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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang 

Pubertas merupakan suatu tahapan yang sangat penting bagi wanita. 

Periode pubertas akan terjadi perubahan dari masa anak-anak menjadi 

dewasa. Perubahan tersebut meliputi perubahan hormon, perubahan fisik, 

perubahan psikologi dan sosial. Pubertas merupakan proses perubahan 

ketidakmatangan fisik dan seksual menuju kematangan fisik dan seksual. 

Fase kematangan fisik dan seksual dapat membuat organ reproduksi 

seorang remaja dapat berfungsi untuk bereproduksi (Verawati dan 

Liswidyawati, 2012). 

Perubahan yang menandakan bahwa remaja sudah memasuki 

tahap kematangan organ seksual yaitu dengan tumbuhnya organ  seks 

sekunder. Pertumbuhan organ seks sekunder dapat ditandai dengan 

pembesaran payudara, tumbuhnya rambut ketiak dan alat kemaluan, adanya 

jerawat, bau badan yang menyengat, pinggul membesar  dan  juga  mulai  

berkembangnya beberapa  organ  vital  yang  siap  untuk  dibuahi 

(Manuaba,  2007). 

Pubertas merupakan titik pencapaian dari kematangan seksual pada 

anak perempuan yaitu dengan terjadinya menarche. Menarche  merupakan 

perdarahan yang terjadi pertama kali dari uterus. Menarche pada 

perempuan terjadi pada masa pubertas sekitar dengan 12–14 tahun. Usia  

menarche  bervariasi pada setiap individu dan wilayah tempat tinggal. Usia  
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menarche  dapat  dikatakan  normal apabila terjadi pada usia 12–14 tahun 

(Susanti, 2012). 

Di Indonesia usia remaja pada waktu menarche bervariasi antara 10 

sampai 16 tahun dan rata-rata menarche pada usia 12,5 tahun. Usia 

menarche lebih dini terjadi pada remaja yang tinggal di daerah perkotaan 

daripada remaja yang tinggal di daerah pedesaan. Hasil laporan Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 diketahui bahwa 20,9% anak 

perempuan  di Indonesia telah mengalami menarche di umur kurang dari 12 

tahun. 

Usia menarche yang terjadi lebih dini dapat meningkatkan resiko 

terjadinya penyakit kanker payudara, obesitas, penyakit kardiovaskuler, 

gangguan metabolik dan gangguan psikologi. Menopause diduga ada 

hubungannya dengan menarche. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Ratna (2013), menjelaskan bahwa makin dini menarche terjadi makin 

lambat menopause timbul. Sebaliknya, makin lambat menarche terjadi maka 

makin cepat menopause timbul. Hasil penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa dengan usia menarche 8 tahun akan memasuki usia menopause 55 

tahun, usia menarche 13 tahun akan memasuki usia menopause 50 tahun 

sedangkan usia menarche 19 tahun akan memasuki usia menopause 45 

tahun.  

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi menarche dini yaitu 

status gizi, genetik, keadaan lingkungan, konsumsi makanan tinggi kalori 

tinggi lemak, sosial ekonomi, keterpaparan media massa orang dewasa 

(pornografi), perilaku seksual dan gaya hidup (Soetjiningsih, 2007). Keadaan 

lingkungan yang dimaksud adalah kehidupan di daerah kota dengan 
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keadaan sosial dan ekonomi yang sangat kompleks kemungkinan akan 

mengalami menstruasi lebih cepat daripada yang hidup di daerah desa. 

Keadaan sosial ekonomi dari orang tua yang tinggi memiliki daya beli yang 

tinggi pula terhadap makanan sehingga anak-anak mereka mendapatkan 

makanan yang mereka sukai.  

Makanan yang disenangi remaja adalah makanan yang cepat saji 

(fast food). Fast food merupakan makanan cepat saji yang mengandung 

tinggi kalori dan tinggi lemak. Fast food memiliki kandungan gizi yang tidak 

seimbang yaitu mengandung kalori tinggi, lemak tinggi, rendah serat dan 

gula tinggi (Damayanti, 2008). Makanan yang tergolong fast food antara lain 

kentang goreng, hamburger, soft drink, pizza, hotdog, donat  dan lain-lain 

(Padmiari, 2002). Menurut penelitian Shinta (2011), responden dengan 

katagori status gizi lebih yaitu sebanyak 46,7% mempunyai frekuensi 

konsumsi fast food 1-2 kali dalam seminggu. Menurut penelitian Martha 

(2009) yang dilakukan  pada sebuah SMA di Medan sebanyak 40,33% 

responden mengalami obesitas dan 9,24% mengalami overweight. Hal ini 

disebabkan oleh pola makan berlebih yaitu frekuensi mengkonsumsi fast 

food 2-3 kali seminggu sebanyak 43,69%. 

Konsumsi makanan beragam dan bergizi seimbang mempengaruhi 

perkembangan organ reproduksi remaja. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Susanti (2012), disimpulkan bahwa asupan konsumsi lemak 

yang berlebih merupakan faktor resiko terjadinya menarche dini. Asupan 

lemak berlebih ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan mengenai 

asupan makanan yang dikonsumsi, sehingga remaja tertarik untuk makan 
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makanan olahan, terutama makanan yang kaya akan lemak (Arisman, 

2009). 

Status gizi pada anak usia sekolah perlu diperhatikan karena pada 

anak dengan status gizi kurang dapat mengakibatkan menstruasi lebih 

lambat. Hal ini dikemukakan oleh Riyadi (2003), yaitu remaja putri yang 

bergizi lebih mempunyai kecepatan pertumbuhan yang lebih tinggi pada 

masa sebelum pubertas dibandingkan dengan remaja yang mempunyai gizi 

kurang. Remaja yang mempunyai gizi kurang akan tumbuh lebih lambat 

untuk waktu yang lebih lama, karena itu menarche juga tertunda. 

Remaja yang memiliki berat badan dan tinggi badan yang lebih tinggi 

dibandingkan remaja pada umumnya serta memiliki status gizi lebih atau 

obesitas berpotensi mengalami menarche dini. Beberapa faktor penyebab 

obesitas pada anak remaja antara lain konsumsi makanan yang berlebihan 

yang berasal dari jenis makanan instan, minuman soft drink dan makanan 

cepat saji (Shinta, 2011). 

Berdasarkan hasil  survey pendahuluan pada bulan Agustus 2014 

dari 204 siswi sekolah dasar negeri di Surakarta diketahui bahwa siswi yang 

mengalami menarche pada usia < 12 tahun sebanyak 35 siswi (17,16%) 

dengan status gizi obesitas sebesar 17,14%, status gizi gemuk 37,14% dan 

status gizi normal 45,71%. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti 

ingin melakukan penelitian mengenai hubungan frekuensi konsumsi fast food 

dan status gizi dengan usia menarche pada siswi sekolah dasar di 

Surakarta. 

 

 



5 
 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : “ Apakah ada hubungan  frekuensi konsumsi fast 

food dan status gizi dengan usia menarche dini pada siswi sekolah dasar di 

SD N 1 Kleco, SD N 15 dan SD N Bumi 1 di Surakarta?”. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan frekuensi konsumsi fast food dan status 

gizi dengan usia menarche dini pada siswi sekolah dasar di SD N 1 

Kleco, SD N 15 dan SD N Bumi 1 di Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan frekuensi konsumsi fast food pada siswi sekolah 

dasar di SD N 1 Kleco, SD N 15 dan SD N Bumi 1 di Surakarta. 

b. Mendiskripsikan status gizi pada siswi sekolah dasar di SD N 1 

Kleco, SD N 15 dan SD N Bumi 1 di Surakarta. 

c. Mendiskripsikan usia menarche dini pada siswi sekolah dasar  di 

SD N 1 Kleco, SD N 15 dan SD N Bumi 1 di Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan frekuensi konsumsi fast food dengan usia 

menarche dini pada siswi sekolah dasar di SD N 1 Kleco, SD N 15 

dan SD N Bumi 1 di Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan status gizi dengan usia menarche dini pada 

siswi sekolah dasar di SD N 1 Kleco, SD N 15 dan SD N Bumi 1 di 

Surakarta. 
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D. Manfaat 

1. Bagi Sekolah 

Menambah informasi tentang hubungan frekuensi konsumsi fast 

food dan status gizi dengan usia menarche dini pada siswi sekolah 

dasar dan memberi masukan bagi institusi pendidikan yang 

bersangkutan, staf pendidik dan pengajar untuk memperhatikan 

keadaan status gizi siswa.  

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat tentang hubungan frekuensi konsumsi fast food dan status 

gizi dengan usia menarche dini pada siswi sekolah dasar.   

3. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai hubungan frekuensi konsumsi fast food dan status gizi 

dengan usia menarche dini pada siswi sekolah dasar dan dapat 

dijadikan sebagai referensi tambahan dan data dasar bagi penelitian 

sejenis. 

 


