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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Masa remaja merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan 

baik secara fisik, perilaku, ekonomi-sosial serta emosional. Menurut 

Kemenkes (2010) batasan usia remaja yaitu 10-19 tahun dan belum 

dinyatakan menikah. Pertumbuhan remaja tergantung pada pemberian 

asupan makanan dengan kualitas dan kuantitas yang benar. Remaja 

membutuhkan zat gizi yang baik untuk mencapai pertumbuhan maksimal. 

Zat gizi dan pertumbuhan mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika 

kebutuhan zat gizi berlangsung dengan baik maka pertumbuhan akan 

terpenuhi secara optimal (Soetjiningsih, 2010). 

Masalah gizi yang terjadi pada remaja akan berpengaruh terhadap 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Gizi mempunyai peran untuk 

mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (Depkes, 2005). 

Salah satu indikator penentuan kualitas gizi pada remaja adalah tinggi 

badan. Faktor utama yang mempengaruhi  tinggi badan adalah genetik dan 

intake gizi. Persoalan tinggi badan pada remaja yang terjadi di Indonesia 

merupakan cerminan rendahnya konsumsi pangan hewani (daging, ikan, 

telur, susu) sebagai sumber protein dan kalsium. Kurangnya konsumsi 

pangan hewani akan menyebabkan tinggi badan kurang (stunting) (Khomsan 

dkk, 2012).  

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa masa remaja merupakan 

masa terjadinya growth spurt yaitu puncak pertumbuhan tinggi badan (peak 
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high velocity), masa tulang (peak bone mass) dan berat badan (peak weight 

velocity). Hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan gizi pada remaja yang 

dapat menyebabkan pertumbuhan tulang secara cepat, perubahan 

komposisi tubuh, mineralisasi tulang, dan aktivitas fisik (Notoatmodjo, 2010). 

Remaja yang membatasi kebutuhan gizi akan mengakibatkan pertumbuhan 

tubuh, terutama tinggi badan tidak optimal (Fikawati dkk, 2017). Laju 

pertumbuhan sangat bervariasi pada masing-masing individu. Hal ini 

berhubungan dengan berbagai faktor seperti kurangnya asupan makan dan 

adanya penyakit infeksi. Penyakit infeksi menyebabkan metabolisme zat gizi 

di dalam tubuh terganggu sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi 

saat pertumbuhan (Katona, 2008). 

WHO menyatakan bahwa prevalensi status gizi stunting menjadi 

suatu masalah dalam kesehatan jika prevalensinya 20% atau lebih. 

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar di Indonesia pada tahun 2010 

remaja yang stunting tergolong masih tinggi yaitu sebesar 35,6% dan (2007) 

36,8%, terjadi peningkatan stunting sebesar 30,7% pada tahun 2013 yang 

terdiri dari 12,3% sangat pendek dan 18,4% pendek. Prevalensi tinggi badan 

remaja usia 13-15 tahun sebesar 35,1% yang terdiri dari 13,8% dengan 

status gizi sangat pendek dan 21,3% dinyatakan pendek (Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan Balitbangkes (2015) di provinsi Jawa Tengah remaja usia 5-12 

tahun yang mengalami stunting yaitu 28,6% yang terdiri dari 11,0% sangat 

pendek 17,6% pendek dan remaja usia 13-15 tahun 30,6% yang terdiri dari 

10,2% sangat pendek dan 20,4% pendek.  

Penelitian yang dilakukan Arnelia (2010) dalam Fikawati dkk (2017) 

pada remaja usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti pemulihan gizi buruk 

pada usia kurang dari 3 tahun menemukan bahwa beberapa dari mereka 
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tumbuh menjadi remaja dengan tinggi badan normal. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa status gizi sejak dini sangat diperlukan untuk 

mendapatkan status gizi yang normal. Anak dengan status gizi pendek 

(stunting) yang tinggal di daerah perkotaan prevalensinya lebih rendah yaitu 

29,3% daripada anak yang tinggal di daerah pedesaan 41,5% dengan 

kenaikan tinggi badan laki-laki 2,7 cm sedangkan untuk perempuan selisih 

1,7 cm (Balitbangkes, 2015). Dampak stunting untuk remaja yaitu tubuh 

pendek, penurunan kesehatan, obesitas, penurunan konsentrasi, dan 

kapasitas kerja (WHO, 2013). Rendahnya asupan mikronutrien pada remaja 

dapat menyebabkan stunting. Salah satu mikronutrien yang mempengaruhi 

stunting yaitu kalsium. 

Kalsium merupakan mineral yang terdapat dalam tubuh dengan 

jumlah yang besar. Rendahnya asupan kalsium pada anak dapat 

menurunkan fungsi tulang dan disfungsi osteoblas (Khairy, 2010). Masa 

remaja merupakan masa dimana reabsorbsi kalsium empat kali lebih banyak 

dibanding dengan masa anak-anak (Brown, 2005). Remaja dianjurkan untuk 

mengonsumsi asupan kalsium sebesar 1.000- 1.200mg/hari (Depkes, 2013). 

Beberapa penelitian mengatakan bahwa konsumsi kalsium pada remaja 

baru mencapai 254 mg/hari (Fikawati dan Syafiq, 2010). 

 Penelitian Winzenberg, dkk (2010) menggunakan sampel anak-anak 

usia 3-18 tahun dengan pemberian kalsium mulai 300-1200 mg/hari selama 

enam bulan. Hasilnya menunjukkan bahwa, suplemen kalsium pada anak 

dapat meningkatkan kepadatan mineral yang penting dalam pembentukan 

tulang hingga masa remaja dengan cara memacu pertambahan tulang 

selama pertumbuhan. Hasil studi yang dilakukkan di Cina pada 649 remaja 

putri usia 12-14 tahun menunjukkan rata-rata asupan kalsium sebesar 356 
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mg/hari dan hanya 21% dari AKG yang didapatkan dari susu maupun 

olahannya (Fikawati dkk, 2017). Kurangnya asupan kalsium pada remaja 

putri merupakan masalah yang potensial karena dapat menyebabkan 

kurangnya cadangan kalsium dalam tulang. 

Proses perubahan bentuk massa tulang melibatkan sel-sel jaringan 

osteoblas, osteoklas dan osteocit. Proses pembentukan tulang tidak hanya 

dipengaruhi oleh zat gizi kalsium dan kolagen saja tetapi juga asupan zat gizi 

lainnya seperti Vitamin D, Phospor, Magnesium, Zink dan dapat diperoleh 

dengan adanya sinar matahari serta latihan fisik. Kalsium berperan dalam 

impuls saraf dan proses pembekuan darah. Apabila kuantitas kalsium yang 

berada dalam darah rendah maka kelenjar paratiroid akan merespon dengan 

menskresi hormon PTH. Hormon tersebut akan menghambat aktivitas 

osteoklas dan osteoblas untuk membentuk jaringan tulang baru (Salimar 

dkk, 2014). 

Pada masa remaja bentuk tulang mengalami perubahan kuantitatif 

maupun kualitatif, terjadi perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan 

tulang memanjang dan melebar (Soetjiningsih, 2010). Pertumbuhan linier 

tulang dapat terjadi selama epifisis terpisah dari korpus tulang, tetapi 

pertumbuhan tulang akan terhenti setelah epifisis menyatu dengan korpus 

(penutupan epifisis). Epifisis menutup dengan urutan yang teratur dan 

menutup setelah memasuki masa dewasa (Ganong, 2008). 

Data hasil survey pendahuluan tinggi badan remaja SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta yang dilakukan pada 52 siswa didapatkan 

prevalensi 19,56% siswa yang mengalami stunting. Berdasarkan uraian 

tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
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“Hubungan Asupan Kalsium dengan Tinggi Badan Remaja SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adakah hubungan 

asupan kalsium dengan tinggi badan remaja SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta ?                    

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan asupan kalsium dengan tinggi badan 

remaja SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan kalsium remaja SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

b. Mendeskripsikan tinggi badan remaja SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan asupan kalsium dengan tinggi badan remaja 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

pengetahuan atau informasi tentang makanan apa saja yang 

mengandung tinggi kalsium. Sehingga dapat memberikan edukasi kepada 

siswa.  
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2. Bagi Orang tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang makanan yang mengandung sumber kalsium sehingga 

pertumbuhan tulang anak mencapai optimal. 

3. Bagi Dinas Kesehatan Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai hubungan asupan kalsium dengan tinggi badan remaja SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta. Sehingga, dapat membantu dalam 

perencanaan program penanggulangan masalah gizi stunting, dengan 

tujuan menurunkan angka prevalensi stunting remaja. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan 

wawasan tentang hubungan asupan kalsium dengan tinggi badan remaja 

serta menambah keterampilan peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


