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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia pada saat ini mengalami permasalahan beban ganda 

masalah gizi, dimana ketika permasalahan gizi kurang belum terselesaikan, 

muncul permasalahan gizi lebih. Gizi kurang erat hubungannya dengan 

penyakit-penyakit infeksi, maka gizi lebih atau obesitas dianggap sebagai 

sinyal awal munculnya penyakit-penyakit degenatif yang sekarang banyak 

terjadi diseluruh pelosok Indonesia, fenomena ini sering dikenal dengan 

sebutan New World Syndrom atau Sindrom Dunia Baru (Sartika, 2011). 

Gizi yang adekuat memegang peranan penting selama usia sekolah 

untuk menjamin anak-anak tersebut mencapai potensi pertumbuhan, 

perkembangan dan kesehatan yang penuh atau optimal.  Bila tidak 

mengonsumsi gizi yang adekuat anak-anak usia sekolah akan mengalami 

berbagai masalah gizi salah satunya adalah obesitas (Arisman, 2010) 

Pengertian obesitas adalah suatu keadaan yang terjadi apabila jumlah 

jaringan lemak tubuh jika dibandingkan berat badan total lebih dari normal, 

yaitu jika persentase lemak tubuh diatas 20% untuk laki-laki dan 25% untuk 

wanita. Hal ini terjadi karena penimbunan jumlah energi dalam bentuk lemak 

akibat dari proses adaptasi yang salah (Wati, dkk, 2016). 
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Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang anak yang belum berumur 

18 tahun. Berdasarkan Keputusan Menteri kesatuan Republik Indonesia No. 

1995/Menkes/SK/XII/2010, untuk menilai status gizi anak diperlukan standar 

antropometri yang mengacu pada standar World Health Organization (WHO 

2005 dalam Handayani, 2015). 

Sebagaimana sudah diketahui bahwa anak usia sekolah dasar memiliki 

karakteristik yang unik. Pertumbuhan fisik atau jasmani dapat dijelaskan 

dalam berbagai karakter yaitu, perkembangan fisik atau jasmani anak sangat 

berbeda satu sama lain, sekalipun anak-anak tersebut usianya relatif sama, 

bahkan dalam kondisi ekonomi yang relatif sama pula. Sedangkan 

pertumbuhan anak-anak berbeda ras juga menunjukkan perbedaan yang 

menyolok. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan gizi, lingkungan, 

perlakuan orang tua terhadap anak, kebiasaan hidup dan lain-lain (Sofa, 2008 

dalam Setiawati dkk, 2009). 

Salah satu penyebab obesitas adalah karena pengaruh gaya hidup, 

menjamurnya toko, depot makan serta jajanan yang beragam membuat anak 

semakin tidak sadar apa yang dikonsumsi. Selain itu kebiasaan tersebut dapat 

menjadi kebiasaan buruk yang akan terbawa sampai anak tersebut dewasa. 

Semakin sibuknya orangtua dalam pekerjaan mereka yang mengakibatkan 

kurangnya perhatian orangtua terhadap anak menyebabkan makin banyak 

anak yang pola hidup konsumtif. Karena anak-anak tersebut tidak mau makan 

apabila tidak membeli makanan siap saji dan pada akhirnya anak sangat sulit  



3 
 

 

menjaga berat badan mereka. Dunia globalisasi yang telah menciptakan 

fasilitas yang serba canggih, lingkungan modern saat ini juga sangat 

mengurangi kesempatan anak untuk melakukan aktifitas fisik. Transportasi 

yang nyaman, komputer, film, televisi serta makanan siap saji telah 

mendorong kebiasaan hidup yang santai dan malas yang mengakibatkan 

obesitas pada seorang anak (Yaqin, 2014). 

 Dampak obesitas berlanjut hingga usia sampai remaja dan dewasa 

yang akan lebih berisiko untuk kejadian penyakit kardiovaskuler, pada usia 

remaja anak yang obesitas akan mengalami efek psikologis seperti kurang 

percaya diri dilingkungannya karena merasa potongan tubuhnya jelek dan 

tidak modis sehingga bisa mengakibatkan anak merasa rendah diri dan 

mengisolasi diri dari lingkungan sekitar. Obesitas juga berrisiko, antara lain 

penyakit jantung akibat kolestrol dan tekanan darah yang tinggi, berisiko 

besar terjadi berhenti napas waktu tidur (sleep apnea), gangguan tulang dan 

otot rangka, penyakit hati dan penyakit asma. Selain itu, akan sering 

mengalami masalah kulit yang lecet akibat gesekan dan pada lipatan-lipatan 

kulit akan tumbuh jamur (Yatim, 2005).  

Di Rumania tahun 2013 prevalensi obesitas pada anak usia 6-10 tahun 

adalah 7,8% anak laki-laki dan 6,3% pada anak perempuan. Selain itu 

menurut Badawi dkk tahun 2013, prevalensi obesitas pada anak usia 6-12 

tahun di kota Port Said adalah 13,5%, penelitian yang dilakuakan Zaini dkk,  
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tahun 2005 juga menunjukan prevalensi obesitas pada anak usia 9-10 di 

Malaysia adalah sebesar 6,3% (Lomniczi, 2013). 

Pada tahun 2013 permasalah gemuk pada anak umur 5-12 tahun masih 

tinggi yaitu 18,8 persen, terdiri dari gemuk 10,8 persen dan sangat gemuk 

(obesitas) 8,8 persen, Kalimantan barat masuk dalam lima belas provinsi 

dengan prevalensi sangat gemuk diatas nasional (Wati, dkk, 2016). 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010, prevalensi gizi lebih pada 

anak usia 5 – 12 tahun pada Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 8,7%, 

bila dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013, terjadi peningkatan 

kasus menjadi 11%. Penelitian yang dilakukan di empat belas kota besar di 

Indonesia, angka kejadian obesitas pada anak tergolong relatif tinggi, antara 

10-20% dengan nilai yang terus meningkat hingga kini. 

Kegemukan dan obesitas disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan 

antar hormon, seperti pada sindrom cushing dimana kondisi kelenjar adrenal 

tubuh membuat terlalu banyak hormone kortisol. Sindrom ini juga dapat 

berkembang jika seeseorang menggunakan dosis tinggi obat obatan tertentu 

dalam waktu yang lama. Orang yang menderita sindrom ini biasanya  

mengalami obesitas dibagian tubuh atasnya seperti lemak disekitaran leher, 

wajah bulat namun lengan dan kaki tidak gemuk (El – Maryam, 2016). 

Faktor yang berperan dalam terjadinya obesitas sebagian besar 

merupakan interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan, antara 

lain aktivitas fisik, sosial ekonomi, dan nutrisi. Perubahan gaya hidup  
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menyebabkan terjadinya perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, pola makan 

serta jumlah makanan yang dikonsumsi. Selain itu perubahan gaya hidup juga 

menurunkan frekuensi dan intensitas aktivitas fisik yang dilakukan. 

Penurunan aktivitas fisik ini dapat dilihat dari penurunan intensitas olahraga 

dan permainan yang mempergunakan fisik pada anak digantikan jenis 

permainan elektronik (Marlissa, dkk, 2015).  

Obesitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, menunjukkan faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas pada  

anak antara lain, yaitu keturunan (Juliantini, dkk, 2013), pola makan 

(Haryono, 2015), frekuensi sarapan (El – Maryam, 2016), konsumsi sayur, 

konsumsi energi dan protein (Sartika, 2011), ibu bekerja (Haryanto, 2012). 

Hasil survei yang dilakukan khusus kelas satu di ketiga Sekolah Dasar 

Kota Pontianak Barat di tahun 2017 sebagai berikut. Pertama, di SD Negeri 

06 dengan kasus sebesar 6,4% dari 47. Kedua, SD Negeri 28 dengan kasus 

obesitas sebesar 7,24% dari 69. Ketiga, SD Negeri 39 dengan kasus obesitas 

sebesar 10,2% dari 98 (Data Sekolah Pontianak, 2017). 

Sedangkan hasil survei yang dilakukan di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 2 Pontianak di dapatkan IMT anak dengan perhitungan 

tinggi badan dan berat badan dari kelas empat, lima dan enam pada tahun 

2015 sampai 2017 bisa dilihat dari tabel yang ada dibawah ini sebagai berikut 

( Tabel IMT) persentase tiga tahun terakhir. 
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Sumber tahun ajaran 2016/2017 

Berdasarkan data sekunder di empat sekolah yang saya dapatkan 

datanya, sekolah yang terbanyak anak yang obesitasnya adalah sd 

muhammadiyah 2. Jadi hasil survei yang dilakukan di atas, dapat dilihat 

bahwa di Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kota Pontianak lebih tinggi IMT 

anak yang obesitas terutama kelas enam (VI) lebih banyak dengan IMT 

kategori gemuk yaitu, 25.10 dibandingkan dengan 3 sekolahan negeri diatas. 

Sehingga menjadikan alasan peneliti untuk lebih lanjut ingin mengetahu 

tentang Hubungan Antara Keturunan, Pola Makan, Kebiasaan Jajan, 

Frekuensi Makan dan Status Pekerjaan Ibu Dengan Kejadian Obesitas Pada 

Anak Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 
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      1.2 Rumusan Masalah 

Obesitas dapat terjadi pada usia berapa saja, tetapi yang tersering pada 

tahun pertama kehidupan usia 5-6 tahun dan pada masa remaja. Sekolah 

Dasar Muhammadiyah 2 Kota Pontianak kelas enam dengan obesitas 

sebanyak 61 kasus (43.57%) dari 140. (Data Sekolah Muhammadiyah 2 tahun 

2017). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui “Hubungan Antara 

Keturunan, Pola Makan, Kebiasaan jajan, Frekuensi Makan dan Status 

Pekerjaan Ibu Dengan Kejadian Obesitas Pada Anak Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 2 Kota Pontianak?”.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum 

Tujuan umum untuk mengetahui Hubungan Antara 

Keturunan, Pola Makan, kebiasaan jajan, Frekuensi Makan dan 

Status Pekerjaan Ibu Dengan Kejadian Obesitas Pada Anak 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kota Pontianak.   

2) Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui gambaran karakteristik Anak Sekolah 

Dasar di Muhammadiyah 2 Kota Pontianak.  

2. Untuk mengetahui hubungan antara keturunan dengan 

kejadian obesitas pada anak Sekolah Dasar di Muhammadiyah 

2 Kota Pontianak. 
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3. Untuk mengetahui hubungan antara asupan karbohidrat (pola 

makan) dengan kejadian obesitas pada anak Sekolah Dasar di 

Muhammadiyah 2 Kota Pontianak.  

4. Untuk mengetahui hubungan antara asupan lemak (pola 

makan) dengan kejadian obesitas pada anak Sekolah Dasar di 

Muhammadiyah 2 Kota Pontianak.  

5. Untuk mengetahui hubungan antara asupan protein (pola 

makan) dengan kejadian obesitas pada anak Sekolah Dasar di 

Muhammadiyah 2 Kota Pontianak.  

6. Untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan jajan dengan 

kejadian obesitas pada anak Sekolah Dasar di Muhammadiyah 

2 Kota Pontianak.  

7. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi makan dengan 

kejadian obesitas pada anak Sekolah Dasar di Muhammadiyah 

2 Kota Pontianak. 

8. Untuk mengetahui hubungan antara status pekerjaan ibu 

dengan kejadian obesitas pada anak Sekolah Dasar di 

Muhammadiyah 2 Kota Pontianak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Institusi Sekolah Dasar di Muhammadiyah 2 Kota Pontianak 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat kepada anak Sekolah Dasar di  

 

Muhammadiyah 2 Kota Pontianak terutama orang tua karena, 

diharapkan dapat memberikan masukan informasi tentang 

kesehatan terutama obesitas. 

2) Institusi Dinas Kesehatan  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukkan 

nformasi dalam menyusun kebijakan dan strategi program  

kesehatan terutama yang berhubungan dengan pelayanan 

kesehatan anak SD khususnya program yang akan dicapai. 

3) Institusi Pendidikan  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

luas bagi pembaca dan penulis dalam ruang lingkup prinsip 

pelayanan kesehatan pada anak SD, selain itu juga program 

kesehatan ini diharapkan dapat menambahkan kepustakaan bagi 

institusi Pendidikan Fakultas Ilmu Kesehatan. 
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1.1 Keaslian Penelitian 

 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama/Judul/Tahun Desain 

penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Variabel yang 

berhubungan 

1 Juliantini NPL, dkk/ 

Hubungan Riwayat 

Obesitas Pada Orangtua 

Dengan Kejadian 

Obesitas Pada Anak 

Sekolah Dasar/ 2013 

Penelitian 

deskriptif 

analitik dengan 

metode cross-

sectional yang 

bersifat 

observational. 

Status Gizi 

orangtua dan Kedua 

orangtua obesitas. 

Kedua orangtua yang 

obesitas memiliki 

anak obesitas 

sebanyak 75% dengan 

nilai p=0,001, 

2 Haryono /Hubungan 

Gaya Hidup Dengan 

Kejadian Obesitas Pada 

Anak Usia 3 Tahun Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Asemrowo 

Kota Surabaya/  2015 

Desain 

penelitian ini 

menggunakan 

corelasional 

dengan 

menggunakan 

teknik sample 

random 

sampling. 

Pola makan baik, 

aktivitas fisik, Pola 

tidur tidak normal. 

Pola makan (P 

value=0.020), 

aktivitas fisik (P 

value=0.020) pola 

tidur. (P value=0.020) 

3 El – Maryam / Hubungan 

Karakteristik Anak, 

Karakteristik Orang Tua, 

Pola Makan, Aktivitas 

Fisik Dan Konsumsi 

Makanan Cepat Saji 

Dengan Kejadian Gizi 

Lebih Pada Siswa Sd 

Muhammadiyah 6 Jakarta 

Selatan/ 2016 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

menggunakan 

Desain 

penelitian 

Cross 

Sectional. 

Usia, jenis kelamin, 

uang saku, 

pendidikan, 

pekerjaan, 

penghasilan, 

frekuensi makan 

utama, sarapan, 

aktivitas fisik, 

konsumsi cepat saji. 

Frekuensi sarapan (P 

value=0,006). 

4 Sartika / Faktor Risiko 

Obesitas Pada Anak 5-15 

Tahun Di Indonesia/ 

2011 

Penelitian ini 

menggunakan 

studi deskriptif 

analitik dengan 

metode 

pendekatan 

cross-sectional 

yang bersifat 

observational. 

Umur, jenis 

kelamin, 

pendidikan, riwayat 

obesitas ayah-ibu, 

kebiasaan merokok, 

kebiasaan olahraga, 

frekuensi olahraga, 

, kebiasaan 

konsumsi sayuran, 

konsumsi sayuran, 

konsumsi buah, 

asupan energi, dan 

protein 

Umur (Pvalue=0,000),   

Jenis Kelamin 

Pvalue=0,000) 

Pendidikan 

(Pvalue=0,000),  

Riwayat obesitas ayah 

ibu (Pvalue=0,000),  

Kebiasaan 

merokok(P=0,000), 

Kebiasaan olahraga 

(P=0,000), Lama 

olahraga (P=0,035) 

Konsumsi 

sayuran(P=0,000), 

Asupan Energi 

(P=0,000), Asupan 

Protein(P=0,000) 
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No Nama/Judul/Tahun Desain 

penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Variabel yang 

berhubungan 

5 Haryanto / Faktor-Faktor 

yang berhubungan 

dengan obesitas (z-score> 

2 imt menurut umur) 

pada anak usia sekolah 

dasar (7-12 tahun) di 

Jawa /2012 

Penelitian ini 

menggunakan 

studi deskriptif 

analitik dengan 

metode 

pendekatan 

cross-sectional 

yang bersifat 

observational. 

Asupan Energi dan 

Zat Gizi, 

Karakteristik anak, 

Karakteristik 

orangtua, Status 

gizi orang tua, 

karakteristik 

keluarga. 

Energi (pvalue=0,09), 

protein 

(pvalue=0,00005), 

Lemak 

(pvalue=0,039), status 

gizi ayah 

(pvalue=0,00005), 

status gizi ibu 

(pvalue=0,00005), 

pengeluaran keluarga 

(pvalue=0,00005), 

usia anak 

(pvalue=0,00005), 

Jenis kelamin 

(pvalue=0,00005), 

Pendidikan ayah ibu 

(pvalue=0,00005), 

Tempat tinggal 

(pvalue=0,04),  

tingkat pendapatan 

(pvalue=0,00005), ibu 

bekerja 

(pvalue=0,026).    

 

Keaslian penelitian di atas menunjukkan perbedaan hasil dalam 

variabel yang diteliti yaitu desain penelitian, subjek penelitian, tempat dan 

waktu penelitian. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Desain penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

studi case control.  

2. Tempat penelitian di Sekolah Dasar di Muhammadiyah 2 

Kota Pontianak. 

3. Waktu penelitian Bulan Febuari-April 2018 

 

 


