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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi sekarang ini telah memberikan berbagai dampak terhadap 

pola hidup masyarakat. Masyarakat mulai beralih dari pola tradisional lifestyle 

menjadi sedentary lifestyle yaitu kehidupan dengan aktifitas fisik yang kurang 

dan penyimpangan pola makan dimana asupan cenderung tinggi energi, 

karbohidrat, lemakdan protein namun rendah serat ( Hadi, 2005 dalam 

saraswati, 2012). Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan resiko kelebihan 

berat badan (overweight) dan kejadian obesitas( Saraswati, 2012). 

Masa remaja merupakan periode dari pertumbuhan dan proses 

kematangan manusia, pada masa ini terjadi perubahan yang sangat unik dan 

berkelanjutan. Perubahan fisik karena pertumbuhan yang terjadi akan 

mempengaruhi status kesehatan dan gizinya. Ketidakseimbangan antara 

asupan kebutuhan atau kecukupan akan menimbulkan masalah gizi, baik itu 

berupa masalah gizi lebih maupun gizi kurang. Berdasarkan hasil penelitian 

Riskesdas (2007), prevalensi obesitas secara nasional pada usia lebih 12 - 

15 tahun yaitu 19,1% (8,8% overweight dan 10,3% obesitas). Prevalensi 

overweight dilihat dari hasil IMT pada laki-laki lebih rendah daripada 

perempuan (masing-masing 13,9% dan 23,8%). 

Status gizi merupakan ekspresi keadaan keseimbangan dalam 

bentuk variabel tertentu atau pewujudan dari nutriture dalam bentuk variabel 

tertentu. Status gizi juga dinyatakan sebagai keadaan tubuh yang merupakan 
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akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi dalam 4 klasifikasi 

yaitu status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih ( Almatsier, 2009). 

Kelebihan berat badan dan obesitas disebabkan oleh 

ketidakseimbangan antara konsumsi energi dengan kebutuhanya. Salah satu 

parameter yang digunakan untuk menentukan obesitas atau tidak yaitu 

dengan menggunakan ukuran IMT (indeks massa tubuh). Departemen 

kesehatan RI (2002) telah menetapkan nilai IMT >25,0 -27,0 dikategorikan 

kelebihan berat badan tingkat ringan dan > 27 termasuk kelebihan berat 

badan tingkat berat (obesitas). 

Menurut Istiani (2013) Fisik dan psikologis pada usia Remaja 

mengalami perubahan dramatis. Masa remaja yang menjembatani periode 

kehidupan anak dan dewasa yang berawal padausia 9 – 10 tahun dan 

berahir di usia 18 tahun. Masalah gizi utama yang dialami oleh remaja yaitu 

diantaranya anemia defesiensi zat besi, kelebihan berat badan/ obesitas dan 

kekurangan zat gizi hal ini berkaitan dengan marak dan meningkatnya 

konsumsi makanan olahan yang nilai gizinya kurang, namun memiliki banyak 

kalori sebagai factor pemicu obesitas pada usia remaja. Rusilanti (2013) 

menyatakan  pola olah raga yang tidak teratur sedangkan remaja terlalu 

banyak makan menyebabkan energi yang keluar tidak sesuai dengan kalori 

yang masuk.  

Karbohidrat juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu 

terjadinya kegemukan. Kelebihan mengkonsumsi karbohidrat menyebabkan 

suplai energi berlebih. Energi yang berlebih tersebut disintesis menjadi lemak 
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tubuh sedangkan lemak yang telah tersedia dalam tubuh tidak terpakai untuk 

energi akibatnya penimbunan lemak terus terjadi dan mengakibatkan 

kegemukan (Nirmala, 2010). 

Pada remaja yang Overweight akan membutuhkan air lebih banyak 

dibandingkan yang tidak overweight, hal ini disebablkan karena remaja yang 

overweight memiliki beban metabolik yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

orang yang mempunyai berat badan normal. Seorang yang kelebihan berat 

badan akan mengalami kelebihan lemak dalam tubuhnya sehingga air 

merupakan kunci dalam metabolisme lemak. Hal ini terbukti pada penelitian 

tentang konsumsi cairan dan status hidrasi pada remaja yang obesitas dan 

non obesitas yang menemukan kejadian dehidrasi lebih banyak dialami oleh 

remaja yang obesitas yaitu sebanyak 83,9 % sedangkan non obesitas 

sebanyak 51,6% (Prayitno dan dieny, 2012). 

Berdasarkan penelitian Saraswati (2012) pengetahuan gizi yang tidak 

mendukung tingkat kecukupan gizi dapat disebabkan karena kurang 

mampunya responden menerjemahkan pengetahuan gizi dalam bentuk 

makanan sehari-hari. Pengetahuan gizi yang rendah dapat mengakibatkan 

kebiasaan makan yang salah. Permesih (2003) menyatakan bahwa 

pengetahuan dan praktek gizi remaja yang rendah tercermin dalam perilaku 

menyimpang yang salah dalam memilih makanan. Remaja yang memiliki 

pengetahuan gizi baik akan lebih baik dalam memilih makanan. 

Penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMP 03 Doplang 

menunjukan bahwa rata-rata remaja yang mengalami overweight cukup 
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besar yaitu 23,3%. Lokasi tersebut banyak ditemukan penjual makanan 

cepat saji yang mengandung tinggi karbohidrat. Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut perlu dilakukan penelitian tentang Pengetahuan Gizi, 

Kebiasaan Minum  Dan Asupan Karbohidrat Antara Remaja Sudah 

Overweight Dan Tidak Overweight. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah “ Bagaimana Pengetahuan Gizi, Kebiasaan Minum dan Asupan 

Karbohidrat Antara Remaja Sudah OverweightdanTidakOverweight”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui Pengetahuan Gizi, Kebiasaan Minum dan Asupan 

Karbohidrat Antara Remaja Sudah Overweight dan Tidak Overweight. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan tingkat pengetahuan gizi, kebiasaan minum dan 

asupan karbohidrat antara remaja sudah overweight dan tidak 

overweight. 

b. Menganalisis  pengetahuan gizi antara remaja sudah overweight dan 

tidak overweight. 

c. Menganalisis kebiasaan minum antara remaja sudah overweight dan 

tidak overweight 
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d. Menganalisis asupan karbohidrat antara Remaja sudah overweight 

dan tidak overweight. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi kepada sekolah mengenai kaitan antara 

pengetahuan gizi, Kebiasaan Minum dan tingginya asupan 

karbohidrat dengan kejadian overweight. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


