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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Masa remaja adalah masa perpindahan dari masa anak menuju 

dewasa yang dikenal juga dengan masa pubertas.Hal ini ditandai dengan 
pertumbuhan fisik, emosional, kejiwaan, sosial, dan mental yang terjadi 
dengan cepat dan berbeda pada setiap individunya. Usia remaja (10-18 
tahun) merupakan  periode rentan gizi karena berbagai sebab. Pertama, 
remaja memerlukan zat gizi yang lebih tinggi karena peningkatan 
pertumbuhan fisik dan perkembangan yang drastis. Kedua, perubahan 
gaya hidup dan kebiasaan makan remaja mempengaruhi baik asupan 
maupun kebutuhan gizinya. Ketiga, aktif dalam olahraga (Almatsier, 
2011). 

Remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami 
perkembangan untuk mencapai kematangan mental, emosional, sosial, dan 
fisik.Banyak persoalan yang dihadapi para remaja yang berkaitan dengan 
masalah gizi. Masalah-masalah gizi dan kesehatan yang dihadapi remaja 
tersebut saling berkaitan satu sama lain dan diperlukan penanganan yang 
terpadu dan menyeluruh. Masalah-masalah gizi yang biasa dialami pada 
fase remaja adalah obesitas (Poltekkes Depkes Jakarta 1, 2010) 

Di kalangan remaja, obesitas merupakan permasalahan yang 
merisaukan, karena dapat menurunkan rasa percaya diri seseorang dan 
menyebabkan gangguan psikologis yang serius.Obesitas biasanya disebut 
dalam bahasa awam sebagai kegemukan atau berat badan yang berlebih 
sebagai akibat penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Penyebab
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obesitas beraneka ragam. Ada beberapa faktor pencetus obesitas, diantaranya adalah 
faktor genetik, pola makan yang berlebih, kurang aktivitas, emosi, serta lingkungan 
(Poltekes Depkes Jakarta 1, 2010) 

Sekitar 2,8 juta diseluruh dunia meninggal setiap tahun terkait dengan kelebihan 
berat badan dan obesitas. Di Amerika Serikat sebanyak 18% remaja yang mengalami 
obesitas (WHO, 2013).Di Indonesia angka obesitas terus meningkat. Depkes RI (2009) 
menunjukkan prevalensi obesitas pda remaja usia 13-15 tahun yang berjenis kelamin 
laki-laki sebesar 2,9% dan perempuan 2,0%, sedangkan untuk usia 6-18 tahun masing-
masing sebesar 1,3% dan 1,5%. Berdasarkan Riskesdas (2013), diketahui bahwa 
prevalensi obesitas pada kelompok umur 13-15 tahun di indonesia sebesar 2,5%, 
sedangkan prevalensi obesitas di provinsi Jawa Timur sebesar 12,4%. Di Kabupaten 
Ponorogo sebesar 82 orang yang terkena obesitas (Profil Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 
2014).Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di MAN 2 Ponorogo pada 
tanggal 24 Oktober 2017 ada 19 orang yang mengalami obesitas. 

Kelebihan berat badan meningkatkan risiko diabetes, penyakit vaskuler, tipe 
kanker tertentu, dan penyakit lain. Penyakit terkait obesitas lainnya yang perlu 
diidentifikasi dan ditatalaksana dengan tepat antara lain kelainan ginekologi, 
osteoarthritis, penyakit kandung empedu, dan inkontinuitas stress. Resiko kematian dari 
semua kasus pada orang yang gemuk adalah 50% sampai 100% lebih besar daripada 
orang yang berberat badan normal. Selain itu, biaya perawatan kesehatan per tahun untuk 
orang obesitas diperkirakan sebesar $92,6 milyar. Selain risiko morbiditas penyakit 
terkait obesitas, obesitas dapat meningkatkan morbiditas atau kelainan lain yang telah 
ada. Pasien overweight dan gemuk yang menderita penyakit arteri koroner, diabetes tipe 
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2, stroke. Dan apnea saat tidur berisiko tinggi mengalami komplikasi penyakit yang dapat 
menyebabkan kematian (Gibney, 2008) 

Faktor genetik memegang peranan penting bagi terjadinya obesitas. Jika pada 
orang tua yang mengalami obesitas, maka anak-anak mereka pada generasi selanjutnya 
akan menimpa masalah yang sama. Pola makan yang berlebihan juga menjadi faktor 
terjadinya obesitas. Obesitas terjadi jika seseorang mengkonsumsi kalori melebihi jumlah 
kalori yang dibakar (Poltekes Depkes Jakarta 1, 2010) 

Aktivitas fisik hanya mempengaruhi 30% pengeluaran energi pada orang dengan 
berat badan normal, tetapi menjadi sangat penting pada orang dengan obesitas untuk 
membakar kalori, serta olahraga yang berperan dalam pengaturan metabolisme normal. 
Ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran energi mengakibatkan pertambahan berat 
badan. Obesitas yang muncul pada usia remaja cenderung berlanjut hingga ke dewasa 
dan lansia. Sementara obesitas sendiri merupakan salah satu faktor risiko penyakit 
degeneratif, seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, penyakit kantong empedu, 
beberapa jenis kanker, gangguan fungsi pernapasan dan berbagai gangguan kulit 
(Arisman, 2010) 

Terdapat banyak solusi untuk penurunan berat badan diantaranya dengan terapi 
diet, peningkatan aktivitas fisik, terapi perilaku.  Terapi diet dapat kita lakukan dengan 
penyuluhan kepada pasien mengenai caramemodifikasi makanan mereka untuk 
mengurangi asupan kalori. Meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga berperan penting 
dan menurunkan dan memelihara berat badan, dan juga mengurangi resiko 
kardiovaskuler dan diabetes, serta membantu menghambat asupan makanan. Terapi 
perilaku  bertujuan mengatasi hambatan untuk mematuhi kebiasaan makan dan 
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melakukan aktivitas. Terapi perilaku dapat kita terapkan dalam mengubah kebiasaan 
makan dan aktivitas fisik, perilaku makan dan aktivitas fisik yang dimodifikasi, 
lingkungan yang diubah untuk mengubah pola (Gibney, 2008)  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Identifikasi 
Faktor Risiko Terjadinya Obesitas Pada Remaja”. 

1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas dapat kami rumuskan bahwa faktor apakah yang menjadi 
resiko terjadinya obesitas pada remaja? 

1.3 Tujuan 
1. Untuk mengetahui faktor risiko terjadinya obesitas pada remaja. 
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor genetik terhadap risiko terjadinya obesitas. 
3. Untuk mengetahui pengaruh pola makan terhadap risiko terjadinya obesitas. 
4. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap risiko terjadinya obesitas. 
5. Untuk mengetahui pengaruh emosional terhadap risiko terjadinya obesitas. 
6. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap risiko terjadinya obesitas. 

1.4 Manfaat 
1.4.1 Manfaat Teoritis  

a. Fakultas Ilmu Kesehatan 
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi fakultas ilmu 
kesehatan berupa penyebarluasan informasi tentang faktor risiko terjadinya obesitas 
pada remaja. 

b. Peneliti 



5  

 

Peneliti dapat mengetahui fenomena yang ada dimasyarakat khususnya tentang 
faktor risiko terjadinya obesitas pada remaja. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
a. Masyarakat umum 

Akan meningkatkan pengetahuan tentang faktor risiko terjadinya obesitas pada 
remaja. 

b. Profesi keperawatan 
Penelitian ini dapat dijadikan data tambahan sebagai bahan penelitian selanjutnya. 

  



6  

 

1.5 Keaslian Penelitian 
1. Aini, Syarifatul Nur (2013) tentang “Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian 

gizi lebih pada remaja di perkotaan”. Desain penelitian yang digunakan adalah survei 
dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SMA Kesatria 1 Semarang. 
Populasi dalam penelitian seluruhnya siswa SMA Kesatria 2 Semarang tahun 2012. 
Sampel berjumlah 30 siswa dipilih secara purposive sampling. Instrumen menggunakan 
kuesioner, recall 24 jam dan recall kegiatan sehari. Analisis data menggunakan uji chi 
square dengan p = 0,05. Penelitian ini dilakukan pada agustus – September 2012. Hasil 
penelitian yang dilakukan di SMA Kesatrian 2 Semarang tahun 2012, dapat diambil 
kesimpulan berdasarkan frekuensi kudapan, terbanyak 21 siswa (70%) dalam sehari 
memakan kudapan 4-6 kali. Berdasarkan aktivitas fisik, terbanyak 16 siswa (53%) 
aktivitas fisik dengan kategori sedang-berat. Berdasarkan karakteristik remaja, terbanyak 
17 siswa (57%) jumlah anak dalam keluarga memiliki 3-4 anak, terbanyak 23 siswa 
(77%) jenis pekerjaan kepala rumah tangga tidak pegawai negeri dan terbanyak 17 siswa 
(57%) jumlah uang saku dalam sehari lebih dari Rp.10.000. Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variable penelitian sama, metode 
penelitian tidak sama, dan lokasi penelitian tidak sama. 

2. Sartika, Ratu A. D, (2011) tentang “ Faktor Risiko Obesitas Pada Anak 5-15 Tahun di 
Indonesia”. Desain studi penelitian adalah potong lintang (cross sectional). Variable 
terikat adalah obesitas, sedangkan variable bebas adalah umur, jenis kelamin, riwayat 
obesitas orang tua, tingkat pendidikan, kebiasaan olahraga dan merokok, perilaku 
konsumsi makan. Populasi adalah seluruh anak laki-laki maupun perempuan yang berusia 
5-15 tahun yang menetap atau tinggal di wilayah penelitian. Sampel adalah seluruh anak 
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laki-laki maupun perempuan yang berusia 5-15 tahun. Kriteria inklusi adalah mempunyai 
data IMT (indeks massa tubuh) yang lengkap, tidak mengalami cacat fisik dan mental, 
sedangkan kriteria eksklusi adalah subjek memiliki BB/U dan TB/U. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui faktor risiko yang paling berhubungan dengan obesitas pada anak  (5-
15 tahun), menggunakan sumber data sekunder data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
tahun 2007. Prevalensi obesitas (persentil >95) pada anak rentang usia 5-15 tahun sebesar 
8,3%. Faktor risiko yang paling berhubungan dengan obesitas pada anak usia 5 -15 tahun 
adalah tingkat pendidikan anak setelah dikontrol oleh variabel jenis kelamin, riwayat 
obesitas ayah, kebiasaan olah raga dan merokok serta asupan protein. Perlu dilakukan 
upaya pencegahan dan penanggulangan faktor risiko obesitas dengan menanamkan 
pendidikan kesehatan pada anak sejak usia dini, melalui peningkatan KIE (komunikasi, 
informasi dan edukasi), seperti gerakan anti rokok, gerakan cinta serat (sayur dan buah) 
serta membudayakan aktivitas fisik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 
akandilakukan adalah variable penelitian, metode penelitian, dan lokasi penelitian tidak 
sama. 

3. Cahyani, Nita (2015) tentang “Persepsi Remaja Putri Tentang Obesitas”. Desain 
penelitian ini adalah deskriptif. Variabel penelitiannya adalah persepsi remaja putri 
tentang obesitas. Populasinya adalah seluruh siswi kelas XI dan XII di SMAN 3 
Ponorogo yang mengalami obesitas sejumlah 26 orang. Sampel penelitian adalah siswi 
kelas X dan XI yang mengalami obesitas di SMAN 3 Ponorogo. Penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa diketahui persepsi tentang obesitas dari 26 responden sebagian besar 
(65%)/17 responden memiliki persepsi positif, sedangkan sejumlah (35%)/9 responden 
memiliki persepsi negatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 
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dilakukan adalah variable penelitian sama, metode penelitian dan lokasi penelitian tidak 
sama. 

 


