
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas anak-anak Indonesia merupakan penentu kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) di masa mendatang dan menjadi generasi penerus 

pembangunan negara serta investasi Indonesia menuju negara maju yang dapat 

diperhitungkan di tingkat global. Salah satu penentu negara ini memiliki 

investasi sumber daya manusia yang berkualitas adalah pertumbuhan dan 

perkembangan anak-anak Indonesia (Kemenkes RI, 2015).  

Munculnya berbagai penyakit yang sering  menyerang  anak  usia  sekolah (usia 

6-10), umumnya berkaitan dengan Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat (PHBS). 

Anak sekolah merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijaga, 

ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Jumlah anak usia sekolah yang cukup 

besar yaitu 30% dari jumlah penduduk di Indonesia oleh karena itu, penanaman 

nilai-nilai PHBS disekolah merupakan kebutuhan mutlak bagi anak sekolah 

(Atikah Proverawati dan Rahmawati, 2012). 

Berdasarkan laporan profil kesehatan Puskesmas II Denpasar Selatan pada tahun 

2012-2015 rumah tangga yang melakukan PHBS cendrung mengalami 

peningkatan. Namun pada tahun 2016 rumah tangga ber PHBS mengalami 

penurunan yaitu 79%. Meskipun demikian perlu ditingkatkan kembali 

mengingat peran PHBS yang begitu penting dalam membantu menumbuhkan 

budaya hidup sehat. 



Menurut (Sulastri, dkk 2014) perilaku hidup sehat dan bersih anak Sekolah 

Dasar di wilayah Puskesmas Selemadeg Timur II didapatkan hasil yaitu katagori 

baik sebanyak 42,2% sedangkan katagori buruk sebanyak 57,8%. Ini disebabkan 

karena adanya faktor internal siswa yaitu kurangnya kemauan untuk berperilaku 

bersih dan sehat.  Kurangnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, anak 

Sekolah Dasar termasuk juga salah satu kelompok rentan gizi. Hal ini 

dikarenakan anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan 

tulang, gigi, otot dan darah, sehingga memerlukan zat gizi makro seperti energi, 

protein, lemak dan zat gizi lain.  Faktor-faktor yang memperburuk keadaan gizi 

anak usia Sekolah Dasar adalah rendahnya pengetahuan anak tentang gizi dan 

kesehatan. Pengetahuan yang rendah berdampak pada sikap negatif terhadap 

perilaku memilih dan menentukan jenis makanan yang disukai. Pengetahuan 

yang mempengaruhi perilaku anak yang nantinya berujung pada asupan gizi 

yang tidak seimbang. Pentingnya asupan gizi makro bagi anak sekolah sangat 

berperan dapat memberikan dampak terhadap keadaan fisik, mental, kesehatan, 

dan menurunkan fungsi kognitif. Mengingat semakin meningkatnya aktivitas 

fisik anak di luar rumah, termasuk di sekolah hingga 6 jam/hari (Anzarkusuma, 

dkk 2014). 

Kekurangan atau kelebihan asupan secara bersamaan akan memicu beban ganda 

masalah gizi. Keadaan ini tentu saja menghasilkan sejumlah konsekuensi 

kesehatan yang menurunkan kualitas hidup perorangan dan prospek untuk 

kemajuan sosial. Penurunan kualitas hidup ini seperti kerentanan terhadap 

penyakit, resiko penyakit tidak menular yang bahkan sampai menyebabkan 

timbulnya kematian. Hasil Riskesdas tahun 2013 anak usia 5-12 tahun sebanyak 



11,2% menderita KEP, 30,7% berstatus gizi pendek dan sangat pendek, 

kelebihan berat badan dan obesitas juga mulai menjadi masalah kesehatan 

masyarakat dimana sekitar 18,8% yang terdiri dari 10,8 % gemuk dan 8,8% 

sangat gemuk pada anak di Indonesia. Prevalensi sangat gemuk diatas nasional 

yaitu ada 15 provinsi yang diantaranya termasuk Bali.  

Menurut Riskesdas Provinsi Bali, 2013  prevalensi status gizi IMT/U umur 

5-12 tahun Kota Denpasar status gizi sangat kurus tertinggi yaitu 3,2% 

dibandingkan Kabupaten lainnya. Selain itu Kota Denpasar menjadi nomer urut 

kedua tertinggi se-Bali pada status gizi yaitu gemuk 15,4% dan obesitas 11,3%. 

Anak memerlukan zat gizi yang cukup dan seimbang agar proses berpikir, 

belajar, dan beraktivitas tidak terhambat. Gizi seimbang untuk anak sekolah 

harus memenuhi zat gizi makro dengan karbohidrat 45-65%, protein 10-25% 

dengan perbandingan protein hewani dan nabati 10-20%, lemak 25-40% dari 

total energi (Devi, 2012).  

Pariwisata Bali telah tumbuh dan berkembang sangat pesat memberikan 

sumbangan yang besar terhadap pembangunan daerah dan masyarakat Bali baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan sektor ini menjadi salah 

satu langkah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (Widiastuti, 2013). 

Salah satu pariwisata terkenal di Bali yaitu Sanur. Di daerah Sanur terdapat 

banyak tempat makan dan bar yang memiliki menu istimewa yang berbeda-beda 

dan memiliki cita rasa yang tinggi karena terdapat berbagai kuliner khas daerah 

Bali maupun mancanegara membuat pengunjung datang ke daya tarik wisata ini 

(Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2013). 



Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti pada data bulan Januari 

2018 berupa berat badan dan tinggi badan siswa kelas 3 dan 4  SD Negeri 5 

Sanur yang menurut IMT/U bahwa siswa berjumlah 85 orang yaitu status gizi 

kurus 11,7% , status gizi gemuk 15,5%, obesitas 17,6% dan status gizi normal 

sebanyak 55,2%. Hal ini menunjukan presentase status gizi siswa yang 

mengalami gemuk dan obesitas lebih besar yaitu 23,1% dari pada Riskesdas 

tahun 2013 sebesar 18,8%. Pengambilan data berat badan dan tinggi badan 

terbaru juga dilakukan dengan cara sampling sebanyak 20 siswa kelas 3 dan 4 

yaitu mengalami status gizi kurus 5,0%, status gizi gemuk 15,0%, obesitas 

30,0% dan status gizi normal sebanyak 50,0%. Selain itu survei tentang 

pengetahuan gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan 

cara sampling sebanyak 10 orang yaitu sebanyak 55,0% berpengetahuan baik 

dan 45,0% berpengetahuan rendah. 

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti merasa tertarik dan  perlu diteliti 

untuk mengetahui “Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan, perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS) dan asupan zat gizi makro dengan status gizi 

siswa di SD Negeri 5 Sanur Denpasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan, 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan asupan zat gizi makro dengan status 

gizi siswa di SD Negeri 5 Sanur Denpasar”. 

1. Tujuan Umum 



Pada akhir penelitian dapat mengetahui hubungan antara tingkat 

pengetahuan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan asupan zat gizi 

makro dengan status gizi siswa di SD Negeri 5 Sanur Denpasar. 

 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian meliputi : 

a. Menentukan pengetahuan gizi siswa SD Negeri 5 Sanur Denpasar 

b. Menilai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada siswa SD 

Negeri 5 Sanur Denpasar 

c. Menghitung asupan zat gizi makro siswa SD Negeri 5 Sanur Denpasar 

d. Menilai status gizi siswa SD Negeri 5 Sanur Denpasar 

e. Menganalisis hubungan pengetahuan gizi dengan asupan zat gizi makro 

siswa SD Negeri 5 Sanur Denpasar 

f. Menganalisis hubungan penerapan PHBS  dengan status gizi siswa SD 

Negeri 5 Sanur Denpasar 

g. Menganalisis hubungan asupan zat gizi makro dengan status gizi siswa 

SD Negeri 5 Sanur Denpasar 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 

yang ingin mengetahui tingkat pengetahuan, perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) dan asupan zat gizi makro terhadap status gizi siswa SD 

Negeri 5 Sanur Denpasar. 



2. Secara Praktis 

a. Bagi   siswa   SD Negeri 5 Sanur Denpasar sebagai pendidikan dan 

pengetahuan untuk menumbuhkan, kesadaran akan pentingnya 

pengetahuan, perilaku hidup bersih dan sehat dan asupan zat gizi 

makro sehari-hari untuk menjaga status gizi baik. 

b. Bagi para guru dan sekolah sebagai masukan dalam usaha mendidik 

dan mengajar para siswa agar dapat menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat sehari-hari serta mengatur asupan zat gizi makro 

untuk status gizi siswa yang baik. 

c. Bagi orang tua siswa, memberikan gambaran kepada orang tua untuk 

lebih peduli akan pentingnya pengetahuan gizi dengan asupan zat 

gizi makro terhadap perilaku hidup bersih dan sehat untuk 

mencapai status  gizi anak baik. 

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dalam melakukan 

penelitian dan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 

studi jenjang Diploma IV Gizi di Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar. 

 


