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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Air adalah unsur utama dari kehidupan yang dibutuh kan tubuh 

agar organ-organ penting berfungsi dengan baik. Dalam kondisi kekurangan 

cairan, yaitu dehidrasi, tubuh kita akan mengalami banyak gangguan fungsi 

organ yang dalam keadaan berantakan berakibat fatal (Sawka dkk, 2011) 

Di dalam tubuh manusia terdapat 55-57% air. Kondisi 

keseimbangan cairan didalam tubuh yang negatif, atau dehidrasi, akan 

muncul saat cairan dalam tubuh menurun 2-6% dehidrasi disebab kan oleh 

penurunan asupan air, dan peningkatan pengeluaran air (urin, pendarahan, 

atau keringat). Penurun total air tubuh akan mengurangi volume cairan 

intraseluler maupun ekstraseluler. Bentuk atau perwujudan klinis dari 

dehidrasi sebagian besar dikaitakan dengan penurunan volume intravaskular 

dan peningkatan hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kegagalan 

fungsi organ dan akhirnya kematian (Sawka dkk, 2001).  

Keseimbangan cairan didalam tubuh harus terjaga supaya tidak 

menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan dampak terhadap status 

hidrasi dalam tubuh. Status hidrasi merupakan suatu parameter untuk men 

getahui kadar cairan yang ada didalam tubuh. Status hidrasi adalah suatu 

kondisi atau keadaan yang menggambarkan jumlah cairan dalam tubuh 

seseorang. Apabila status hidrasi dalam tubuh terganggu maka tubuh akan 
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mengalami dehidrasi. Adalah keadaan dimana tubuh bnyak kehilangan 

cairan yang diikuti pula dengan kehilangan elektrolit. Menjadi catatan 

penting bahwa hidrasi dapat terjadi pada siapa saja baik dewasa, anak-anak, 

orang tua bahkan bisa dimungkinkan terjadi pada bayi. Hidrasi bisa 

menyerang siapapun apabila keseimbangan cairannya tidak dijaga dengan 

baik (Dewi dkk, 2011) 

Hidrasi yang terjadi didalam tubuh dapat dikategorikan menjadi 

tiga kategori, yaitu kategori hidrasi ringan, sedang, ataupun berat, pada 

masing-masing tingkattan dapat menimbulkan efek yang berbeda. Dampak 

hidrasi bagi tubuh yaitu menurunnya kemampuan kognitif atau sulit 

berkonsentrasi, persentase resiko terserang infeksi saluran kemih lebih 

tinggi, terbentuknya batu ginjal, serta menurunkan stamina dan produktifitas 

kerja melalui gangguan sakit kepala, lesu, kejang hingga pingsan. Hidrasi 

dapat berdampak pada seseorang seperti menimbulkan haus, mulut kering, 

kelit kemerahan, pusing, fungsi tubuh tidak sempurna, lemah kesulitan 

bernafas, kejang-kejang, lidah membekak, mengigau, srikulasi darah 

memburuk dan fungsi ginjal rusak. Kedua pendapat ahli tersebut dapat 

dimaknai bahwa hidrasi berdampak buruk bagi tubuh. Sehingga, meskipun 

hanya kebutuhan cairan yang mudah untuk dipenuhi tentunya tetap harus 

diperhatikan karena dampak yang timbulkan bagi tubuhpun bersifat 

merugikan. (Dewi dkk, 2011) 
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Peran guru dan petugas kesehatan dalam memberikan pengetahuan 

terkait dengan permasalah konsumsi cairan guna menjaga hidrasi tubuh 

masih sangat minim. Hal ini mengakibatkan timbutnya kebiasaan siswa 

jajan minum-minuman yang tentu kandungan gizinya belum jelas. 

Konsumsi es, minuman dingin, dan minuman manis yang menggunakan 

sakarin akan menimbulkan permasalahan. Hal tersebut bukan berdapak baik 

akan tetapi mengakibat siswa mudah terserang penyakit seperti flu, diare, 

ataupun pusing karena tidak memperhatikan asupan yang dikonsumsi. 

Ketersediaan jajanan disekitar lingkungan sekolah yang banyak 

menjual minuman shaseet ataupun sofdrink juga sangat berpengaruh 

terhadap konsumsi dan pemenuhan kebutuhan cairan siswa. Dampak yang 

terjadi pada siswa adalah tidak adanya pilihan dalam siswa membeli 

minuman, baik minuman yang ingin dikonsumsi secara spontan ataupun 

minuman yang dikonsumsi ketika sedang haus atau hidrasi. 

Konsumsi air minum yang tidak diimbangi akan menyabab kan 

dehidrasi. Dehidrasi adalah kehilangan cairan dalam tubuh dimana air yang 

lebih banyak keluar dibandingkan pemasukan. Dehidrasi dapat 

menyebabkan efek negatif pada tubuh yang mempengaruh pada ginjal dan 

dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Dehidrasi sering terjadi pada 

perempuan di bandingkan laki-laki karena pada laki-laki komposisi otot 

lebih dominan sedangkan pada perempuan adanya pengaruh hormonal 

sehingga rentan terhadap dehidrasi dalam tubuh. (Fauziyah dkk, 2012). 
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Salah satu faktor resiko terjadinya dehidrasi adalah kelebihan berat 

badan (overweight). Hal ini disebab kan karena terjadi ketidakseimbangan 

elektrolit dalam tubuh dan menekan seseorang meningkatkan nafsu makan 

serta asupan makanya sehingga akan menurunkan asupan cairan dalam 

tubuh (Fauziyah, 2011). Seseorang yang kelebihan berat badan akan 

mengalami kelebihan lemak dalam tubuhnya sehingga air merupakan kunci 

dalam metabolisme lemak. Lemak umumnya larut dalam air. Hal ini 

terbukti pada penelitian tentang konsumsi cairan dan status hidrasi pada 

remaja yang obesitas dan non obesitas disemarang yang menemukan 

kajadian dehidrasi lebih banyak dialami remaja yang obesitas yaitu 

sebanyak 83,9% sedangkan non obesitas sebanyak 51,6% (Prayitno dkk, 

2012) 

Cairan tubuh terdapat dalam dua kompartemen besar, yaitu cairan 

intrasel dan ekstrasel. Cairan intrasel adalah cairan yang terdapat dalam sel 

tubuh. Sekitar 60% dari cairan tubuh total berupa cairan intrasel. Persentase 

cairan intrasel pada usia dewasa lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak 

karena jumlah sel semakin banyak dan ukuran sel lebih besar. Cairan 

intrasel berperan pada proses menghasilkan, menyimpan, penggunaan 

energi, serta proses perbaikan sel. Cairan intrasel juga berperan dalam 

proses replikasi serta sebagai cadangan air untuk mempertahankan volume 

dan osmolalitas cairan ekstrasel (UPK-PKB 2007). 

Cairan ekstrasel terletak di luar sel tubuh. Cairan ekstrasel terdiri 

dari cairan intersistium (cairan antar sel), cairan intravaskuler (cairan dalam 
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pembuluh darah), serta cairan trans-sel (cairan dalam rongga khusus, seperti 

otak, bola mata, dan sendi). Cairan ekstrasel berperan sebagai pengantar 

semua keperluan sel, misalnya zat gizi dan oksigen. Cairan ekstrasel juga 

berperan sebagai pengangkut CO2, sisa metabolisme, serta bahan toksik 

(UPK-PKB 2007). 

Tingginya komposisi air dalam tubuh manusia menyebabkan cairan 

harus dikonsumsi setiap harinya untuk menjaga asupan tubuh dan 

mengganti cairan yang keluar dari tubuh berupa urin, keringat, uap air, 

maupun cairan yang keluar bersama tinja (Brown 2000 & Irianto 2007). 

Minuman, makanan, dan hasil metabolisme merupakan sumber air bagi 

tubuh manusia (Santoso et al 2011). Minuman memiliki kontribusi paling 

besar dalam pemenuhan kebutuhan cairan manusia (Brown 2000). Third 

National Health and Nutrition Survey (NHANES III) dalam Manz dan 

Wentz (2005) menyatakan bahwa sekitar 80% total asupan air diperoleh dari 

minuman, sedangkan sisanya diperoleh dari makanan. 

SMA Al-Fityan aktifitas fisiknya cenderung lebih tinggi pada siswa 

laki-laki, dikarenakan aktifitas fisiknya saat berolahraga lebih tinggi 

dibandingkan pada siswa perempuan. Karena aktifitas fisik perempuan saat 

berolahraga kebanyakan yang didapatkan hanya duduk di kantin saja. 

Hal ini dikarenakan hidrasi lebih tinggi terjadi pada laki-laki 

dibandingkan dengan perempuan, hidrasi banyak terjadi pada laki-laki 

disebabkan karena obesitas lebih tinggi pada laki-laki. Didapatkan hasil 

resikoa obesitas lebih tinggi pada laki-laki yang aktifitas fisiknya (OR=1,59) 



6 
 

 
 

dibandingkan dengan perempuan yang aktifitas fisiknya (OR=1,29) 

(Sudikno dkk, 2010). 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan survei awal pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

di SMA  Al-Fityan yang telah didapat kan 10 siswa, yang terdiri dari 5 

siswa mengalami hidarasi <2200 ML (AKG, 2013) karena banyak nya 

aktifitas yang dilakukan oleh siswa tersebut, sedangkan 5 siswa lainnya 

tidak mengalami hidrasi 2200 (AKG, 2013) karena aktifitas tidak terlalu 

banyak dan mengkonsumsi airnya cukup.   Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ 

tingkat konsumsi energi, lemak, serat, dan cairan dengan status hidrasi pada 

siswa boarding school SMA  Al-Fityan “. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini untuk Menganalisis Tingkat Konsumsi 

Energi, Lemak, Serat, dan Cairan, dan Status Hidrasi pada Siswa Boarding 

School.  

I.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini meliputi analisa univariat dan 

bivariat, antara lain 

1. Gambaran status hidrasi pada siswa boarding school SMA  Al-Fityan. 
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2. Gambaran tingkat konsumsi energi, lemak, serat, dan cairan pada siswa 

Boarding School SMA  Al-Fityan. 

3. Hubungan konsumsi Eneregi dengan status hidrasi pada siswa boarding 

school  SMA  Al-Fityan. 

4. Hubungan konsumsi lemak dengan status hidrasi pada siswa boarding 

school  SMA  Al-Fityan.   

5. Hubungan konsumsi serat dengan status hidrasi pada siswa Boarding 

school SMA  Al-Fityan. 

6. Hubungan konsumsi cairan dengan status hidrasi pada siswa Boarding 

school SMA  Al-Fityan. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Siswa 

Siswa mampu mengidentifikasi level status hidrasi pada tubuhnya yang 

berkaitan erat dengan konsumsi pola minum, sehingga siswa mampu 

menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. 

I.4.2  Bagi Guru 

Memberikan pemahaman kepada guru mengenai asupan konsumsi 

cairan yang dibutuhkan siswa dan mengetahui cara pemantauan status 

hidrasi pada siswa dan siswinya, sehingga dapat dijadikan sebagai piranti 

untuk membantu guru dalam mengawasi siswa, serta dapat dijadikan sebagai 

tambahan bahan ajar terkait dengan materi kesehatan. 
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I.4.1  Bagi Orang Tua Siswa 

Sebagai tambahan pengetahuan terkait dengan menjaga kesehatan putra 

dan putrinya yang berhubungan dengan asupan konsumsi cairan, sehingga 

orang tua mampu berperan lebih aktif terkait dengan memperhatikan 

kesehatan putra dan putrinya. 

I.5 Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

 

Judul/penelitian 
Variebel 

penelitian 
Hasil 

Subjek dan 

desain 

penelitian 

Perbedaan  Persamaan 

Donna Pertiwi. (2015) 

 

Status Hidrasi jangka 

pendek Berdasarkan 

Hasil Pengukuran 

Puri (Periksaan Urin 

Sendiri) 

Menggunakan Grafik 

Warna Urin Pada 

Remaja Kelas 1 Dan 

Di SMAN 63 Jakarta  

Penelitian ini 

bersifat 

observasional 

analitik, tingkat 

konsumsi 

energi, lemak, 

dan cairan serta 

status hidrasi 

pada siswa 

sekolah 

menengah atas 

sehingga desain 

penelitian ini 

adalah case 

control study 

dan analisis data 

bivariat dengan 

menggunakan 

chi square. 

Hasil 

penelitian:  

Menunjukan 

hasil yang 

paling banyak 

mengalami 

hidrasi jangka 

pendek yaitu 

siswa yang 

memiliki 

aktivitas fisik 

berat sebanyak 

1 orang(50%) 

dan siswa yang 

memiliki 

aktivitas fisik 

ringan sebesar 

27 

siswa(42,9%) 

sedangkan siswa 

yang memiliki 

aktivitas fisik 

sedang ada 6 

siswa(60%). 

Jumlah siswa 

yang memiliki 

aktivitas fisik 

berat lebih 

sedikit sebanyak 

2 siswa (7,7%) 

dan siswa yang 

mengalami 

hidrasi jangka 

pendek hanya 

Populasi pada 

penelitian 

adalah 

merupakan 

seluruh siswa-

siswi kelas 1 

dan kelas 2 di 

SMAN 63 

Jakarta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan 

yaitu dalam 

lokasi/tempat 

penelitian, dan 

populasi nya 

seluruh siswa 

siswi kelas 1 

dan kelas 2. 

 

 

 

Sama-sama 

meneliti tingkat  

konsumsi cairan 

pada siswa 

sekolah 

menengah atas. 
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sebanyak 1 

siswa (50%) 

sehingga 

persentase 

aktivitas berat 

lebih besar. 

Candra Bima 

Setyawan (2017) 

 

 

Hubungan Antara 

Konsumsi Cairan Dan 

Status Hidrasi Pada 

Siswa Kelas 5 SDN 

Percobaan 4 Wates 

 

 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

diskriptif, 

kuantitatif. 

Metode 

kuesioner 

dilakukan dalam 

mengambil data 

konsumsi caira, 

sedangkan 

metode 

observasi 

dilaksanakan 

dalam 

menganalisis 

status hidrasi 

dengan metode 

PURI. 

Hasil data pada 

konsumsi cairan 

menunjukan 

sebanyak 45 

(81,8%) 

memenuhi 

kebutuhan 

konsumsi 

cairan. Siswa 

yang tidak 

memenuhi 

konsumsi cairan 

hanya 10 

(18,2%) siswa. 

Hasil analisis 

data pada status 

hidrasi 

menunjukan 

bahwa sebanyak 

11(20%) 

responden status 

hidrasi nya baik, 

11(20%) 

responden status 

hidrasi nya 

sedang , 

25(45,5%) 

responden status 

hidrasinya pada 

kategori hidrasi, 

dan 8(14,5%) 

responden status 

hidrasinya pada 

kategori sangat 

hidrasi. 

 

.  

Sebanyak 55 

siswa 

merupakan 

studi 

observasional 

metode 

pendekatan 

cross sectional 

Perbedaan 

yaitu peneliti 

konsumsi 

energi, lemak 

dan serat pada 

siswa.  

 

Sama-sama 

meneliti 

konsumsi cairan 

pada siswa 

sekolah 

menangah atas. 

 

 

 

 


