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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi yang terjadi di negara berkembang tidak saja masalah kurang gizi 

esensial, tetapi juga masalah gizi lebih yang berupa kelebihan berat badan. 

Perkembangan zaman membuat masyarakat pada saat ini lebih memilih untuk bersikap 

praktis dengan memilih makanan yang mudah disajikan tetapi tetap terjaga cita rasanya. 

Hal ini disebabkan tingkat ekonomi masyarakat yang mulai membaik sehingga 

mengakibatkan konsumsi makanan yang terlalu berlebih. Salah satu alternatif yaitu 

memilih untuk makan makanan cepat saji (fast food) yang sekarang sudah menjadi 

fenomena makanan yang cukup potensial dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. 

Seperti di Amerika kegemukan terjadi juga salah satunya disebabkan oleh pola makan 

masyarakat yang cenderung beralih ke makanan cepat saji. Seiring dengan perubahan 

ini maka popularitas restoran yang menyajikan makanan yang siap saji (fast food) juga 

meningkat (Dauly, 2010). 

Fast Food mengandalkan pangan hewani sebagai menu utama yang juga 

merupakan pangan sumber kolesterol dan lemak. Fried Chicken yang umumnya 

digoreng dengan kulitnya yang mengandung kolesterol cukup tinggi. Lemak dan 

kolesterol memang diperlukan tubuh, namun  bila dikonsumsi berlebihan akan 

menyebabkan gangguan kesehatan seperti terjadinya penyumbatan pembuluh darah. 

Konsumsi lemak seharusnya dibatasi maksimum 25% kebutuhan kalori atau sekitar 

500-550 kalori. Sedangkan konsumsi kolesterol adalah 300 mg/orang/hari. Sebuah studi 

di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak mengonsumsi lebih dari sepertiga 



2 
 

kebutuhan kalori sehari yang berasal dari makanan jajanan jenis fast food berkontribusi 

meningkatkan asupan yang melebihi kebutuhan dan menyebabkan masalah gizi 

(Khomsan A, 2004).  

Notoatmodjo (2003) yang menyatakan anak-anak mempunyai kesehatan yang 

lebih baik dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Meskipun demikian, 

kelompok ini merupakan kelompok yang rawan gizi karena dalam periode 

pertumbuhan dan perkembangan, serta karena pada masa ini anak sangat aktif bermain 

dan beraktifitas, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Di Indonesia masalah 

gizi yaitu kegemukan pada anak umur 5-12 tahun masih tinggi yaitu 18,8% terdiri dari 

gemuk 10,0% dan sangat gemuk (obesitas) 8,8%. Prevalensi sangat gemuk terendah di 

Nusa Tenggara Timur (8,7%) dan tertinggi di DKI Jakarta (30,1%). Bali masuk 

kedalam daftar Provinsi dengan prevalensi obesitas diatas rata-rata nasional. Prevalensi 

status gizi menurut IMT/U umur 5-12 tahun yaitu pada Kabupaten/Kota. Tingginya 

prevalensi gemuk dan obesitas salah satunya Kota Denpasar dengan prevalensi Gemuk 

dengan 15,4% serta yang mengalami obesitas 11,3%. Prevalensi obesitas lebih banyak 

terjadi pada anak laki-laki dengan 9,8% serta pada perempuan 7,7% berdasarkan 

perhitungan status gizi menurut IMT/U pada anak umur 5-12 tahun serta yang 

mempengaruhi terjadinya obesitas adalah tempat tinggal dimana kejadian obesitas di 

Bali yang memiliki tempat tinggal di Perkotaan lebih tinggi yaitu 10,9% dibandingan 

dipedesaan dengan 5,7% (Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Nilsen (2008), didapatkan data 

bahwa 69% masyarakat yang tinggal perkota di Indonesia mengkonsumsi fast food, 

dengan rincian sebagai berikut sebanyak 33% menyatakan sebagai makan siang, 25% 

makan malam, 9% makan selingan dan 2% memilih untuk makan pagi. Perubahan pola 
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hidup yang terjadi karena pengetahuan serta perubahan pola konsumsi pada anak yang 

cenderung mengkonsumsi makanan tinggi kalori sehingga kalori tidak terpakai akan 

disimpan dalam bentuk lemak dan mengakibatkan obesitas. Hal ini tercermin dari masa 

anak-anak umur 6-13 tahun yang selalu ingin tahu tentang berbagai jenis dan rasa 

makanan baik buatan lokal maupun industri (Arisman, 2004). 

Penelitian Padmiari (2002) tentang prevalensi obesitas dan Konsumsi Fast Food 

sebagai faktor terjadinya obesitas pada anak SD di Kota Denpasar adalah 13,6% anak 

SD di Kota Denpasar mengalami obesitas dan banyaknya jenis fast food yang 

dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap terjadinya obesitas, hal ini berarti cukup 

banyak anak SD yang mengkonsumsi fast food. Adanya masalah gizi lebih, berbagai 

faktor yang mungkin dapat menyebabkan antara lain pengetahuan tentang makanan 

yang kurang, penyakit infeksi karena lingkungan. Keadaan ini dapat diasumsikan dari 

tidak adanya kasus-kasus gizi kurang dan buruk, melainkan memunculkan masalah gizi 

lebih yang cukup tinggi persentasenya yang diakibatkan oleh pengetahuan yang kurang 

mengenai makanan yang dikonsumsi (Baliwati, 2004).  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melaksanakan penelitian di SD wilayah 

Sanur Kaja yang terletak di kota Denpasar, sekolah ini dekat dengan pusat perbelanjaan 

yang menyediakan makanan cepat saji (fast food) untuk itu penulis ingin mengetahui 

apakah ada hubungan pengetahuan dan pola konsumsi fast food dengan status gizi  pada 

anak Sekolah Dasar di wilayah Sanur Kaja Denpasar Selatan.  
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B. Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: “Apakah ada hubungan pengetahuan dan pola konsumsi fast food 

dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar di wilayah Sanur Kaja Denpasar Selatan?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pengetahuan dan pola konsumsi fast food dengan status 

gizi  pada anak Sekolah Dasar di wilayah Sanur Kaja Denpasar Selatan.  

2. Tujuan Khusus  

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :  

a. Mengidentifikasi pengetahuan tentang fast food pada anak Sekolah Dasar di 

wilayah Sanur Kaja Denpasar Selatan 

b. Mengidentifikasi pola konsumsi yang meliputi yang jenis, jumlah dan frekuensi 

fast food pada anak Sekolah Dasar di wilayah Sanur Kaja Denpasar Selatan  

c. Menentukan status gizi pada anak Sekolah Dasar di wilayah Sanur Kaja 

Denpasar Selatan 

d. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan pola konsumsi yang meliputi jenis, 

jumlah dan frekuensi fast food pada anak Sekolah Dasar di wilayah Sanur Kaja 

Denpasar Selatan 

e. Menganalisis hubungan pola konsumsi yang meliputi jenis, jumlah dan 

frekuensi fast food dengan Status gizi pada anak Sekolah Dasar di wilayah 

Sanur Kaja Denpasar Selatan 
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D. Manfaat Penulisan  

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan 

menambah wawasan bagi masyarakat tentang hubungan pengetahuan dan pola 

konsumsi Fast Food dengan Status Gizi pada Anak Sekolah Dasar di Wilayah Sanur 

Kaja Denpasar Selatan.  

2. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin luas bagi penelitian selanjutnya dan juga memperoleh 

pengalaman khususnya dalam melakukan kajian terhadap hubungan pengetahuan dan 

pola konsumsi Fast Food dengan Status Gizi pada Anak Sekolah Dasar di Wilayah 

Sanur Kaja Denpasar Selatan.  

 

 


