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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Masa remaja merupakan masa perkembangan anak menjadi 

dewasa dari segi biologis, emosi, sosial dan kognitif (Riskesdas, 2010). 

Masa remaja sangat penting diperhatikan karena merupakan masa 

transisi antara anak-anak dan dewasa. Gizi seimbang pada masa ini akan 

sangat menentukan kematangan mereka di masa depan. Masalah gizi 

pada remaja timbul karena perilaku gizi yang salah, yaitu 

ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizi yang 

dianjurkan. Status gizi merupakan gambaran apa yang dikonsumsi dalam 

jangka waktu cukup lama. Keadaan gizi dapat berupa gizi kurang, gizi 

baik atau normal, maupun gizi lebih (Syarief, 2004). 

Masalah dengan status gizi lebih dapat mengakibatkan masalah 

emosional dan sosial bagi remaja. Status gizi anak sekolah merupakan 

hal yang penting untuk diperhatikan karena pola konsumsi anak di 

sekolah tidak terpantau oleh orang tua (Proverawati, 2010). Data 

Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa secara nasional prevalensi 

gizi lebih pada remaja umur 13-15 tahun di Indonesia sebesar 10,8%, 

sedangkan prevalensi gizi kurang sebesar 11,1%. Prevalensi gizi kurang 

pada kelompok umur yang sama untuk Jawa Tengah sebesar 11,8%. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi menurut UNICEF 

(1998) (dalam Tinneke, 2008) yaitu terdiri dari faktor langsung, faktor tidak 

langsung, pokok masalah dan akar masalah. Faktor langsung yang 

mempengaruhi status gizi adalah asupan makanan dan penyakit infeksi, 
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sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi adalah 

ketersediaan pangan, pola asuh, fasilitas pelayanan kesehatan dan 

kesehatan lingkungan. Pokok masalah yang mempengaruhi status gizi 

adalah kemiskinan, kurang pendidikan, dan kurang keterampilan, 

sedangkan akar masalah yang mempengaruhi status gizi adalah krisis 

ekonomi langsung. 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi status gizi pada remaja walaupun secara tidak langsung. 

Semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka remaja akan bersikap positif 

untuk memilih alternatif yang terbaik dan cenderung memperhatikan hal-

hal yang penting tentang pencegahan status gizi tidak baik. Pengetahuan 

merupakan salah satu pertimbangan seseorang dalam memilih dan 

mengkonsumsi makanan. Semakin baik pengetahuan gizi seseorang 

maka akan semakin memperhatikan kualitas dan kuantitas pangan yang 

dikonsumsinya (Sediaoetama, 2004). Pendidikan formal merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi pengetahuan seseorang termasuk 

pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan akan semakin mudah menyerap informasi gizi dan kesehatan 

sehingga pengetahuan gizi dan kesehatan akan semakin baik (Kristianti, 

2009). 

Konsumsi gizi sangat berpengaruh pada status gizi seseorang 

yang merupakan modal utama bagi kesehatan individu (Sulistyoningsih, 

2012). Salah satu contohnya adalah konsumsi minuman ringan (softdrink) 

(Ashurst, 2005). Tingginya kadar pemanis buatan pada softdrink dapat 

meningkatkan asupan kalori pada remaja. Softdrink berisi komponen gula 
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yang berjumlah besar dalam setiap kemasannya, yaitu setara dengan 10 

sendok teh gula atau energi sebesar 200 kkal dalam kemasan 300 ml 

(Prayitno dan Dieny, 2012). Jika terdapat kelebihan kalori maka tubuh 

akan mengubah dan menyimpan energi sebagai trigliserida dalam 

jaringan adiposa. Kelebihan kalori yang terus menerus tanpa ada 

peningkatan pengeluaran energi melalui aktifitas maka dapat 

mengakibatkan status gizi lebih (Suryanti, Jafar, dan Syam, 2008). 

Konsumsi softdrink dengan jumlah yang berlebih mengakibatkan 

kalori yang berlebih dalam softdrink akan diubah menjadi lemak. 

Penelitian yang dilakukan Adair (2005) menunjukkan bahwa anak 

mengkonsumsi lebih dari sepertiga kebutuhan kalori sehari yang berasal 

dari makanan jajanan jenis softdrink dapat menyebabkan overweight dan 

obesitas. Penelitian yang dilakukan Chang (2010) menyatakan bahwa 

konsumsi softdrink cenderung berhubungan positif dengan peningkatan 

risiko kelebihan berat badan pada anak-anak tetapi berhubungan negatif 

dengan tingkat ketidakbahagiaan anak-anak. 

Hasil dari penelitian Rosita, dkk (2012) menunjukkan bahwa 

berdasarkan kajian yang telah dilakukan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi status gizi dan obesitas pada remaja, diantaranya karena 

tingginya asupan softdrink yang mengandung kalori tinggi dan lemak 

tinggi, serta rendahnya asupan serat makanan dan aktivitas fisik. 

Penelitian Lenny dan Vartanian (2007) menyatakan bahwa ada hubungan 

yang positif antara konsumsi softdrink dengan peningkatan kebutuhan 

energi dan status gizi pada anak dan remaja di Amerika Serikat.  



4 

 

Hasil penelitian pendahuluan pada bulan November 2013, 

prevalensi siswa yang memiliki status gizi lebih (overweight) di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta cukup tinggi yaitu 17,34% dan sebanyak 

100% dari 20 siswa pernah mengkonsumsi softdrink selama 1 bulan 

terakhir. Softdrink banyak dijual oleh pedagang disekitar SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta maupun di dalam kantin sekolah. SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta terletak di tengah Kota Surakarta, sehingga 

penjual makanan dan minuman banyak terdapat di sekitar sekolah 

dengan akses yang mudah. Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

tingkat pengetahuan dan konsumsi softdrink dengan status gizi remaja di 

SMP Muhammadiyah 10  Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah ada hubungan 

antara tingkat pengetahuan dan konsumsi softdrink dengan status gizi 

remaja di SMP Muhammadiyah 10  Surakarta ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan konsumsi 

softdrink dengan status gizi remaja di SMP Muhammadiyah 10  

Surakarta.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan tentang softdrink pada 

remaja di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 
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b. Mendeskripsikan konsumsi softdrink pada remaja di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. 

c. Mengukur status gizi remaja di SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan tentang softdrink 

dengan status gizi remaja di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan konsumsi softdrink dengan status gizi 

remaja di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

f. Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Bidang Gizi dan 

Kesehatan Khususnya penegetahuan, konsumsi dan status gizi 

Remaja. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Sekolah SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi tentang 

softdrink, dan status gizi remaja pada pihak sekolah sehingga dapat 

membantu meningkatkan gizi anak sekolah. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang status 

gizi remaja di daerah Surakarta dan dapat menjadi bahan masukan 

untuk perencanaan program kesehatan remaja khususnya dalam 

memperbaiki status gizi remaja. 

3. Bagi Peneliti Lain. 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan data 

dasar bagi penelitian sejenis. 
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi penelitian ini dibatasi pada tingkat 

pengetahuan softdrink dan konsumsi softdrink dengan  status gizi. 


