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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada masa remaja, psikologi, fisik dan sosial seseorang berubah. 

Perubahan ini menyebabkan munculnya berbagai gaya hidup dan perilaku makan. 

Remaja sangat terpengaruh oleh lingkungan. Kecemasan terhadap bentuk tubuh 

membuat remaja membatasi makan, terutama pada remaja perempuan (Desmita, 

2008; Khomsan, 2002). 

Makanan yang cukup, latihan fisik, dan perilaku mengontrol makanan 

merupakan hal yang penting bagi kesehatan remaja (Mackey et al., 2007). 

Kejadian obesitas pada dua dekade terakhir telah meningkat pada remaja di semua 

negara berkembang (Nicholls et al., 2005). Di sisi lain, budaya barat 

memperkenalkan gambaran - gambaran (image) tubuh ideal, menuntut 

kesempurnaan bentuk tubuh, dan ide menjadi kurus yang tidak realistik 

(McDowell et al., 2002/2003).   

Prevalensi gangguan perilaku makan semakin meningkat di negara 

berkembang. Budaya barat memperkenalkan pola hidup tidak sehat yang 

meningkatkan obesitas dan ide-ide menjadi kurus yang menuntut kesempurnaan 

tubuh.Semakin meningkatnya kejadian overweight pada remaja di negara 

berkembang cenderung menciptakan gangguan perilaku makan dibandingkan 

dengan remaja underweight. Overweight merupakan salah satu masalah kesehatan 

terpenting selama remaja, di negara berkembang maupun negara sedang 
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berkembang  Remaja cenderung melakukan diet yang tidak sehat sehingga pada 

akhirnya dapat memberi dampak negatif pada kesehatan (Barreiro, 2004). 

Sedikit sekali yang diketahui tentang asupan pangan remaja. Meski asupan 

kalori dan protein sudah tercukupi, elemen lain seperti besi, kalsium, dan 

beberapa vitamin ternyata masih kurang. Penelitian terhadap masyarakat miskin di 

kairo menunjukan asupan besi sebagian besar remaja putri tidak mencukupi 

kebutuhan harian yang dianjurkan. Di negara  yang sedang berkembang, sekitar 

27% remaja putra dan 26 % remaja putri menderita anemia. Secara garis besar, 

sebanyak 44% wanita di negara  berkembang (10 negara di Asia Tenggara, 

termasuk Indonesia) mengalami anemia kekurangan besi (Arisman, 2002). 

WHO menyatakan bahwa batasan berat badan normal orang dewasa 

ditentukan oleh indeks massa tubuh. Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah cara 

menilai status gizi orang dewasa, terutama yang berkaitan dengan kekurangan dan 

kelebihan berat badan. Kekurangan berat badan dapat meningkatkan resiko 

penyakit infeksi, sedangkan kelebihan berat badan meningkatkan resiko penyakit 

degeneratif (Supariasa, 2002). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku makan  pada remaja 

di SMA Negeri 2 Sidoarjo berdasarkan skor EAT-26 dan bagaimana hubungan 

antara perilaku makan tersebut dengan indeks massa tubuh.  Diharapkan nantinya 

dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya screening 

terhadap adanya gangguan perilaku makan untuk menghindari komplikasi-

komplikasi yang tidak diinginkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara perilaku makan dengan indeks massa tubuh pada  

siswa SMAN 2 Sidoarjo? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara perilaku makan dengan 

indeks massa tubuh pada siswa SMAN 2 Sidoarjo. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui  perilaku makan pada siswa SMAN 2 Sidoarjo. 

2.   Untuk mengetahui indeks massa tubuh pada siswa SMAN 2 

Sidoarjo. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Klinik : 

Untuk  screening terhadap adanya gangguan perilaku makan. 

1.4.2. Manfaat Akademis:  

Bagi peneliti lanjut dapat digunakan untuk mengembangkan  penelitian 

yang berkaitan dengan perilaku makan dan indeks massa tubuh. 

1.4.3. Manfaat Masyarakat: 

Memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama 

remaja untuk mencegah masalah gizi yang ada pada  remaja. 


