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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Remaja adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar dimasa 

mendatang. Masa remaja termasuk kedalam salah satu kelompok yang rentan 

mengalami masalah gizi. Terdapat beberapa alasan mengapa remaja dikatakan 

beresiko terhadap kesehatan yang meliputi pertumbuhan yang cepat dan 

perkembangan yang memerlukan banyak energi dan zat gizi yang lebih, terjadi 

perubahan pola hidup dan kebiasaan mencoba hal-hal yang baru terutama dari segi 

makanan, dan aktivitas fisik yang tinggi, dan diet yang berlebih (Arisman, 2010). 

Kebutuhan gizi remaja sangat beragam sesuai aktivitas dan perkembangannya. 

Masalah gizi pada remaja banyak berdampak negatif terhadap kesehatan, terutama 

yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kelajutan masalah kesehatan pada usia 

dibawah dua tahun yaitu gizi kurang dan gizi lebih. Kelebihan berat badan pada 

masa remaja beresiko terkena berbagai penyakit di masa mendatang dan 

kemungkinan tetap mengalami obesitas pada masa dewasa (Salam, 2010). 

Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, permasalahan status gizi 

meningkat pada negara berkembang termasuk Indonesia, khususnya di perkotaan. 

Prevalensi status gizi remaja berusia 16-18 tahun menurut IMT/U dengan status 

gizi gemuk 9,5% dan status gizi obesitas 4%. Hasil Riskesdas Provinsi Jawa Barat 

pada tahun 2018, status gizi pada remaja berusia 16-18 tahun dengan status gizi 

gemuk 10,9% dan obesitas 4,5% (Riskesdas, 2018). Di Provinsi Jawa Barat 

tepatnya di Kabupaten Bekasi tahun 2013 memiliki prevalensi status gizi remaja 

usia 16-18 tahun dengan status gizi gemuk 10,2% dan status gizi obesitas 3,6%, 

angka ini lebih tinggi dari angka prevalensi di Provinsi Jawa Barat di tahun 2018. 

Menurut data GSHS (2015) status gizi remaja untuk pelajar SMA usia 16-18 

tahun di Indonesia yang memiliki status gizi yang gemuk  dan obesitas secara 

berurutan sebesar 10,8% dan 6,7%. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 

perempuan lebih tinggi memiliki status gizi gemuk sebesar 9,52% dan laki-laki 
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lebih tinggi memiliki status gizi obesitas sebesar 5,11% (Badan Litbankes 

Kementerian Kesehatan RI, 2015; Riskesdas Dalam Angka Provinsi Jawa, 2013). 

American Academy Of Pediatric tahun 2016 merekomendasikan screen time 

pada remaja terbagi menjadi dua kategori yaitu Low Screen Time (LST) dengan 

durasi ≤2 jam per hari dan High Screen Time (HST) dengan durasi >2 jam per hari 

(American Academy of Pediatrics, 2016a). Namun, pada kenyataannya 

masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 8 jam 36 menit per harinya digunakan 

untuk mengakses internet, dengan durasi 3 jam 26 menit per harinya digunakan 

untuk mengakses media social, dengan durasi 2 jam 52 menit per harinya 

digunakan untuk menonton TV, dan dengan durasi 1 jam 22 menit per harinya 

digunakan untuk streaming music. Jika dilihat dari usia penggunaan smartphone 

terutama untuk mengakses internet paling tinggi terdapat pada usia 15-19 tahun 

sebesar 91%. (APJII, 2019). 

Remaja yang melakukan screen time yang tinggi terutama pada smartphone, 

komputer, video game, laptop memiliki kecenderungan semakin tinggi indeks 

massa tubuh sebesar 2,1 kali lebih tinggi karena terdapat peningkatan pola asupan 

energi 1,3 kali lebih tinggi dari jumlah energi yang digunakan (Tanjung et al., 

2017).  Dimana dengan screen time yang cukup tinggi membuat tingkat aktivitas 

fisik menjadi rendah, dan terjadinya perubahan pola makan menjadi kurang sesuai 

sehingga dalam jangka waktu yang panjang dapat mempengaruhi masalah status 

gizi pada remaja (Utami, Purba, et al., 2018). 

Aktivitas fisik yaitu gerakan tubuh yang dihasilkan dari pergerakan otot 

rangka dan menghasilkan peningkatan pengeluaran tenaga dan pembakaran kalori 

(Kemenkes RI, 2019). Menurut WHO (2010) aktivitas fisik merupakan kegiatan 

yang dilakukan minimal 10 menit tanpa berhenti (WHO, 2010). Kategori aktivitas 

fisik yang dikatakan aktif yaitu jika seseorang telah melakukan aktivitas berat atau 

sedang atau keduanya, sedangkan aktivitas fisik yag dikatakan kurang aktif yaitu 

jika seseorang yang tidak melakukan aktivitas sedang ataupun berat (Riskesdas, 

2018). Menurut angka nasional proporsi aktivitas fisik untuk usia ≥10 tahun yang 

masuk kedalam kategori kurang aktif berdasarkan angka nasional sebesar 33,5%. 

Sedangkan proporsi aktivitas fisik “kurang aktif” untuk penduduk provinsi jawa 
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barat usia ≥10 tahun sebesar 37,5%. Jika dilihat dari kelompok usia, pada usia 15-

19 tahun sebesar 49,6%. (Riskesdas, 2018).  

Menurut data GSHS, 2015 proporsi untuk pelajar SMA di Indonesia yang 

tidak melakukan aktivitas fisik selama 7 hari terakhir sebesar 30,78% untuk laki-

laki dan 33,33% untuk perempuan (Badan Litbankes Kementerian Kesehatan RI, 

2015). Usia ≥10 tahun yang berada di Kabupaten Bekasi masih memiliki aktivitas 

fisik yang rendah dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya di Jawa Barat, yaitu 

dengan 21,5% dalam kriteria aktivitas fisik “kurang aktif”. Sedangkan dilihat dari 

kelompok usia, pada usia 15-19 tahun sebesar 33,4% dalam kriteria aktivitas fisik 

“kurang aktif”. (Riskesdas Dalam Angka Provinsi Jawa, 2013). 

Terdapat faktor yang lain yang dapat berhubungan dengan kejadian gizi 

lebih yaitu besarnya uang saku. Uang saku yang cukup besar membuat remaja 

bebas dalam memilih makanan yang gemarinya atau menarik perhatiannya tanpa 

memperhatikan makanan tersebut. Dengan pemilihan makanan yang salah dan 

dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan resiko terhadap kejadian gizi lebih. 

Status ekonomi keluarga yang tinggi memungkinkan orang tua untuk memberikan 

fasilitas seperti smartphone, laptop, video game dan tv yang membuat remaja itu 

sendiri menjadi ketergantungan dengan fasilitas tersebut dan membuat malas 

untuk bergerak/berativitas selain didepan layar. Berdasarkan uraian diatas dan 

berdasarkan data sekunder yang didapatkan di UPTD Puskesmas Mangunjaya 

bahwa terdapat 29% siswa SMA kelas 10 yang mengalami status gizi lebih. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan screen 

time, aktivitas fisik, dan besarnya uang saku dengan status gizi lebih pada remaja 

usia 15-18 tahun di SMA Negeri 3 Tambun Selatan agar diperoleh data yang 

akurat sehingga dapat membuktikan kebenaran hubungan tersebut.  

 

I.2 Rumusan Masalah  

Masa remaja merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan tumbuh 

dengan cepat. Masa remaja ini merupakan periode yang rentan gizi yang 

dikarenakan berbagai sebab.  Terdapat salah satu masalah yang sering terjadi pada 

remaja yaitu tingginya angka asupan zat gizi yang tidak diimbangi dengan 

aktivitas fisik yang akan berdampak pada masalah gizi lebih pada remaja tersebut. 
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Dimana semakin menurunnya aktivitas fisik yang dilakukan maka semakin sedikit 

energi yang dikeluarkan yang artinya semakin banyak energi yang tertumpuk 

maka semakin tinggi indeks massa tubuhnya. Aktivitas yang hanya duduk-duduk 

merupakan salah satu bagian dari sedentary lifestyle yang dapat menyebabkan 

status gizi lebih pada remaja (Kemenkes RI, 2017). Screen time salah satu 

aktivitas sedentari yang sering dilakukan remaja pada usia 15-19 tahun. Biasanya 

screen time yang dilakukan lebih dari 2 jam sehari dengan rata-rata penggunaan 

internet sebesar 91%. Durasi screen time dalam jangka waktu panjang dapat 

menimbulkan beberapa gangguan yang disebabkan oleh konten yang terdapat 

didalamnya seperti gangguan tidur, pola makan yang salah dan berefek pada 

peningkatan berat badan. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk dapat 

melakukan penelitian untuk mengetahui apakah adanya hubungan screen time, 

aktivitas fisik, dan besarnya uang saku dengan status gizi lebih pada remaja usia 

15-18 tahun di SMA Negeri 3 Tambun Selatan Tahun 2020. 

 

I.3 Tujuan Penelitian  

I.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui hubungan screen time, aktivitas fisik dan besarnya uang 

saku dengan status gizi lebih pada remaja usia 15-18 tahun di  SMA Negeri 3 

Tambun Selatan. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden  

b. Untuk mengetahui kebiasaan screen time remaja usia 15-18 tahun  

c. Untuk mengetahui tingkat aktivitas fisik time remaja usia 15-18 tahun 

d. Untuk mengetahui besaran uang saku remaja usia 15-18 tahun  

e. Untuk menganalisis hubungan screen time dengan status gizi lebih 

pada remaja usia 15-18 tahun di SMA Negeri 3 Tambun Selatan 

f. Untuk menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan status gizi lebih 

pada remaja usia 15-18 tahun di SMA Negeri 3 Tambun Selatan 

g. Untuk menganalisis hubungan besarnya uang saku dengan status gizi 

lebih pada remaja usia 15-18 tahun di SMA Negeri 3 Tambun Selatan 
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I.4 Manfaat Penelitian  

I.4.1 Bagi Responden  

Untuk memberikan informasi dan pesan pada para remaja mengenai 

hubungan screen time, aktivitas fisik dan besarnya uang saku dengan status gizi 

lebih agar dapat mempertahankan status gizinya yang normal.  

 

I.4.2 Bagi Institusi  

Penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai hubungan screen time, aktivitas fisik dan 

besarnya uang saku dengan status gizi remaja di SMA. Data yang diperoleh dari 

penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi dalam upaya mencegah dan 

menanggulangi kejadian gizi lebih pada remaja. 

 

I.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat dalam 

pengembangan yang berhubungan dengan screen time, aktivitas fisik dan 

besarnya uang saku dengan status gizi remaja di SMA 

 

 

 


