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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Masalah gizi yang terjadi di negara-negara maju dan berkembang 

tidak saja masalah kekurangan zat-zat esensial, tetapi juga masalah gizi lebih 

yang manifestasinya berupa kelebihan berat badan. Hal ini disebabkan 

tingkat ekonomi masyarakat mulai membaik sehingga mengakibatkan 

konsumsi makanan lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitas 

(Wirakusumah, 1994).  

Kelebihan gizi yang menimbulkan obesitas dapat terjadi baik pada 

anak-anak maupun usia dewasa. Obesitas disebabkan oleh 

ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk dengan yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan 

fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan. Obesitas yang 

timbul pada masa anak dan remaja bila berlanjut pada usia dewasa, akan 

sulit diatasi dan menimbulkan masalah kesehatan dikemudian hari seperti 

terjadinya penyakit degeneratif. Obesitas dapat terjadi karena berbagai 

faktor, seperti pengetahuan dan asupan zat gizi.Meskipun secara tidak 

langsung, pengetahuan mempengaruhi obesitas. Apabila remaja memiliki 

pengetahuan gizi yang baik tentang sikap dan perilaku dalam memilih 

makanan, diharapkan status gizi menjadi lebih baik begitu juga dengan 

asupan gizi (Sediaoetama, 2002).  

Pada dataRiskesdas 2013, Indonesia memiliki pravelensi gemuk pada 

remaja umur 16– 18 tahun sebanyak 7,3%yang terdiri dari 5,7% gemuk dan 
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1,6% obesitas dan prevalensi gemuk pada Riskesdas 2010 sebanyak 1,4%. 

Dari data Riskesdas tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan prevalensi 

obesitas pada remaja di Indonesia. Sementara itu, prevalensi obesitas data 

Riskesdas 2007, pada umur 15 tahun keatas di kota Semarang sebanyak 

20,5%. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena akan menimbulkan 

berbagai masalah gangguan kesehatan di masa yang akan datang. 

Sedangkan dalam dataRiskesdas, prevalensi penduduk Indonesia yang 

konsumsi buah dan sayur sebesar 93,6% (2007) dan 93,5% (2013), 

sedangkan prevalensi untuk Provinsi Jawa Tengah konsumsi buah dan sayur 

sebesar 93,5% (2007) dan 90,5% (2013). Hal ini menunjukkan adanya 

penurunan konsumsi serat pada penduduk Provinsi Jawa Tengah. Salah satu 

faktor adanya penurunan konsumsi serattersebut adalah gaya hidup (life 

style), mulai dari pola makan yang tidak sehat sampai kekurangan aktivitas 

olahraga serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya serat 

(Wresdiyati, 2004). 

Anak remaja telah memiliki tingkat pengetahuan tersendiri tentang 

kesehatan dan memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu termasuk 

dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Hal ini dipengaruhi oleh 

lingkungan,teman sebaya dan media massa. Pengetahuan serat diyakini 

sebagai salah satu variabel yang dapat berhubungan langsung dengan 

konsumsi serat seseorang yang pada akhirnya akan mempengaruhi status 

gizi seseorang (Hendrayati, 2010). 

Semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin diperhitungkan 

jenis dan jumlah makanan berserat yang dipilih untuk dikonsumsi. 

Pengetahuan serat pada remaja sangat berperan penting dalam memberikan 
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cara menggunakan pangan berserat dengan baik sehingga remaja dapat 

mencapai keadaan gizi yang cukup (Suhardjo, 2003). 

Pada umumnya makanan yang tinggi serat mengandung energi 

rendah, sehingga membantu menurunkan berat badan dan menimbulkan 

rasa kenyang sehingga menunda timbulnya rasa lapar. Selain itu,makanan 

yang tinggi serat dapat merangsang peristaltik sehingga defekasi dapat 

berjalan normal (Almatsier, 2002).  

Berdasarkanpenelitian pendahuluanyang dilakukan di SMA Nasima 

Semarang, hasil pengukuran TB dan BB dari populasi kelas X dan XI pada 

bulan Mei 2014 menunjukkan bahwa dari 128 siswa sebanyak 23 siswa 

status obesitas (18%) yang terdiri dari 13 siswa kelas X dan 10 siswa kelas 

XI,17 siswa status gizi overweight (13%), 86 siswa status gizi normal (67%), 

2 siswa status gizi kurus (2%).  

Dari hasil uraian tersebut,peneliti tertarik untuk menelitihubungan 

pengetahuan serat dan asupan serat dengan statusobesitas pada remaja di 

SMA Nasima Semarang. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah ada hubungan pengetahuan seratdenganstatusobesitas pada 

remaja di SMA Nasima Semarang? 

2. Apakah ada hubungan asupan serat denganstatusobesitas pada remaja 

di SMA Nasima Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan pengetahuan serat dan asupan serat dengan 

statusobesitas pada remaja di SMA Nasima Semarang. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mendeskripsikan karakteristik responden. 

b. Mendeskripsikan pengetahuan seratpada remaja di SMA Nasima 

Semarang. 

c. Mendeskripsikan asupan serat pada remaja di SMA Nasima 

Semarang. 

d. Mendeskripsikan obesitas pada remaja di SMA Nasima Semarang. 

e. Menganalisis hubungan pengetahuan seratdengan statusobesitas 

pada remaja di SMA Nasima Semarang. 

f. Menganalisis hubungan asupan serat denganstatusobesitas pada 

remaja di SMA Nasima Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi, gambaran dan 

masukan kepada bagi sekolah tentang hubungan pengetahuan serat dan 

asupan serat dengan kejadian obesitas sehingga pihak sekolah dapat 

memberikan edukasi kepada siswa dan siswinya untuk pentingnya serat 

bagi remaja. 
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2. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan motivasi 

kepada responden untuk mengkonsumsi makanan sehat, bergizi 

seimbang yang khususnya makanan berserat untuk mencegah dan 

mengendalikan statusobesitas pada remaja. 

3. Bagi Peneliti  

Menambah ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu gizi masyarakat 

yang berhubungan dengan pengetahuan serat, asupan serat dengan 

statusobesitas pada remaja. 


