
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan  kesehatan pada dasarnya merupakan upaya seluruh sektor 

bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat sebagai investasi kesehatan, guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang 

produktif secara ekonomi dan sosial (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2020).   

Kelebihan berat badan dan obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan 

di Indonesia. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas di seluruh dunia pada 

anak-anak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan 

prevalensi global meningkat dari 4,2% pada tahun 1990 menjadi 6,7% pada tahun 

2010 dan diperkirakan akan mencapai 9,1% pada tahun 2020. Selain itu, jutaan anak 

di dunia meninggal karena kekurangan gizi dalam 30 tahun terakhir dan sekitar 16 

juta anak mati kelaparan (Indriati, 2020).  

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 secara nasional 

didapatkan status gizi anak 5- 12 tahun menurut indeks massa tubuh/umur di 

Indonesia, yaitu prevalensi kurus adalah 9,3%, terdiri dari 2,5% sangat kurus dan 

6,8% kurus. Masalah gemuk pada anak di Indonesia juga masih tinggi dengan 

prevalensi 20,6% terdiri dari gemuk 11,1% dan sangat gemuk (obesitas) 9,5%. 

Sedangkan prevalensi pendek yaitu 23,6% terdiri dari 6,7% sangat pendek dan 

16,9% pendek. Di Provinsi Bali status gizi anak usia 5-12 tahun menurut indeks 
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massa tubuh/umur yaitu prevalensi sangat kurus 1,2%,  kurus 5,0%, normal 70,2%, 

gemuk 13,0%, dan obesitas 10,6% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Di 

Kabupaten Badung prevalensi kurus adalah 6,07%, terdiri dari 1,24% sangat kurus 

dan 4,83% kurus. Gizi Normal yaitu 67,29%. Masalah gemuk pada anak di 

Kabupaten Badung juga masih tinggi dengan prevalensi 26,63% terdiri dari gemuk 

15,19% dan sangat gemuk (obesitas) 11,44% (Dinkes Bali, 2019).  

Anak usia sekolah merupakan masa remaja awal dengan rentang usia usia 6 

sampai 12 tahun. Anak usia sekolah membutuhkan lebih banyak zat gizi yang 

mereka gunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan menuju masa remaja. 

(Hasrul dkk., 2020). Status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti asupan zat 

gizi dan aktivitas fisik anak. Asupan zat gizi dan aktivitas fisik akan memengaruhi 

status kesehatan anak pada masa kini dan mendatang. Rata-rata tingkat kecukupan 

energi pada anak usia 5-12 tahun secara nasional berdasarkan Studi Diet Total 

(SDT) 2014 sebesar 86,5%. Proporsi anak yang mengkonsumsi <70% AKE sebesar 

29,7% dan 10,2% ≥130% AKE (Taradipa dkk., 2020).  

Data Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2015 menunjukkan 

bahwa sekitar 55 juta orang yang menggunakan gadget di Indonesia dan Indonesia 

termasuk dalam 5 besar negara dengan penggunaan gadget tertinggi di dunia. 

Pengenalan gawai masih terlalu dini untuk anak-anak usia sekolah dasar, dimana 

pada umur tersebut anak-anak usia sekolah dasar lebih disarankan untuk melakukan 

aktivitas atau permainan fisik, atau bermain secara langsung dalam kelompok 

(Permana dkk., 2020). 

Badung merupakan salah satu kabupaten kota di Bali. Kecamatan Mengwi 

merupakan salah satu dari enam Kecamatan di Kabupaten Badung. Kecamatan 
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Mengwi memiliki 73 institusi pendidikan sekolah dasar baik negeri maupun swasta 

(Kemendikbud, 2021). Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 27 maret 

2021 yang dilakukan pada 15 siswa di sekolah dasar di Kecamatan Mengwi dalam 

bentuk evaluasi diri siswa, didapatkan 9 siswa memiliki status gizi baik (normal), 2 

siswa memiliki status gizi kurang (thinness), 1 siswa memiliki status gizi lebih 

(overweight) dan 3 siswa memiliki status gizi Obesitas (obese).  

Ditambah pada saat ini dunia mengalami musibah dengan munculnya ‘virus 

corona’. ’Dampak virus corona’ dalam dalam bidang sosial yaitu manusia dilarang 

melakukan kegiatan yang berkelompok/ dibatasi sehingga dalam bidang pendidikan 

juga terdampak yaitu banyak sekolah dasar meliburkan semua muridnya untuk 

mencegah Covid-19 semakin meluas maka pembelajaran yang awalnya tatap muka 

tetapi sekarang ini memakai pembelajaran online menggunakan gawai  (Iqbal dkk., 

2020). Pada masa pandemi ini banyak anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan 

atau mengoperasikan gawai sebagai media untuk belajar, akan tetapi gawai juga 

digunakan untuk bermain game dan membuat anak-anak menjadi kecanduan 

menggunakan gawai (Najwa, 2021).  

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan tingkat konsumsi energi, durasi penggunaan gawai dan status 

gizi anak sekolah dasar di Kecamatan Mengwi.  

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

yakni, Bagaimana tingkat konsumsi energi, durasi penggunaan gawai dan status 

gizi anak sekolah dasar di Kecamatan Mengwi?  
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C. Tujuan Penelitian   

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui tingkat konsumsi energi, durasi penggunaan gawai dan 

status gizi anak sekolah dasar di Kecamatan Mengwi.  

2. Tujuan Khusus  

a. Mengukur status gizi anak sekolah dasar di Kecamatan Mengwi.  

b. Menghitung tingkat konsumsi energi anak sekolah dasar di Kecamatan 

Mengwi.  

c. Mengidentifikasi durasi penggunaan gawai pada anak sekolah dasar di 

Kecamatan Mengwi.  

d. Menganalisis hubungan antara tingkat konsumsi energi dengan status gizi anak 

sekolah dasar di Kecamatan Mengwi.  

e. Menganalisis hubungan antara durasi penggunaan gawai dengan status gizi 

anak sekolah dasar di Kecamatan Mengwi.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis   

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi terkait tingkat 

konsumsi energi, durasi penggunaan gawai dan status gizi anak sekolah dasar di 

Kecamatan Mengwi. 

2. Manfaat teoritis  

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang gizi masyarakat berupa bukti empiris 
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bahwa ada hubungan tingkat konsumsi energi, durasi penggunaan gawai dan 

status gizi anak sekolah dasar di Kecamatan Mengwi. 

b. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya di bidang gizi masyarakat.  


