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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam 

membangun perkembangan tiap individu dalam dekade pertama 

kehidupan. Masa ini ditandai dengan perubahan pertumbuhan dan 

perkembangan yang cepat dari masa kanak-kanak menjadi dewasa 

muda. Peningkatan tinggi badan dan berat badan merupakan salah satu 

perubahan fisik yang terlihat jelas pada remaja. Laju pertumbuhan pada 

perempuan biasanya dimulai umur 8 sampai 14 tahun. Pertumbuhan 

tinggi badan berkisar 5 cm sampai 20 cm, sedangkan berat badan naik 

sekitar 7 kg sampai 27,5 kg (Potter dan Perry, 2005). Remaja putri 

cenderung melakukan diet untuk menjaga penampilan sehingga dapat 

menyebabkan kekurangan gizi, salah satunya asupan lemak tidak 

terpenuhi. 

Remaja putri merupakan salah satu aset sumber daya 

alam (SDM) yang mendukung pelaksanaan pembangunan 

nasional. Salah satu faktor untuk mendapatkan SDM berkualitas 

yaitu asupan gizi (Depkes RI, 2015). Asupan gizi yang baik salah 

satunya bisa dilihat dari kebiasaan konsumsi susu. 

Kebiasaan konsumsi susu merupakan kegiatan yang baik 

dilakukan guna meningkatkan derajat kesehatan. Pada negara maju 

seperti Eropa dan Amerika konsumsi susu merupakan kebutuhan penting 

yang tidak boleh ditinggalkan. Budaya minum susu sudah dibiasakan 
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sejak dini pada negara-negara maju, karena tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang pentingnya konsumsi susu sudah cukup tinggi 

sehingga kebiasaan minum susu ini dilaksanakan (Khomsan, 2004). 

Susu merupakan pangan nutrasetika alami yang mengandung 

bahan-bahan bioaktif terutama protein yang mempunyai manfaat penting 

untuk kesehatan. Protein susu yang sudah diidentifikasi meliputi Caseins 

(α, β and κ), α-Lactalbumin, β-Lactoglobulin, Immunoglobulins A, M and 

G, Lactoferrin, Lactoperoxidase, dan Lysozyme. Beberapa penelitian yang 

sudah dilakukan selama periode 10 tahun terakhir melalui identifikasi dan 

karakterisasi komponen susu yang dapat mempengaruhi fungsi sistem 

immun menunjukkan bahwa komponen yang paling berperan adalah 

protein susu (Gill dkk, 2000 dalam Fatchiyah, 2013). Apabila tubuh 

memiliki status gizi yang optimal, maka tubuh akan memiliki sistem imun 

yang baik sehingga tubuh dapat terhindar dari penyakit. 

Kementrian Pertanian (2016) menyatakan konsumsi susu di 

Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya yang hanya 

berkisar ±11,8 liter/kapita/tahun termasuk produk olahan yang 

mengandung susu. Di Malaysia konsumsi susu mencapai 26,7 

liter/kapita/tahun, pada Myanmar mencapai 26,7 liter/kapita/tahun, 

sedangkan Thailand mencapai 22,2 liter/kapita/tahun dan Filipina 

mencapai 17,8 liter/kapita/tahun. Ada beberapa hal yang mempengaruhi 

rendahnya konsumsi susu di Indonesia, yaitu menganggap bahwa susu 

merupakan minuman mahal dan adanya masalah lactose intolerance 

(Khomsan, 2004). Sebagian besar penduduk Indonesia tidak 
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menganggarkan biaya untuk membeli susu sehingga menyebabkan 

konsumsi susu di Indonesia masih tergolong rendah (Fitriani, 2011). 

Pada penelitian Elwood dkk (2004) yang mengatakan susu 

memberikan kontribusi terhadap total konsumsi lemak dan asupan lemak 

jenuh. Pada susu formula terdapat sukrosa yang tinggi. Sukrosa dalam 

tubuh harus diubah oleh enzim beta-fruktosidase terlebih dahulu menjadi 

bentuk yang paling sederhana agar bisa menghasilkan energi yaitu dalam 

bentuk glukosa dan fruktosa. Apabila energi tidak digunakan maka 

disimpan di bawah kulit sebagai lemak tubuh. 

Persen lemak tubuh didefinisikan sebagai persentase massa 

lemak tubuh dibandingkan berat badan total yang didapat melalui 

pengukuran menggunakan alat bernama Bioelectrical Impedance 

Analyzer (BIA). Lemak tubuh yang berlebihan dapat menurunkan 

kesegaran jasmani dan beresiko terserang penyakit. Remaja putri 

cencerung memiliki jaringan lemak lebih banyak dibanding remaja putra 

(Sharkey, 2003). Pada remaja putri terdapat lemak spesifik yang timbul 

pada masa pubertas. Lemak tersebut biasa ditimbun pada payudara, 

lengan atas, perut bagian bawah, alat genital dan paha (Widyaningtyas, 

2013). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, persentase konsumsi susu 

di SDN Totosari 1 sebesar 84,4% yang jarang mengkonsumsi susu dan 

sisanya sering minum susu, sedangkan di SDN Tunggulsari 1 didapatkan 

kebiasaan konsumsi susu dengan kategori jarang sebanyak 83,3% 

(Febrianti,2018).  
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B. Rumusan masalah 

Apakah ada hubungan antara kebiasaan konsumsi susu dengan 

komposisi tubuh dan morbiditas pada pelajar putri di SDN Totosari I, 

Tunggulsari I, dan Tunggulsari II?. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kebiasaan konsumsi susu dengan komposisi tubuh dan morbiditas 

pada pelajar putri di SDN Totosari I, Tunggulsari I, dan Tunggulsari II. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kebiasaan konsumsi susu pada pelajar putri di 

wilayah penelitian. 

b. Mendeskripsikan komposisi tubuh (persen total lemak) pada 

pelajar putri di wilayah penelitian. 

c. Mendeskripsikan morbiditas pada pelajar putri di wilayah 

penelitian. 

d. Menganalisis hubungan kebiasaan konsumsi susu dengan 

komposisi tubuh (persen lemak) pada pelajar putri di wilayah 

penelitian. 

e. Menganalisis hubungan kebiasaan konsumsi susu dengan 

morbiditas pada pelajar putri di wilayah penelitian. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sehingga pelajar khususnya pelajar putri agar dapat melakukan 

tindakan preventif untuk mengurangi morbiditas pada pelajar putri. 

2. Bagi Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak 

Dinas Kesehatan dalam mengupayakan kegiatan untuk mengurangi 

angka morbiditas pada pelajar putri di Kabupaten Surakarta. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai  morbiditas di wilayah penelitian, sehingga pihak sekolah 

dapat melakukan upaya preventif untuk menanggulangi masalah 

tersebut serta dapat memberikan edukasi gizi. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk dasar 

mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kebiasaan 

konsumsi susu, komposisi tubuh, dan morbiditas pada remaja putri. 

 


