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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja merupakan kelompok peralihan dari masa anak-anak menuju 

dewasa dan kelompok yang rentan terhadap perubahan-perubahan yang 

ada disekitarnya, khususnya pengaruh pada masalah konsumsi makanan. 

Kebiasaan remaja terhadap makanan sangat beragam seperti bersifat acuh 

terhadap makanan, lupa waktu makan karena padatnya aktivitas, makan 

berlebih, makan makanan cepat saji, tanpa memperhatikan kecukupan gizi 

yang dibutuhkan sehingga berdampak pada status gizi pada remaja (Moehji, 

2003). 

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). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) status 

gizi remaja usia  13-15 pada tahun 2010 menunjukkan remaja dengan 

prevalensi sangat kurus sebanyak 1,8%, kurus  7,1% dan gemuk 1,4% pada 

tahun 2013 mengalami peningkatan sangat kurus 1,9%, Kurus 7,5% dan 

gemuk 7,3 %. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 menunjukkan 

prevalensi remaja sangat kurus sebanyak 1,9%, Kurus 7,2%, gemuk 5,4% 
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dan obesitas 1,7. Pada Kabupaten Sragen pada tahun 2013 prevalensi gizi 

rema sangat kurus 2,1%, kurus 11,8%, gemuk 4,0% dan obesitas 1,0%. 

Status gizi remaja usia 13-15 tahun berdasarkan jenis kelamin 

menunjukkan remaja dengan jenis kelamin laki-laki dengan prevalensi 

sangat kurus sebanyak 1,9%, kurus 7,9%, gemuk 4,1% dan obesitas 

sebanyak1,0%. Sedangkan untuk remaja perempuan menunjukkan 

prevalensi sangat kurus sebanyak 3,0%, kurus 8,4%, gemuk 6,6% dan 

obesitas sebanyak 3,4% (Riskesdas, 2013). Berdasarkan data tersebut 

remaja perempuan lebih banyak mengalami masalah gizi dibandingkan 

dengan laki-laki. 

Masalah gizi pada remaja dapat berdampak pada body image. Body 

image adalah gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran 

tubuhnya, bagaimana seseorang mempersepsi dan memberikan penilaian 

atas apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap ukuran dan bentuk 

tubuhnya, dan atas bagaimana ‘kira-kira penilaian orang lain terhadap 

dirinya. Sebenarnya, apa yang dia pikirkan dan rasakan, belum tentu benar-

benar merepresentasikan keadaan yang aktual, namun lebih merupakan 

hasil penilaian diri yang subyektif salah satu factor utama yang berdampak 

pada status gizi adalah Kebiasaan mengkonsumsi fastfood. 

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 
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seseorang yang mengkonsumsi fastfood, banyak yang tidak mengkonsumsi 

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

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Health Education Authority, usia 

15-34 tahun adalah konsumen terbanyak yang memilih mengonsumsi 

makanan cepat saji, keadaan tersebut dapat dipakai sebagai cermin dalam 

tatanan masyarakat Indonesia, bahwa rentang usia tersebut adalah 

golongan pelajar dan pekerja muda. Kegemaran terhadap makanan cepat 

saji disebabkan karena makanan cepat saji mudah ditemukan dan 

dikonsumsi dalam kondisi apapun (Sihaloho, 2012) 

Konsumsi pangan individu dapat dipengaruhi oleh pengetahuannya 

tentang gizi. Pengetahuan gizi individu dinilai menjadi salah satu faktor yang 

penting dalam konsumsi pangan dan status gizi. Hal tersebut berhubungan 

pemilihan bahan makanan, pemilihan menu, pengolahan pangan, dan 

menentukan pola konsumsi pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh 

pada keadaan gizi individu (Almatsier, 2011). 

Konsumsi pangan juga di pengaruhi oleh pendapatan orang tua. 

Pendapatan orang tua juga menjadi salah satu penyebab kejadian kelebihan 

berat badan karena orang tua dengan penghasilan tinggi cenderung 

memberikan uang saku lebih besar kepada anaknya. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Muktiharti (2010) menunjukkan hasil yang 

signifikan antara tingkat pendapatan orang tua terhadap kejadian kelebihan 

berat badan. Pada remaja yang memiliki uang saku lebih, cenderung akan 

memilih makanan yang cepat saji atau fast food dengan alasan lebih enak 

dan makanan yang berkelas. 
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Berdasarkan penelitian Aini (2012), besarnya uang saku berkaitan 

erat dengan pemilihan jenis makanan jajanan yang dikonsumsi. Remaja 

yang diberi uang saku cukup besar, biasanya sering mengkonsumsi makan-

makanan modern dengan pertimbangan dan harapan akan diterima 

dikalangan teman sebayanya. Adanya kebebasan untuk memilih sendiri 

makanannya, akan membuat remaja cenderung untuk membeli apapun yang 

disukainya atau yang menarik menurutnya tanpa memperhatikan apakah 

makanan tersebut bergizi seimbang atau tidak.  

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai hubungan pengetahuan, jumlah uang 

saku dan kebiasaan konsumsi (fast food) dengan status gizi pada siswa 

SMPN 25 Surakarta. Peneliti memilih mengadakan penelitian di SMPN 25 

Surakarta, karena letak geografis dari SMPN 25 Surakarta berada di tengah 

kota Surakarta dengan lingkungan sekolah yang terletak secara strategis di 

tengah kota serta peneliti memilih siswa kelas VIII karena dianggap sudah 

bisa membedakan atau memilih makanan yang akan mereka konsumsi. Dari 

data sekunder yang diperoleh dari puskesmas bahwa prevalensi pada tahun 

2015 didapatkan siswa SMP Negeri 25 Surakarta yang memiliki gizi lebih 

sekitar 16,5%. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan : “Apakah ada 

Hubungan Pengetahuan Gizi, Jumlah Uang Saku, dan Kebiasaan Konsumsi 

Fast Food dengan Status Gizi Pada Siswa SMPN 25 Surakarta”? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan gizi , jumlah uang saku dan 

kebiasaan konsumsi Fast Food dengan status gizi  pada siswa SMPN 

25 Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan pengetahuan gizi siswa SMP Negeri 25 

Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan jumlah uang saku siswa SMP Negeri 25 

Surakarta 

c. Untuk mendeskripsikan kebiasaan konsumsi Fast Food siswa SMP 

Negeri 25 Surakarta 

d. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan gizi dengan status gizi  

pada siswa SMPN 25 Surakarta. 

e. Untuk menganalisis hubungan jumlah uang saku dengan status gizi  

pada siswa SMPN 25 Surakarta. 

f. Untuk menganalisis hubungan kebiasaan konsumsi Fast Food 

dengan status gizi  pada siswa SMPN 25 Surakarta. 

g. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan gizi , jumlah uang saku 

dan kebiasaan konsumsi Fast Food dengan status gizi  pada siswa 

SMPN 25 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti. 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak 

sekolah terhadap dampak pengetahuan, jumlah uang saku dan kebiasaan 

konsumsi Fast Food  dengan status gizi yang menimpa anak remaja 

sehingga dapat menyediakan kantin sehat untuk siswa. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan 

memberikan tambahan pengetahuan mengenai dampak mengkonsumsi 

Fast Food. 


