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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kejadian berat badan lebih atau obesitas mengalami kenaikan 

pada enam tahun terakhir. Pada RISKESDAS 2013 diketahui bahwa 

angka persentase untuk berat badan lebih pada golongan umur lebih dari 

18 tahun mencapai 13,5% dan untuk obesitas sebesar 15,4%. Angka ini 

mengalami kenaikan cukup banyak jika dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya. Pada RISKESDAS 2007 diketahui bahwa angka berat 

badan lebih mencapai 8,3% dan untuk obesitas mencapai angka 10,3%.  

Penentuan tingkat obesitas ini dapat dilakukan dengan 

pengukuran antropometri, misalnya dengan menggunakan indeks massa 

tubuh, persen lemak tubuh, lingkar lengan atas (LLA), dan rasio lingkar 

pinggang panggul (RLPP). Indeks massa tubuh adalah cara yang 

sederhana yang dapat digunakan untuk penentuan status gizi tetapi 

hanya dapat digunakan untuk orang dewasa dan tidak dalam keadaan 

sakit (Supariasa, dkk, 2002). 

Obesitas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satu 

diantaranya adalah durasi screen time. Screen time merupakan durasi  

yang digunakan untuk penggunaan alat elektronik termasuk penggunaan 

komputer atau laptop, pemakaian gadget, bermain game ataupun 

menonton video (Anderson, 2008 ; Boone, 2007).  Seorang individu 

memiliki batasan dalam menatap layar. American Academic of Pediatric 

(2011) merekomendasikan waktu yang baik dalam penggunaan alat 



2 
 

elektronik adalah kurang dari dua jam dalam sehari. Penggunaan alat 

elektronik yang melebihi dua jam dalam sehari disebut High Screen 

Time.Batasan ini lebih cocok diterapkan untuk anak–anak sedangkan 

referensi cut of point screen time untuk orang dewasa belum ada maka 

dalam penelitian ini batasan yang digunakan adalah dengan 

menggunakan rata–rata penggunaan screen time responden selama 7 

hari yaitu sebesar 9,07 jam. 

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari screen time yang 

tinggi. Screen time dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya 

perubahan pada kebiasaan makan yang meliputi konsumsi makanan 

mengandung gula, fast food atau minuman berenergi baik pada 

perempuan maupun laki-laki (Hazza, 2011). Individu dengan durasi 

screen time lebih dari 2 jam dalam sehari memiliki kebiasaan 

mengkonsumsi jenis minuman yang tinggi gula, makanan ringan yang 

tinggi natrium dan makanan cepat  dari pada individu dengan durasi 

screen time kurang dari dua jam dalam sehari (Nasution, 2014) selain itu 

asupan serat lebih rendah pada individu dengan durasi screen time lebih 

dari 2 jam dalam sehari dibandingkan dengan individu dengan durasi 

screen time kurang dari 2 jam dalam sehari (Anderson,2008).  

Screen time juga dapat menurunkan aktivitas fisik individu. 

Seseorang memiliki durasi screen timelebihtinggi pada saat akhir pekan. 

Hal ini dikarenakan karena pada saat akhir pekan individu lebih banyak 

memiliki waktu luang untuk bermalas – malasan dan lebih memilih untuk 

bermain gadgetsedangkan pada saat hari kerja individu memiliki durasi 

screen time yang lebih rendah karena pada saat hari kerja individu 
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menghabiskan waktu dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah 

(Nasution, 2014). Selain itu seseorang yang melihat televisi terlalu lama 

akan menurunkan aktivitas fisik yang berakibat pada rendahnya 

pengeluaran energy expenditure (Jackson,dkk,2009). 

Screen time dapat mempengaruhi berat badan individu. Individu 

yang menghabiskan waktu lebih lama untuk menatap layar memiliki tubuh 

yang lebih gemuk. Setiap pertambahan satu jam screen time maka 

individu mengalami kenaikan berat badan sebanyak satu kilogram 

(Jackson, dkk,2009). Peningkatan berat badan yang tidak terkontrol akan 

terjadi apabila  input makanan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang 

dilakukan (Williams dan Wilkins, 2007). 

Perubahan berat badan yang tidak terkontrol ini akan 

menyebabkan terjadinya kegemukan atau obesitas yang kemudian akan 

mempengaruhi status gizi seseorang. Orang yang memiliki bentuk tubuh 

seperti apel memiliki resiko kesehatan yang tidak baik lebih tinggi 

daripada orang dengan bentuk tubuh pir. Bentuk tubuh apel ini 

menandakan bahwa letak kumpul lemak terdapat di sekitar pinggang 

sedangkan bentuk tubuh pir memiliki letak kumpul lemak di panggul dan 

paha (Williams dan Wilkins, 2007). Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Yunieswati dan Briawan (2014) menyatakan bahwa individu yang 

memiliki IMT overweight atau obesitas memiliki persen lemak tubuh yang 

tinggi.  

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta karena diketahui bahwa 

kegiatan belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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menggunakan alat elektronik dan internet seperti penggunaan laptop dan 

hand phone untuk mencari informasi. Menurut hasil penelitian dari 

Kurmasela, dkk (2013) setiap mahasiswa memiliki kebiasaan 

menggunakan laptop selama 2 sampai 3 jam dalam satu hari.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara screentime dengan Indeks Massa 

Tubuh (IMT). 

 

C. Tujuan Penelitian 

I. Tujuan umum 

Mempelajari hubungan antara screen time dengan Indeks Massa 

Tubuh (IMT). 

II. Tujuan khusus 

1. Mengetahui distribusi tingkat screentime mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Mengetahui distribusi Indeks Massa Tubuh (IMT) 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Mengetahui hubungan antara screen time dengan Indeks 

Massa Tubuh (IMT) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

I. Bagi peneliti yang lain 

Peneliti dapat memberikan informasi mengenai hubungan 

screentime dengan Indeks Massa Tubuh (IMT). 

 

II. Bagi Mahasiswa, Masyarakat Ilmiah dan Dunia Kesehatan 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber atau referensi lebih lanjut 

mengenai hubungan screentime dengan Indeks Massa Tubuh 

(IMT) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

 


