kelompok kasus (overweight) dan 30 

kelompok kontrol (tidak overweight) menunjukkan, pada kelompok kasus 

67,6% sering mengkonsumsi lemak, sedangkan pada kelompok kontrol hanya 

sebesar 32,4% yang sering mengkonsumsi lemak, pada kelompok kasus 

sebesar 70,4% jarang mengkonsumsi serat dan pada kelompok kontrol hanya 

sebesar 29,6% yang jarang mengkonsumsi serat, hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara asupan lemak dan asupan serat terhadap kejadian 

overweight. 

Orang yang kegemukan akibat dari penumpukan sel lemak akan 

menyebabkan anatomi tubuh seseorang menjadi kurang serasi dan kurang 

seimbang. Beberapa penelitian menunjukkan adanya efek negatif overweight 

pada kesegaran jasmani, lemak yang berlebihan dilaporkan akan 

meningkatkan nilai metabolik latihan, pergerakan tubuh terbatas dan 

menurunkan ketahanan fisik. Penelitian pada laki-laki dewasa di Jepang 

menunjukkan bahwa kesegaran jasmani pada laki-laki obesitas lebih rendah 

dibandingkan subjek yang berstatus gizi normal (Miyatake, 2001). Penelitian 

di Birmingham pada anak kulit putih dan kulit hitam berumur 6-11 tahun 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara kesegaran 

kardiorespirasi dan peningkatan jaringan lemak, artinya semakin banyak 
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timbunan lemak pada tubuh semakin rendah kesegaran kardiorespirasi 

seseorang (Johnson, 2000). 

Berdasarkan penelitian pendahuluan di SMP Al Islam 1 Surakarta 

dari 132 siswa diketahui 28 siswa (21,2 %) mempunyai status gizi lebih, dari 

data tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang perbedaan 

asupan lemak, asupan serat dan kebugaran jasmani antara remaja yang 

overweight dan yang berstatus gizi normal. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan asupan lemak antara remaja yang overweight 

dan yang berstatus gizi normal di  SMP Al Islam 1 Surakarta ? 

2. Apakah terdapat perbedaan asupan serat antara remaja yang overweight 

dan yang berstatus gizi normal di SMP Al Islam 1 Surakarta ? 

3. Apakah terdapat perbedaan kebugaran jasmani antara remaja yang 

overweight dan yang berstatus gizi normal di SMP Al Islam 1 Surakarta ? 

C.Tujuan 

1.Tujuan Umum 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

penelitian bertujuan untuk mengetahui asupan lemak, asupan serat dan 

kebugaran jasmani antara remaja yang overweight dan yang berstatus gizi 

normal di SMP Al Islam 1 Surakarta. 
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2.Tujuan Khusus. 

a. Menganalisis perbedaan asupan lemak antara remaja yang overweight 

dan yang berstatus gizi normal. 

b. Menganalisis perbedaan asupan serat antara remaja yang overweight 

dan yang berstatus gizi normal. 

c. Menganalisis perbedaan kebugaran jasmani antara remaja yang 

overweight dan yang berstatus gizi normal. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman ilmiah di lapangan khususnya tentang metodelogi penelitian. 

2. Bagi SMP Al Islam 1 Surakarta 

Menambah informasi tentang asupan lemak dan serat terhadap 

kejadian overweight serta overweight terhadap kebugaran jasmani dan 

memberi masukan bagi institusi pendidikan yang bersangkutan, staf 

pendidik dan pengajar untuk memperhatikan keadaan status gizi siswa.  

  


