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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

        Masalah gizi yang masih dialami di Indonesia pada umumnya adalah 

masalah Kurang Energi Protein (KEP), masalah anemia besi, masalah 

gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), masalah kurang vitamin A 

(KVA), dan masalah obesitas yang umumnya terjadi di kota-kota besar.             

Saat ini, Indonesia mengalami masalah double burden atau masalah gizi ganda, 

artinya masalah gizi kurang belum dapat diatasi secara menyeluruh, sudah 

muncul masalah baru, yaitu gizi lebih ( Supariasa, 2001). 

Masalah gizi lebih atau kegemukan sering dikaitkan dengan masalah 

pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi adalah proses 

perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan 

menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi juga dikaitkan dengan masalah kemiskinan yang terjadi. Jika 

pertumbuhan meningkat sebesar 1%, maka akan mengakibatkan penurunan 

2,59% proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan data dari  

Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2009 

sebanyak 14,15% dan mengalami penurunan pada tahun 2010 sebanyak 13,3%. 

Pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan ini juga akan 

berdampak terhadap pola makan masyarakat (BPS,2010).  

 Pola makan adalah berbagi infomasi yang memberikan gambaran 

mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh 

satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu.  
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Pola makan ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: kebiasaan 

kesenangan, budaya, agama, taraf ekonomi, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya (Soegoeng Santoso, 1995). 

Sebagai contoh, perubahan pola makan yang dikaitkan dengan perbaikan taraf 

ekonomi yaitu terjadi pada masyarakat di perkotaan. Pola makan mengalami 

pergeseran  dari pola makan tradisional yang mengandung banyak karbohidrat, 

serat, dan sayuran ke pola makanan berat yang komposisinya terlalu banyak 

mengandung protein, lemak, gula, garam, tetapi kurang serat yang akan 

berdampak terhadap meningkatnya prevalensi kegemukan di masyarakat 

(Sudikno dkk,2008).  

Kegemukan adalah suatu keadaan yang terjadi jika kuantitas jaringan 

lemak tubuh dibandingkan dengan berat badan total lebih besar dari keadaan 

normalnya, atau suatu keadaan dimana terjadi penumpukan lemak tubuh yang 

berlebih sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal ( Sudikno dkk, 

2005 ).  Kegemukan ini dapat terjadi di semua golongan umur, mulai dari bayi, 

anak-anak hingga dewasa.  Umumnya, kegemukan yang terjadi pada masa 

anak-anak akan lebih mudah menjadi obesitas pada saat dewasa.  Dalam 

sebuah studi ditemukan bahwa obesitas yang terjadi pada masa anak-anak, 

akan memiliki risiko sekitar 70- 80% menjadi obesitas pada saat dewasa.  

Masalah kegemukan yang dialami anak-anak usia sekolah dasar dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor genetik, kerusakan salah 

satu bagian otak, jarang beraktifitas fisik, ketidakstabilan emosi, lingkungan 

dan pola makan.  
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Pola makan anak usia sekolah pada umumnya lebih sering mengkonsumsi 

makanan jajanan yang cenderung mengandung energi, lemak, dan karbohidrat 

yang tinggi, dengan vitamin, mineral, dan serat yang rendah, misalnya sosis 

dan makanan siap santap (ayam goreng, kentang goreng, hamburger, sosis, dan 

lain-lain) (Persatuan Ahli Gizi Indonesia, 2006). Ditambah lagi aktifitas fisik 

yang kurang dan lebih cenderung menghabiskan waktu untuk menonton 

televisi dan permainan komputer, sehingga menurunkan waktu untuk 

berolahraga anak dan dapat menyebabkan kegemukan. Televisi tidak 

merangsang anak untuk berolahraga, namun merangsang anak untuk makan 

snack berkalori tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, seringnya konsumsi 

makanan yang mengandung energi, lemak, dan karbohidrat yang tinggi, dengan 

vitamin,mineral, dan serat yang rendah dapat menyebabkan anak memiliki 

berat badan yang melebihi dari berat badan normal dan masuk ke dalam 

ketegori obesitas tingkat berat, dan pada umumnya anak perempuan berisiko 

lebih tinggi mempunyai berat badan berlebih dibandingkan laki-laki karena 

aktivitas anak perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.  

Berdasarkan Riskesdas 2010, prevalensi gemuk berdasarkan indikator 

IMT/U pada anak usia 6-12 tahun secara nasional sebesar 9,2%  dengan 

prevalensi gemuk pada laki-laki usia 6-12 tahun sebesar  10,7% sedangkan 

pada anak perempuan sebesar 7,7%.  Prevalensi ini mengalami peningkatan 

jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2007, prevalensi obesitas pada anak 

laki-laki usia 6-14 tahun sebesar 9,5% sedangkan pada perempuan sebesar 

6,4%, dan wilayah terbesar prevalensi gemuk usia 6-12 tahun berdasarkan hasil 

Riskesdas 2010 berada di wilayah Sulawesi Tenggara dengan prevalensi 
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sebesar 14,7%.  Kegemukan pada usia ini  dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit degeneratif di masa dewasa, misalnya penyakit jantung dan pembuluh 

darah, diabetes tipe 2, kanker, obesitas, dan osteoporosis.  

Masalah kegemukan merupakan masalah yang perlu ditangani secara 

serius, karena memiliki dampak yang besar dalam derajat kesehatan manusia, 

terutama di masa anak-anak yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap 

kejadian penyakit degeneratif jika pada masa anak-anak tersebut telah memiliki 

masalah berat badan berlebih atau kegemukan. Berdasarkan data-data yang 

telah diurakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui perbedaan 

karakteristik ( jenis kelamin, tempat tinggal ), kejadian kegemukan pada anak 

usia 6-12 tahun dan asupan zat gizi ( karbohidrat, protein, dan lemak ) di 

provinsi Sulawesi Tenggara (Analisis Data Riskesdas 2010 ). 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik  responden    

( jenis kelamin dan tempat tinggal ), serta kejadian kegemukan pada anak usia 

6-12 tahun di Sulawesi Tenggara. Sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah asupan zat gizi (asupan karbohidrat, asupan protein, dan 

asupan lemak). Kegemukan pada masa anak-anak akan mempunyai risiko 

untuk terjadinya kegemukan pada masa dewasa dan rentan untuk terjadinya 

penyakit degeneratif. Kejadian obesitas meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia seseorang akibat penumpukan lemak. Perempuan lebih 

berisiko untuk terjadinya kegemukan dibandingkan laki-laki. Tempat tinggal 

berkaitan dengan ketersediaan jenis bahan makanan dan pola makan dalam 
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rumah tangga yang nantinya akan berdampak terhadap kejadian kegemukan 

pada seseorang.    

C. PEMBATASAN MASALAH 

Pembatasan  masalah dilakukan  agar  penelitian  lebih  terarah dan 

terfokus sehingga dapat memaksimalkan semua sumber daya yang tersedia, 

dan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Oleh 

karena itu, penelitian ini hanya melihat perbedaan karakteristik ( jenis kelamin 

dan tempat tinggal ), kejadian kegemukan pada anak usia 6-12 tahun dan 

asupan zat gizi (asupan  karbohidrat, protein dan lemak). 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan paparan  latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian 

ini adalah apakah ada perbedaan karakteristik, kejadian kegemukan pada anak 

usia  6-12 tahun dan asupan zat gizi ( asupan karbohidrat, protein dan lemak ) 

di Provinsi Sulawesi Tenggara (Analisis Data Riskesdas 2010 ). 

E. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan karakteristik, kejadian kegemukan pada anak usia 

6-12 tahun dan asupan zat gizi ( karbohidrat, protein, dan lemak ) di 

provinsi Sulawesi Tenggara (Analisis Data Riskesdas 2010). 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi informasi tentang karakteristik responden yang 

meliputi  jenis kelamin dan tempat tinggal. 

b. Mengidentifikasi informasi mengenai kejadian kegemukan pada anak 

usia 6-12 tahun di Sulawesi Tenggara. 
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c. Mengidentifikasi informasi tentang asupan zat gizi yang meliputi 

asupan karbohidrat, asupan protein, dan asupan lemak. 

d. Menganalisis karaktristik responden berupa jenis kelamin, dan tempat 

tinggal dengan asupan zat gizi pada anak usia 6-12 tahun di Sulawesi 

Tenggara. 

e. Menganalisis kejadian kegemukan dengan asupan zat gizi pada anak 

usia 6-12 tahun di Sulawesi Tenggara. 

F. MANFAAT 

Dilihat dari manfaat secara aplikatif, penelitian ini diharapkan bermanfaat 

kepada: 

1. Masyarakat 

Dalam penelitian ini, masyarakat khususnya kaum ibu diharapkan dapat 

memahami secara menyeluruh mengenai kegemukan pada anak, sehingga 

dapat membantu anak dalam menyediakan menu makanan yang sesuai 

dengan kebutuhannya. Selain itu, membantu anak untuk mengurangi jajan 

diluar dengan membawakan makanan bekal ketika anak berada di sekolah.  

2. Pihak sekolah 

Pihak sekolah diharapkan dapat menyediakan kantin sekolah yang menjual 

makanan dan minuman yang sehat, bergizi dan mempunyai dampak yang 

baik kepada kesehatan, dengan tujuan anak sekolah dapat mengkonsumsi 

makanan yang dapat meningkatkan produktivitasnya di sekolah. Karena 

hampir sebagian waktunya dihabiskan di sekolah. Hal ini akan membantu 

memberikan edukasi tentang makanan sehat kepada anak sekolah.  
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3. Bagi peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam 

menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan yang 

pernah didapat. 


