
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan penanggulangan 

masalah gizi memiliki peran penting dalam strategi pembangunan nasional. 

Masalah gizi di Indonesia sudah memasuki masalah gizi ganda. Di satu sisi, 

masalah gizi kurang masih belum teratasi sepenuhnya, namun di sisi lain sudah 

muncul masalah gizi lebih. Obesitas sebagai dampak kelebihan gizi dapat terjadi 

pada anak-anak, remaja hingga usia dewasa. Obesitas didefinisikan sebagai kondisi 

abnormal atau kelebihan lemak yang serius dalam jaringan adipose sedemikian 

sehingga mengganggu kesehatan (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan obesitas dan kegemukan saat ini telah 

menjadi ancaman kesehatan di seluruh dunia (WHO, 2017). 

Obesitas merupakan epidemi global dan kejadiannya terus meningkat setiap 

tahunnya. Prevalensi kelebihan berat badan (overweight) serta obesitas meningkat 

tajam di seluruh dunia. Meningkatnya kejadian obesitas tidak hanya terjadi di 

negara-negara yang berpenghasilan tinggi, tetapi juga terjadi pada negara-negara 

berpenghasilan rendah dan menengah, terutama di daerah perkotaan. Kejadian 

obesitas meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun 1975 hingga tahun 2016. 

Lebih dari 124 juta anak-anak dan remaja berusia 5 – 19 tahun (6% perempuan dan 

8% laki-laki) mengalami obesitas pada tahun 2016. Prevalensi overweight dan
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obesitas di kalangan anak-anak dan remaja berusia 5 – 19 tahun meningkat secara 

drastis dari hanya 4% pada tahun 1975 menjadi lebih dari 18% pada tahun 2016 

(WHO, 2017). Peningkatan prevalensi obesitas dikarenakan terjadinya perubahan 

keseimbangan energi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan 

konsumsi makanan cepat saji (fast food), rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, 

pengaruh iklan, faktor psikologis, status sosial ekonomi, program diet, usia dan 

jenis kelamin (Kurdanti dkk, 2015).  

Penderita overweight dan obesitas di Indonesia juga meningkat dari tahun ke 

tahun. Prevalensi gemuk pada remaja umur 13-15 tahun di Indonesia sebesar 

10,8%, terdiri dari 8,3% gemuk dan 2,5% sangat gemuk (obesitas). Terdapat 13 

provinsi dengan prevalensi gemuk diatas nasional, yaitu Jawa Timur, Kepulauan 

Riau, DKI, Sumatera Selataan, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, 

Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara dan Papua. Prevalensi gemuk pada 

remaja umur 16 – 18 tahun sebanyak 7,3% yang terdiri dari 5,7% gemuk dan 1,6% 

obesitas. Provinsi dengan prevalensi gemuk tertinggi adalah DKI Jakarta (4,2%) 

dan terendah adalah Sulawesi Barat (0,6%). Lima belas provinsi dengan prevalensi 

sangat gemuk diatas prevalensi nasional, yaitu Bangka Belitung, Jawa Tengah, 

Sulawesi Selatan, Banten, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa Timur, Kepulauan 

Riau, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan DKI 

Jakarta. Prevalensi gemuk naik dari 1,4% (2007) menjadi 7,3% (2013) (Riskesdas, 

2013). Berdasarkan data Riskesdas Bali (2013) prevalensi remaja umur 13 – 15 

tahun yang gemuk adalah sebesar 9,7% sedangkan yang mengalami obesitas adalah 

sebesar 4,2% (Riskesdas Bali, 2013). Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi 

(PSG) (2017), prevalensi remaja putri umur 12 -18 tahun di Indonesia yang 
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mengalami kegemukan sebesar 15,1% sedangkan yang mengalami obesitas adalah 

sebesar 4,3%. Prevalensi remaja putri umur 12 -18 tahun di Provinsi Bali yang 

mengalami kegemukan adalah sebesar 19,7% sedangkan yang mengalami obesitas 

yaitu sebesar 6,7% (PSG, 2017). 

Prevalensi obesitas di Kota Denpasar adalah sebesar 7,6% (Riskesdas Bali, 

2013). Penelitian Uttari dan Sidiartha (2017) menunjukan bahwa prevalensi 

obesitas pada siswa SMP di Kota Denpasar, lebih besar terjadi pada laki-laki yaitu 

sebanyak 57,6% dibandingkan dengan perempuan yaitu 33,6% dikarenakan faktor 

tingkat aktivitas screen time dan faktor mengemil ketika melakukan screen time. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adhianto (2002) dan Suparyatha (2004) dalam 

Purnami (2015), pada siswa SMP, prevalensi obesitas sebesar 11% dan 10,9% 

(Purnami, 2015). 

Makanan akan menentukan kualitas kehidupan dimasa yang akan datang. 

Makanan yang dikonsumsi dalam beragam jenis dengan berbagai cara pengolahan. 

Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang baik mengenai makanan sehat agar 

anak dapat mencukupi kebutuhan gizinya dengan baik yang akan berpengaruh pada 

status gizinya saat remaja. Seorang remaja dapat memiliki kebiasaan makan dan 

selera makan, yang terbentuk dari kebiasaan dalam lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. Perlu diperhatikan kebutuhan zat gizi pada penyusunan menu bagi 

remaja untuk hidup sehat dan tumbuh kembang yang baik. Asupan zat gizi yang 

cukup berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan, oleh karena itu pengetahuan 

dan kemampuan mengelola makanan sehat merupakan suatu hal yang amat penting 

yang harus dilakukan oleh para orangtua (Dejesetya, 2015). 
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Remaja cenderung menyukai fast food dan soft drink. Sayur dan buah 

merupakan jenis makanan yang kurang disukai oleh remaja. Faktor bentuk, rasa 

serta warna sayur dan buah diduga mengakibatkan anak remaja cenderung kurang 

menyukainya. Jenis makanan yang paling sering dikonsumsi justru makanan yang 

tinggi karbohidrat dan makanan yang tinggi lemak sehingga resiko untuk 

mengalami obesitas 2 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja dengan asupan 

lemak dan karbohidrat yang cukup (Kurdanti dkk, 2015). Pola konsumsi makanan 

yang tidak berimbang menyebabkan struktur tubuh anak Indonesia semakin tidak 

ideal, yaitu pendek dan gemuk. Kegemukan terjadi karena kelebihan konsumsi 

makanan sumber karbohidrat dan rendah serat makanan (Dewan Ketahanan 

Pangan, 2011). Berdasarkan data Riskesdas Bali (2013) pada penduduk umur 10 

tahun ke atas, kecenderungan proporsi kurang makan buah dan sayur (<5 porsi per 

minggu) di Kota Denpasar meningkat pada tahun 2007 sebesar 97,3% menjadi 

99,5% pada tahun 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Dewantari dan Widiani 

(2011) pada sampel siswa SD menunjukan bahwa berdasarkan jenis, jumlah, dan 

frekuensi konsumsi buah dan sayur masih terdapat siswa yang kurang 

mengonsumsi buah dan sayur Mengonsumsi buah dan sayur merupakan salah satu 

syarat dalam memenuhi gizi seimbang. Buah dan sayur merupakan makanan yang 

harus selalu dikonsumsi setiap kali makan. Tidak hanya bagi orang dewasa, 

mengkonsumsi buah dan sayur harus sudah dilakukan sejak usia anak-anak 

sehingga akan memiliki dampak baik pada masa remaja. Indonesia merupakan 

negara produsen buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun demikian konsumsi buah-

buahan dan sayur-sayuran bagi masyarakat indonesia masih relatif rendah 
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dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya sebagai 

penghasil buah dan sayur (Dejesetya, 2015).  

Berdasarkan penjajagan awal di SMP Negeri 1 Denpasar ini dari 5 siswa SMP 

yang diambil secara acak ternyata 3 orang menyatakan bahwa tidak biasa 

mengonsumsi sayur dan buah, karena tidak suka dari segi rasa dibandingkan dengan 

makanan cepat saji dan sejenisnya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memandang perlu dilakukan penelitian 

mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur, pola konsumsi 

buah sayur dan kejadian obesitas pada siswa di SMP Negeri 1 Denpasar.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur, 

pola konsumsi buah dan sayur dan kejadian obesitas pada siswa di SMP Negeri 1 

Denpasar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur, pola 

konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas pada siswa di SMP Negeri 1 Denpasar. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan manfaat buah sayur pada siswa di SMP 

Negeri 1 Denpasar. 
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b. Mengidentifikasi frekuensi konsumsi buah dan sayur pada siswa di SMP Negeri 

1 Denpasar. 

c. Mengidentifikasi jenis konsumsi buah dan sayur pada siswa di SMP Negeri 1 

Denpasar. 

d. Mengidentifikasi jumlah konsumsi serat buah dan sayur pada siswa di SMP 

Negeri 1 Denpasar. 

e. Mengidentifikasi kejadian obesitas pada siswa di SMP Negeri 1 Denpasar. 

f. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur dengan 

kejadian obesitas pada siswa di SMP Negeri 1 Denpasar. 

g. Mengetahui hubungan antara frekuensi konsumsi buah dan sayur dengan 

kejadian obesitas pada siswa di SMP Negeri 1 Denpasar. 

h. Mengetahui hubungan antara jenis konsumsi buah dan sayur dengan kejadian 

obesitas pada siswa di SMP Negeri 1 Denpasar. 

i. Mengetahui hubungan antara jumlah konsumsi serat buah dan sayur dengan 

kejadian obesitas pada siswa di SMP Negeri 1 Denpasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan serta memberikan informasi mengenai hubungan antara tingkat 

pengetahuan manfaat buah sayur, pola konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

mengenai manfaat buah sayur serta pemilihan buah dan sayur dalam pola 

konsumsi siswa. 

b. Bagi sekolah, dapat memberikan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan 

siswa mengenai manfaat buah sayur serta pemilihan buah dan sayur dalam pola 

konsumsi, sehingga berpengaruh pada kualitas siswa yaitu tidak terdapat siswa 

remaja yang mengalami obesitas. 

c. Bagi orang tua siswa dan masyarakat, dapat memberikan informasi serta 

menerapkan pola konsumsi buah dan sayur dalam pemberian makanan sehingga 

kejadian obesitas pada siswa remaja dapat dicegah. 

d. Bagi peneliti, mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan 

antara tingkat pengetahuan tentang manfaat buah sayur, pola konsumsi buah 

sayur terhadap kejadian obesitas. 


