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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang dibedakan menjadi status gizi 

buruk, gizi kurang, dan gizi lebih. Status gizi merupakan salah satu faktor 

yang menentukan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Untuk itu 

program perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi 

pangan, agar terjadi perbaikan status gizi masyarakat (Muchtadi, 2006). 

Asupan gizi seseorang berpengaruh terhadap status gizi seseorang. 

Status gizi baik terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi secara 

efisien, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan fisik, perkembangan 

otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat yang 

maksimal (Almatsier, 2004).  

Pangan sebagai sumber zat gizi menjadi landasan manusia untuk 

mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Pangan 

dan gizi dianggap sebagai kebutuhan dan modal dasar pembangunan serta 

dijadikan indikator atas keberhasilan pembangunan. Konsumsi makanan  oleh 

masyarakat atau oleh keluarga bergantung pada jumlah dan jenis pangan 

yang dibeli, pemasakan, distribusi dalam keluarga, dan kebiasaan makan 

secara perorangan. Hal ini bergantung pula pada pendapatan, agama, dan 

adat kebiasaan di masyarakat. Konsumsi pangan yang keliru akan 

mengakibatkan timbulnya gizi salah (malgizi), baik gizi kurang maupun gizi 

lebih. Obesitas dan gizi lebih dari segi kesehatan merupakan salah satu 
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penyakit salah gizi, sebagai akibat mengkonsumsi makanan yang jauh 

melebihi kebutuhan tubuh yang tinggi lemak dan rendah serat 

Keberhasilan pembangunan nasional khususnya dalam bidang gizi 

dan kesehatan, beberapa tahun belakangan ini berdampak baik bagi 

penurunan jumlah penderita kasus gizi kurang di Indonesia dan dunia. Namun 

keberhasilan tersebut diikuti oleh peningkatan prevalensi gizi lebih pada 

masyarakat. Berdasarkan catatan Badan Kesehatan Dunia (WHO) overweight 

dan obesitas merupakan faktor risiko penyebab kematian nomor lima. 

Sedikitnya 2,8 juta penduduk meninggal per tahun akibat dari overweight dan 

obesitas. Overweight dan obesitas ini memiliki angka kematian yang tinggi di 

dunia dibandingkan dengan underweight. Ada 42 juta anak mengalami 

obesitas dan 35 juta diantaranya berasal dari negara-negara berkembang. Di 

Indoesia orang yang mengalami kelebihan berat badan (overweight) 

mencapai 21,7% dan terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada 

tahun 2015 akan terdapat 2,3 milyar dewasa memiliki berat badan berlebih, 

dari data ini diperkirakan lebih dari 700 orang dewasa yang obes 

(WHO,2011).  

Gizi lebih maupun gizi kurang dapat terjadi pada semua kalangan 

umur, anak-anak usia sekolah, remaja maupun dewasa, namun yang sering 

terjadi pada tahun pertama kehidupan, pada usia sekolah dan pada masa 

remaja. Di seluruh dunia prevalensi kegemukan dan obesitas anak meningkat 

dari 4,2% pada tahun 1990 menjadi 6,7% pada tahun 2010. Tren ini 

diperkirakan akan mencapai 9,1% atau 60 juta, pada tahun 2020. Status gizi 

anak sekolah sangat ditentukan oleh konsumsi pangan yang seimbang, selain 
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peran orangtua, kesadaran anak sekolah dasar juga sangat diperlukan (Devi, 

2011).  

Pola makan dan gaya hidup seseorang, salah satunya terbentuk 

oleh adanya pemberian uang saku oleh orangtua. Pendapatan orangtua 

mengambil andil dalam peningkatan risiko kejadian obesitas pada anak. 

Orangtua dengan pendapatan tinggi mempunyai kecenderungan untuk 

memberikan uang saku yang cukup besar kepada anaknya. Dengan  uang 

saku yang cukup besar, biasanya anak sering mengkonsumsi makanan-

makanan modern  (fastfood)  dengan pertimbangan prestise. 

Kebiasaan mengkonsumsi fastfood secara berlebihan dapat 

menimbulkan masalah obesitas. Pada umumnya, fastfood mengandung 

energi yang tinggi, tinggi lemak, gula dan natrium, namun rendah serat, 

vitamin A, asam askorbat, kalsium dan folat. Konsumsi fastfood akan 

berdampak negatif terhadap nutrisi dan kesehatan seseorang, terutama dapat 

merugikan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, karena seseorang 

yang mengkonsumsi fastfood, banyak yang tidak mengkonsumsi makanan 

yang dianjurkan seperti buah, sayur dan susu (Seo et al., 2011). 

Selain karena masalah pendapatan orangtua dan konsumsi 

pangan, aktivitas fisik pada anak juga mempengaruhi terjadinya obesitas. 

Dulu permainan anak yang umumnya dilakukan adalah permainan fisik yang  

mengharuskan anak berlari, melompat, atau gerakan lainnya, namun kini 

digantikan oleh permainan anak yang kurang melakukan gerak badannya  

seperti game elektronik, komputer, internet, atau televisi yang cukup  

dilakukan dengan hanya duduk didepannya tanpa harus bergerak. 

Kegemukan tidak hanya disebabkan oleh kebanyakan makan dalam hal 
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karbohidrat, lemak, maupun protein, tetapi juga karena kurangnya aktivitas 

fisik (Almatsier 2003). 

Hasil penelitian Husaini (2005), mengemukakan bahwa, dari 50 

anak laki-laki yang mengalami gizi lebih, 86% akan tetap obesitas hingga 

dewasa dan dari 50 anak perempuan yang obesitas akan tetap obesitas 

sebanyak 80% hingga dewasa. Obesitas permanen, cenderung akan terjadi 

bila kemunculannya pada saat anak berusia 5-7 tahun dan anak berusia 4-11 

tahun, maka perlu upaya pencegahan terhadap gizi lebih dan obesitas sejak 

dini (usia sekolah) (Aritonang, 2003). Disebutkan juga bahwa prevalensi 

obesitas maupun gizi lebih pada anak laki-laki umur 6- 12 tahun lebih tinggi 

dari prevalensi pada anak perempuan berturut turut sebesar 10,7% dan 7,7% 

(WHO, 2012). 

Hasil  RISKESDAS tahun 2013 menunjukkan secara nasional 

masalah gemuk pada anak umur 5-12 tahun sangat tinggi yaitu 18,8%, terdiri 

dari gemuk 10,8% dan obesitas 8,8%. Selain mulai meningkatnya masalah 

kegemukan, sejatinya Indonesia masih mengalami masalah beban ganda gizi 

yaitu masih terdapatnya status gizi kurang bahkan gizi buruk. Secara 

sepintas, menurut RISKESDAS 2013 menunjukkan bahwa secara nasional 

prevalensi kurus (menurut IMT/U) pada anak umur 5-12 tahun adalah 11,2%, 

terdiri dari 4% sangat kurus dan 7,2% kurus. 

Berdasarkan data laporan hasil pemantauan status gizi anak baru 

masuk sekolah di wilayah Puskesmas Kota Surakarta menggunakan cut of 

point IMT/U, disebutkan bahwa total keseluruhan persentase status gizi lebih 

(gemuk) pada tahun 2014 sebesar 11%. Terlihat pada pemantauan tahun 

2014 dari 17 Puskesmas yang ada di Kota Surakarta, Wilayah Puskesmas 
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Setabelan berada di urutan pertama sebesar 22,67%. Prevalensi ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan prevalensi nasional.  

Dari 10 sekolah dasar yang ada pada wilayah Puskesmas 

Setabelan, terdapat satu sekolah dasar dengan prevalensi gizi lebih tertinggi, 

yaitu SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Pada sekolah dasar tersebut, 

terjadi peningkatan prevalensi gizi lebih yang semula 25,48% pada tahun 

2013 meningkat menjadi 29,29% pada tahun 2014. Survey pendahuluan 

yang telah dilakukan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 

pada bulan Juli 2015, didapatkan hasil bahwa dari total siswa-siswi kelas 3, 4, 

dan 5 sebanyak 374 anak, yang berstatus gizi normal sebayank 177 anak 

(47,3%), berstatus gizi kurus 4 anak (1,06%), berstatus gizi lebih sebanyak 

69 anak (18,4%) dan yang berstatus obesitas sebanyak 124 anak (33,15%). 

Persentase kejadian gizi lebih pada SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 

lebih besar dibandingkan prevalensi nasional sebesar 18,4%.  

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan pendapatan orangtua, aktivitas fisik dan 

frekuensi konsumsi fastfood dengan status gizi pada anak sekolah dasar di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta” 

B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis dapat 

menarik sebuah rumusan masalah yaitu apakah ada hubungan antara 

pendapatan orangtua, aktivitas fisik dan frekuensi konsumsi fastfood dengan 

status gizi pada anak sekolah dasar di SD Muhammadiyah 1 Ketelan 

Surakarta. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui hubungan pendapatan orangtua, aktivitas fisik 

dan frekuensi konsumsi fastfood dengan status gizi pada anak sekolah 

dasar di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Mendeskripsikan pendapatan orangtua dengan status gizi pada 

anak sekolah dasar. 

b. Mendeskripsikan aktivitas fisik dengan status gizi pada anak 

sekolah dasar. 

c. Mendeskripsikan frekuensi konsumsi fastfood dengan status gizi 

pada anak sekolah dasar. 

d. Menganalisis hubungan pendapatan orangtua dengan status gizi 

pada anak sekolah dasar. 

e. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan status gizi pada anak 

sekolah dasar. 

f. Menganalisis hubungan frekuensi konsumsi fastfood dengan status 

gizi pada anak sekolah dasar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Sebagai salah satu sumber informasi dan upaya pencegahan gizi 

lebih ataupun obesitas dini pada anak sekolah dasar agar tidak 

mengalami obesitas permanen yang dapat mengakibatkan terjadinya 

penyakit degeneratif.  
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2. Manfaat Bagi Sekolah 

Sebagai salah satu sumber informasi mengenai status gizi anak 

didiknya sehingga dapat dipantau status gizinya secara lebih teratur 

agar mencapai derajat kesehatan yang baik. 

 


