
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

 Obesitas saat ini telah menjadi masalah kesehatan dunia yang tidak hanya 

terjadi pada orang dewasa saja tetapi juga dapat terjadi pada remaja dan anak-anak 

(WNPG, 2004). Prevalensi obesitas mengalami peningkatan baik pada orang 

dewasa maupun pada anak-anak (Haines, et al, 2007).  Prevalensi obesitas pada 

anak meningkat secara progresif baik di negara maju maupun di negara 

berkembang (Faterneh, 2012). Dennis Bier dari Pediatric Academic Society (PAS) 

menyatakan bahwa lebih dari 9 juta anak di dunia berusia 6 tahun ke atas 

mengalami obesitas (Tuti, 2009). Di Amerika, prevalensi obesitas pada anak usia 

6-12 tahun sekitar 15,8 % dan merupakan masalah kesehatan utama (Taveras, 

2009 ; Katier, 2008 ; Solveig, et al, 2014).  

Masalah gizi pada anak di Indonesia saat ini memasuki masalah gizi ganda. 

Artinya, masalah gizi kurang belum terasi sepenuhnya, sementara sudah muncul 

masalah gizi lebih (Jahari A, 2004). Obesitas termasuk masalah gizi lebih. 

Menurut Data Riset Kesehatan Dasar, terjadi peningkatan prevalensi gizi lebih 

pada anak Indonesia yaitu dari 9,2 %  pada tahun 2010 menjadi 18,8 % pada 

tahun 2013 yang terdiri dari 10,8 % overweight dan 8,0 % obesitas ( Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional, 2013). Prevalensi gizi lebih 

terendah di Nusa Tenggara Timur (8,7 %) dan tertinggi di DKI Jakarta (30,1 %) 

(RISKESDAS, 2013). 

Menurut World Health Organization (WHO), definisi obesitas dan 

overweight adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari akumulasi abnormal 

lemak tubuh yang dapat menyebabkan resiko kesehatan (Nurmalina, 2011). 

Penyebab obesitas maupun overweight belum diketahui pasti. Diduga karena 

adanya interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan, antara lain aktivitas 

fisik, gaya hidup sedentari, sosial ekonomi, dan nutrisional yang berhubungan 

dengan pola makan (Heird, 2002 ; Wong, et al, 2009). 
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Di Indonesia, terutama di kota-kota besar, perubahan gaya hidup yang 

menjurus ke westernisasi dan sedentary lifestyles, menyebabkan perubahan pola 

makan dan pola aktivitas yang mendukung terjadinya peningkatan jumlah 

penderita obesitas. Pola makan yang dapat menjadi pencetus terjadinya obesitas 

adalah mengkonsumsi makanan porsi besar, makanan tinggi energi, tinggi lemak, 

tinggi karbohidrat sederhana, dan rendah serat (Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2012). 

Selain karena masalah konsumsi pangan, pola aktivitas yang minim juga 

berperan besar dalam peningkatan risiko obesitas pada anak (Atkinson, 2005). 

Kemajuan teknologi seperti video games, playstation, televisi, dan komputer 

menyebabkan anak malas untuk melakukan aktivitas fisik sehingga tidak terjadi 

keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar ( Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2012). Hal ini dibuktikan dalam penelitian 

Pramudita 2011 di Bogor pada anak SD Kelas 4 dan 5 yang menyatakan bahwa 

anak yang menonton TV, bermain video games, dan komputer lebih dari 1 jam 

per hari mempunyai risiko obesitas yang lebih besar. 

Kejadian obesitas pada anak juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi 

keluarga. Peningkatan pendapatan orangtua merupakan salah satu faktor yang  

memberi peluang bagi anak untuk mendapatkan pola konsumsi makanan yang 

berlebihan dan mendapatkan kemajuan teknologi yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan perilaku sedentari pada anak sehingga dapat meningkatkan 

risiko obesitas pada anak (Cahyani, 2012). 

Selain itu, kejadian obesitas pada anak juga sering dikaitkan dengan 

kejadian obesitas pada orangtua. Menurut Whitney dan Hegarthy, genetik 

memegang peranan penting dalam mempengaruhi berat dan komposisi tubuh 

seseorang (Manurung, 2009). 75-80 % prevalensi obesitas pada anak di dapat dari 

kedua orangtua yang obesitas, 40 % dari salah satu orangtua yang obesitas, dan 14 

%  jika tidak ada keturunan obesitas (Muwakidah, 2008). 

Prevalensi obesitas yang tinggi pada anak mempunyai dampak yang serius 

bagi kesehatan. Dampak dari obesitas pada anak sangat bermacam-macam.  

Prevalensi sindrom metabolik meningkat seiring dengan keparahan obesitas dan 

mencapai 50 % pada anak yang mengalami obesitas (Weis, et al, 2004). Selain itu 
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obesitas pada anak juga memberi dampak pada psikologi anak seperti 

menurunnya rasa percaya diri, depresi dan menarik diri dari lingkungan (Imam, 

2005). Obesitas pada anak juga memiliki kecenderungan untuk berlanjut hingga 

dewasa terutama apabila kemunculannya pada anak usia 4-11 tahun (Sartika, 

2011). Obesitas yang menetap hingga dewasa akan memicu timbulnya beberapa 

penyakit seperti diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskular pada usia yang 

lebih muda. Oleh karena itu, deteksi kejadian obesitas pada anak lebih awal akan 

mengurangi dan mencegah terjadinya obesitas saat dewasa serta komplikasinya 

(Truby, 2010). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi status gizi 

lebih tertinggi terdapat di DKI Jakarta (30,1 %) dan terjadi peningkatan prevalensi 

status gizi lebih pada anak Sekolah Dasar di Jakarta Timur dari 18,9 % pada tahun 

2007 menjadi 24,6 % pada tahun 2013. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi 

penelitian ini pada beberapa Sekolah Dasar di Kelurahan Pulogebang yang masuk 

kedalam salah satu area Kotamadya Jakarta Timur. Sekolah yang menjadi tempat 

penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta 

Timur yang terdiri dari 4 sekolah, karena berdasarkan survei pendahuluan yang 

telah peneliti lakukan pada bulan Januari 2016 yang melibatkan 888 murid, 

didapatkan prevalensi obesitas di 4 Sekolah Dasar Negeri tersebut sebesar 17,11 

%. Angka tersebut berada diatas rata-rata angka obesitas secara nasional yaitu 8,0 

% (Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko obesitas, seperti pola 

makan, aktivitas fisik, perilaku sedentari, riwayat obesitas pada orangtua, 

pendapatan orangtua dan faktor risiko yang dominan terhadap kejadian obesitas 

pada siswa-siswi kelas 4-6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Pulogebang Kota 

Jakarta Timur. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Masalah obesitas pada anak harus menjadi perhatian yang serius, mengingat 

prevalensi obesitas pada anak cukup tinggi. Kondisi obesitas pada usia anak-anak 

akan dibawa sampai dewasa dan dapat berdampak pada resiko penyakit 
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degeneratif di kemudian hari. Survei pendahuluan menyatakan bahwa 17,11% 

siswa di SDN Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur mengalami obesitas. 

Angka tersebut berada diatas rata-rata angka obesitas secara nasional yaitu 8,0 % 

(Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan dampak dan masalah obesitas di SDN Kelurahan Pulogebang 

Kota Jakarta Timur tersebut, maka peneliti perlu melakukan penelitian mengenai 

faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya obesitas pada anak. Dengan 

demikian, masalah penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara faktor 

risiko obesitas dengan kejadian obesitas pada siswa-siswi kelas 4-6 di Sekolah 

Dasar Negeri Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur tahun ajaran 2015/2016? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor risiko obesitas dengan 

kejadian obesitas pada siswa-siswi kelas 4-6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan 

Pulogebang Kota Jakarta Timur tahun ajaran 2015/2016. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui besarnya prevalensi obesitas pada siswa-siswi kelas 4-

6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur 

tahun ajaran 2015/2016. 

b. Untuk mengetahui gambaran pola makan ( asupan zat gizi, kebiasaan  

konsumsi makanan pokok, kebiasaan sarapan, kebiasaan jajan, kebiasaan 

konsumsi fast food dan kebiasaan konsumsi serat ) pada siswa-siswi 

kelas 4-6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta 

Timur tahun ajaran 2015/2016. 

c. Untuk mengetahui gambaran aktivitas fisik pada siswa-siswi kelas 4-6 di 

Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur tahun 

ajaran 2015/2016. 

d. Untuk mengetahui gambaran perilaku sedentari pada siswa-siswi kelas 4-

6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur 

tahun ajaran 2015/2016. 
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e. Untuk mengetahui gambaran riwayat obesitas orangtua pada siswa-siswi 

kelas 4-6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta 

Timur tahun ajaran 2015/2016. 

f. Untuk mengetahui gambaran pendapatan orangtua pada siswa-siswi kelas 

4-6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur 

tahun ajaran 2015/2016. 

g. Untuk mengetahui hubungan antara pola makan ( asupan zat gizi, 

kebiasaan konsumsi makanan pokok, kebiasaan sarapan, kebiasaan jajan, 

kebiasaan konsumsi fast food dan kebiasaan konsumsi serat ) dengan 

kejadian obesitas pada siswa-siswi kelas 4-6 di Sekolah Dasar Negeri 

Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur tahun ajaran 2015/2016. 

h. Untuk mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian 

obesitas pada siswa-siswi kelas 4-6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan 

Pulogebang Kota Jakarta Timur tahun ajaran 2015/2016. 

i. Untuk mengetahui hubungan antara perilaku sedentari dengan kejadian 

obesitas pada siswa-siswi kelas 4-6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan 

Pulogebang Kota Jakarta Timur tahun ajaran 2015/2016. 

j. Untuk mengetahui hubungan antara riwayat obesitas pada orangtua 

dengan kejadia obesitas pada siswa-siswi kelas 4-6 di Sekolah Dasar 

Negeri Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur tahun ajaran 

2015/2016. 

k. Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan orangtua dengan 

kejadian obesitas pada siswa-siswi kelas 4-6 di Sekolah Dasar Negeri 

Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur tahun ajaran 2015/2016. 

l. Untuk mengetahui faktor risiko dominan terhadap kejadian obesitas pada 

siswa-siswi kelas 4-6 di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Pulogebang 

Kota Jakarta Timur tahun ajaran 2015/2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dalam bidang kedokteran mengenai faktor penyebab obesitas dengan kejadian 

obesitas pada murid sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa-siswi SD Negeri Kelurahan Pulogebang Jakarta Timur 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada siswa-

siswi tentang obesitas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian obesitas sehingga mereka dapat menghindari faktor risiko 

tersebut. 

2) Siswa-siswi dapat mengetahui berat badan, tinggi badan, dan status 

gizinya sendiri sehingga mereka dapat melakukan pengontrolan 

terhadap berat badannya. 

b. Bagi SD Negeri Kelurahan Pulogebang Jakarta Timur 

1) Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang faktor-faktor 

yang menyebabkan obesitas pada anak usia sekolah sehingga sekolah 

dapat membuat program untuk mengurangi faktor risiko yang 

menyebabkan obesitas pada anak usia sekolah. Misalnya dengan 

menambah jam olahraga di sekolah dan menyediakan kantin dengan 

menu yang sehat.  

2) Memberikan gambaran dan data tentang obesitas pada anak di SD 

Negeri Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur sehingga tenaga 

pendidikan di sekolah tersebut dapat mengarahkan dan memberikan 

informasi kepada muridnya tentang keseimbangan antara pola makan 

dan aktivitas fisik. 

c. Bagi orangtua siswa 

Orangtua dapat mengetahui penyebab obesitas pada anaknya dan dapat 

melakukan tindakan untuk menghindari faktor risiko yang menyebabkan 

obesitas pada anaknya, seperti mengawasi pola makan dan aktivitas fisik 

anak di rumah. 
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d. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan dan 

pengetahuan dalam usaha penelitian serta memberikan informasi dalam 

perkembangan penelitian selanjutnya. 
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