
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja merupakan  masa peralihan dari anak-anak ke dewasa yang 

berawal dari umur 12 tahun dan berakhir pada umur 21 tahun (Brown et al, 

2005). Selama remaja, perubahan banyak terjadi dengan bertambahnya 

jaringan lunak dan massa otot dalam tubuh. Selain itu juga terjadi perubahan 

hormonal, perubahan dari aspek sosiologis maupun psikologis (Proverawati, 

2010). 

Masalah gizi di Indonesia saat ini telah memasuki masalah gizi ganda. 

Artinya, masalah gizi kurang belum terselesaikan seluruhnya, sementara telah  

muncul masalah gizi lebih. Kejadian gizi lebih tidak hanya ditemukan pada 

orang dewasa tetapi juga pada remaja usia sekolah menengah. Remaja 

sangat rentan terhadap gizi lebih. Hasil Analisis data Riskesdas tahun 2013 

dapat dilihat bahwa prevalensi gizi lebih pada remaja berdasarkan Indeks 

Massa Tubuh (IMT) umur 16-18 tahun naik dari 1,4% (2010) menjadi 7,3% 

(2013) (Riskesdas, 2013). Berdasarkan penelitian Oktaviani, dkk (2012) pada 

80 siswa SMA Negeri 9 Semarang, sebesar 23,75% mengalami gizi lebih. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Cahyaningrum (2013) terhadap 67 

siswa SMA Batik 1 Surakarta  didapatkan prevalensi gizi lebih sebesar 26,8%.  

Gizi lebih merupakan manifestasi genetik, gaya hidup, dan faktor 

lingkungan sejak usia dini. Dampak jangka pendek gizi lebih pada remaja 

adalah menurunkan rasa percaya diri karena penampilan gemuk, mengalami 

gangguan aktivitas. dan akan berisiko menderita gizi lebih pada masa dewasa 
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(Larsen et al, 2003). Gizi lebih terjadi karena berbagai faktor penyebab yang 

kompleks  antara lain genetik, psikologis, aktivitas fisik, tingkat sosial ekonomi, 

tingkat pendidikan orang tua, dan konsumsi energi yang berlebihan seperti 

makanan cepat saji, makanan berpemanis buatan, makanan ringan dalam 

kemasan, dan mengkonsumsi minuman ringan berpemanis (Soegih dkk, 

2009). 

Pengetahuan gizi yang baik akan berpengaruh pada pola asupan 

makanan yang lebih sehat (Fidzgerald et al, 2008). Pengetahuan gizi 

mengenai SSBs mempengaruhi pemilihan dan penyedian minuman tersebut. 

Jika pengetahuan gizi tentang SSBs meningkat, maka ada kecenderungan 

untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi SSBs (Chang, 2010). 

Salah satu penyebab timbulnya masalah gizi dan perubahan 

kebiasaan konsumsi makanan dan minuman pada remaja adalah 

pengetahuan gizi yang rendah dan terlihat pada kebiasan mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang salah (Emelia, 2009). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan yaitu pendidikan, umur, kondisi lingkungan, dan 

sosial budaya (Wawan dan Dewi, 2011). 

Sugar-sweetened beverages (SSBs) atau minuman ringan berpemanis 

merupakan minuman dalam kemasan yang ditambahkan pemanis berkalori 

sebagai salah satu bahan atau kandungan dalam minuman (Ariani, 2012). 

Adapun yang termasuk minuman SSBs adalah minuman ringan, minuman 

olahraga (sport drink), minuman rasa buah, minuman berenergi, minuman teh 

dan kopi, susu manis, dan segala minuman yang ditambahkan gula (CDC, 

2010). 
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Mengkonsumsi SSBs dalam jumlah berlebihan meningkatkan 

seseorang berisiko menjadi kelebihan berat badan dan obesitas. Semakin 

tinggi tingkat konsumsi SSBs, semakin tinggi pula asupan total energi. 

Menurut Nicklas et al (2003), konsumsi SSBs (58% soft drink, 20% minuman 

buah rasa kemasan, 19% teh dan 3% kopi), snack manis dan daging secara 

signifikan berhubungan dengan kejadian overwight. 

Rasa manis yang terdapat di dalam 375 mililiter minuman ringan 

mengandung 10 sendok teh gula. Secara teoritis,mengkonsumsi 375 mililiter 

minuman ringan setiap hari akan menambah 150 kalori (Hector et al, 2009). 

Menurut wang (2008), Sugar-sweetened beverages menyumbang sebanyak 

242-270 kkal/hari yang dapat memenuhi sekitar 10-15 % dari total kalori 

dalam sehari. 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 gizi lebih (Suryanti dkk, 2008). 

Hasil studi pendahuluan di MAN 2 Surakarta bulan Februari 2015 dari 

64 siswa menunjukkan sebanyak 18,75% siswa mengalami gizi lebih dan 

sebanyak 90,62% siswa mengkonsumsi SSBs dalam 1 minggu terakhir. Oleh 

sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di MAN 2 Surakarta dan 

belum pernah dilakukan penelitian mengenai perbedaan pengetahuan dan 

konsumsi Sugar-sweetened beverages pada remaja gizi lebih dan normal 

MAN 2 Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah ada perbedaan 

pengetahuan dan konsumsi Sugar-sweetened beverages (SSBs)  pada 

remaja gizi lebih dan normal di MAN 2 Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengetahuan dan konsumsi Sugar-

sweetened beverages (SSBs) pada remaja gizi lebih dan normal di MAN 

2 Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan tentang Sugar-sweetened beverages 

(SSBs) pada remaja di MAN 2 Surakarta . 

b. Mendeskripsikan konsumsi Sugar-sweetened beveragse (SSBs) 

pada remaja di MAN 2  Surakarta. 

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan tentang Sugar-sweetened 

beverages (SSBs ) pada remaja gizi lebih dan normal di MAN 2 

Surakarta. 

d. Menganalisis perbedaan konsumsi Sugar-sweetened beverages 

(SSBs) pada remaja gizi lebih dan normal di MAN 2 Surakarta. 

e. Menginteralisasi nilai-nilai keislaman mengenai konsumsi Sugar-

sweetened beverages (SSBs) pada remaja gizi lebih dan normal di 

MAN 2 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Sekolah MAN 2 Surakarta. 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi tentang 

Sugar- sweetened beverages (SSBs) pada pihak sekolah sehingga dapat 

membantu memperbaiki 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. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup materi penelitian ini dibatasi pada pengetahuan Sugar-

sweetened beverages (SSBs) dan konsumsi Sugar-sweetened beverages 

(SSBs) pada remaja gizi lebih dan normal. 

 

 


