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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang berada di Asia Tenggara dengan 

populasi lebih dari 267 juta penduduk dengan kepadatan penduduk sebesar 147,5 

jiwa/km2 dan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,13 (World Health 

Organization, 2018). Terdapat sebanyak ±18% penduduk usia remaja dari total penduduk 

Indonesia. Remaja merupakan seseorang yang berusia antara 13 hingga 18 tahun dan 

dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu remaja awal dengan kisaran usia 13 hingga 15 tahun, 

dan remaja akhir dengan kisaran usia 16 hingga 18 tahun, sebelum akhirnya dapat 

dikatakan masuk ke masa dewasa (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). 

Remaja merupakan generasi penerus bangsa Indonesia sehingga tumbuh dan 

kembangnya merupakan hal yang penting untuk dicermati. Jawa Tengah merupakan salah 

satu provinsi di Indonesia yang memiliki distribusi 13,22% dari seluruh penduduk di 

Indonesia pada tahun 2015. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa Jawa Tengah 

memiliki remaja awal dengan prevalensi kurus dan remaja akhir dengan prevalensi 

gemuk diatas angka nasional (11,1% dan 7,3%). Prevalensi gemuk remaja Indonesia 

mengalami peningkatan sebesar 5,9% sejak tahun 2010 hingga 2013.  

 

Kegemukan yang dirasakan oleh remaja membuat remaja memperhatikan penampilannya. 

Remaja seringkali memandang penampilan menjadi tolok ukur harga diri mereka, dimana 

remaja menginginkan bentuk tubuh yang dianggap ideal. Remaja yang mengalami 

kegemukan mengalami peningkatan nilai body mass index yang dapat menimbulkan 

ketidakpuasan pada bentuk tubuh atau body image dissatisfaction (Howe et al., 2017). 

Untuk mengatasi body image dissatisfaction yang dialami, banyak remaja mencoba untuk 

mengontrol berat badannya dan melakukan diet (Keller & Hartmann, 2016). Namun 

seiring berjalannya waktu banyak remaja yang melakukan diet secara tidak sehat karena 

kurangnya pengetahuan dan paparan informasi yang benar mengenai hal tersebut. Diet 

yang tidak sehat dapat menyebabkan remaja mengalami penyakit yang lebih serius 

dikemudian hari. Sekolah Krista Mitra merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak 

di Semarang dan menjadi bagian dari populasi remaja di Jawa Tengah. Berkaitan dengan 

hasil Riskesdas yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki jumlah remaja gemuk 
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dan kurus diatas angka nasional, penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan body 

image dissatisfaction, status gizi, serta kualitas konsumsi pangan pada remaja di 

Semarang, khususnya di Sekolah Krista Mitra, Semarang.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Remaja 

Remaja merupakan salah satu fase paling singkat pada perkembangan manusia. Remaja 

merupakan suatu tahap kehidupan dengan kebutuhan perkembangan dan kesehatan yang 

spesifik. Masa remaja juga merupakan waktu berkembangnya pengetahuan dan 

kemampuan untuk belajar mengelola emosi dan hubungan dengan orang lain, 

mengembangkan kemampuan yang berguna dan penting pada masa dewasa. Masa remaja 

secara umum digambarkan sebagai masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa. Masa remaja tidak selalu dikategorikan berdasarkan usia. Usia hanyalah 

salah satu karakteristik yang menunjukkan waktu perkembangan. Usia seringkali 

digunakan untuk mengetahui dan membandingkan perubahan biologis (pubertas). (World 

Health Organization, 2018). 

 

1.2.2. Body Mass Index 

Body Mass Index (BMI) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) didefinisikan sebagai pembagian berat badan seseorang dalam kilogram 

dengan kuadrat tinggi badannya dalam meter. Secara umum, BMI merupakan metode 

murah dan mudah digunakan untuk menyeleksi kategori berat badan yang dapat 

menyebabkan masalah kesehatan. (Centers for Disease Control and Prevention, 2015). 

Nilai BMI yang tinggi dapat menjadi indikator tingginya lemak dalam tubuh. BMI tidak 

mengukur lemak tubuh secara langsung, namun studi menunjukkan bahwa BMI 

berkorelasi dengan pengukuran lemak tubuh secara langsung, seperti pengukuran 

ketebalan lapisan kulit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, BMI dapat digunakan 

sebagai alternatif pengukuran lemak tubuh. Pada anak-anak dan remaja, nilai BMI 

tergantung pada usia dan jenis kelamin, yang sering dikenal dengan BMI-for-age (BMIfa) 

atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Indeks Massa Tubuh menurut Usia (IMT/U). 

Pada masa anak-anak dan remaja, nilai BMI yang tinggi dapat memicu timbulnya 



3 

 

penyakit terkait berat badan dan nilai BMI yang rendah juga dapat meningkatkan resiko 

terjangkit masalah kesehatan. Kategori BMI menurut WHO dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Klasifikasi BMI menurut WHO 

Kategori Nilai BMI z-score 

Severe Underweight ≤ 16,5 ≤ -3 ZS 

Underweight 16,5 – 18,5 -3 ZS – -2 ZS 

Normal 18,5 – 24,9 -2 ZS – 1 ZS 

Overweight 25,0 – 29,9 1 ZS – 2 ZS 

Obesity ≥ 30,0 ≥ 2 ZS 
Sumber: WHO (2018) 

 

Pada Tabel 1., z-score menunjukkan nilai standar deviasi BMI. Z-score merupakan 

pengukuran berat relatif anak-anak dan remaja yang disesuaikan dengan usia dan jenis 

kelaminnya. Pada pengukuran tingkat populasi, z-score kerap kali diakui sebagai metode 

pengukuran terbaik untuk analisa dan presentasi data antropometrik dibandingkan dengan 

persentil dan median. Z-score diyakini sebagai penunjuk malnutrisi pada tingkat individu. 

Menginterpretasikan data antropometri menggunakan z-score memiliki beberapa 

keuntungan, yaitu skala z-score adalah linear sehingga dapat digunakan sebagai 

pembanding tanpa membatasi kelompok usia dan indicator lainnya (World Health 

Organization, 2018). 

 

Obesitas pada anak-anak dan remaja dapat menyebabkan masalah kesehatan baik dalam 

waktu dekat maupun dikemudian hari. Obesitas usia dini dapat menyebabkan tekanan 

darah tinggi dan tinggi kolesterol yang merupakan faktor resiko penyakit kardiovaskular, 

meningkatkan resiko diabetes tipe II, masalah pernafasan, masalah persendian, penyakit 

hati dan batu ginjal, stress psikologis seperti depresi dan gangguan perilaku, rendahnya 

harga diri, serta memburuknya interaksi sosial, fisik, dan emosional. Seseorang dengan 

obesitas pada usia dini lebih mungkin menjadi obesitas saat dewasa yang berkaitan 

dengan masalah kesehatan serius seperti penyakit jantung, diabetes, hingga kanker 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2015).  

 

Perhitungan BMI seseorang membutuhkan nilai berat badan dan tinggi badan orang 

tersebut. Oleh karena itu, berikut merupakan beberapa panduan untuk melakukan 
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pengukuran berat badan dan tinggi badan seseorang. Pengukuran berat badan dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Timbangan digital diletakkan 

diatas lantai yang padat (bukan karpet), 2) Responden diharap untuk melepaskan alas kaki 

dan pakaian tebal yang dapat mengganggu pengukuran, 3) Pastikan responden berdiri 

pada bagian tengah timbangan dengan kedua kaki sejajar dan kedua tangan berada 

disamping tubuh, 4) Responden diharapkan untuk melihat lurus kedepan hingga 

pengukuran berat badan pada timbangan berakhir (Centers for Disease Control and 

Prevention (c), 2015). Ilustrasi pengukuran berat badan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Berbeda dengan berat badan, pengukuran tinggi badan dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 1) responden diharapkan untuk melepaskan alas kaki, pakaian 

tebal, ornamen maupun model rambut yang dapat mengganggu pengukuran, 2) 

Pengukuran tinggi badan sebaiknya dilakukan pada lantai yang padat dan pada 

permukaan datar, 3) Pastikan responden memandang lurus kedepan, berdiri dengan kaki 

tertutup rapat dengan tangan berada disamping tubuh, 4) Bagian kepala, bahu, pantat, dan 

tumit responden harus menempel pada permukaan tembok, 5) Pengukuran dapat 

dilakukan dengan membentuk sudut 90 derajat antara tembok dengan ujung kepala 

menggunakan benda datar (Latiff et al., 2017). Ilustrasi pengukuran tinggi badan dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

  

Sumber: Centers for Disease Control and Prevention (c), 2015 

Gambar 1 Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan  

 

1.2.3. Body Image Dissatisfaction 

Body image atau citra tubuh berkaitan dengan persepsi, pemikiran, perasaan, dan perilaku 

seseorang mengenai ukuran, bentuk, dan struktur tubuhnya. Sebagian besar remaja 

Indonesia tidak puas dengan bentuk tubuhnya yang sering dikenal dengan sebutan body 
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image dissatisfaction (BID) atau negative body image (Septiadewi & Briawan, 2010). 

Body image dissatisfaction didefinisikan sebagai persepsi dan perasaan negatif seseorang 

mengenai tubuhnya. Body image dissatisfaction dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

bentuk tubuh dan penampilan, sikap terhadap penambahan berat badan, dan norma sosial 

terkait tubuh ideal. Body image dissatisfaction juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya 

untuk menjaga bentuk tubuh, seperti upaya untuk berdiet yang marak dilakukan oleh 

remaja dan kaum perempuan (Mc Guinness & Taylor, 2016). Body image dissatisfaction 

dapat menyebabkan masalah terkait kesehatan, seperti gejala depresi dan meningkatkan 

resiko terkena eating disorder.  

 

Body Shape Questionnaire (BSQ) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk melihat persepsi citra tubuh seseorang dengan pertanyaan mendalam (Septiadewi 

& Briawan, 2010). Body Shape Questionnaire merupakan pengukuran mandiri tentang 

kegelisahan mengenai bentuk tubuh, terutama mengenai perasaan ‘merasa gemuk’. Body 

Shape Questionnaire pertama kali dikembangkan oleh Cooper et al pada tahun 1987. 

Body Shape Questionnaire terdiri atas 34 buah pertanyaan mengenai bentuk tubuh, yang 

kemudian disederhanakan menjadi 16 dan delapan buah pertanyaan oleh Evans & Dolan 

pada tahun 1993. Kriteria nilai Body Shape Questionnaire dan klasifikasinya akan 

dipaparkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Scoring Body Shape Questionnaire 

Kriteria BSQ – 34 BSQ – 16 BSQ – 8 

No concern with shape ≤ 80 ≤ 38 ≤ 19 

Mild concern with shape 80 – 110 38 – 51 19 – 25 

Moderate concern with shape 111 – 140 52 – 66 26 – 33 

Marked concern with shape ≥ 140 ≥ 66 ≥ 33 
Sumber: Evan&Dolan (1993) 

 

1.2.4. Pedoman Gizi Seimbang 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) merupakan salah satu bagian 

dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi masalah kesehatan di Indonesia. 

Kemenkes memiliki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan gizi rakyat 

Indonesia. Hal ini dilakukan karena kecukupan gizi merupakan salah satu faktor dalam 

mencegah berbagai penyakit tidak menular yang merupakan penyebab utama kematian 
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di Indonesia. Pada tahun 1952, Indonesia memiliki prinsip 4 Sehat 5 Sempurna yang 

mengacu pada prinsip Basic Four milik negara Amerika Serikat. Namun, seiring 

berkembangnya waktu prinsip 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak digunakan lagi dan 

digantikan dengan Prinsip Gizi Seimbang yang mengacu pada Prinsip Nutrition Guide 

for Balanced Diet. Perbedaan Prinsip 4 Sehat 5 Sempurna dengan Gizi Seimbang adalah 

konsumsi makanan yang diasup tiap harinya harus mengandung nutrisi dengan jenis dan 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan berbagai kalangan usia sesuai ketentuan.  

 

Kemenkes juga memiliki ketentuan gizi seimbang bagi remaja (Kementerian Kesehatan 

RI, 2014). Anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan bagi remaja adalah sebanyak 

400–600 g perhari, dimana dua per tiga dari porsi anjuran adalah porsi sayuran. Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) atau Recommended Dietary Allowance (RDA) merupakan rata-

rata kebutuhan zat gizi bagi semua orang menurut kelompok usia dan jenis kelamin. 

Berbeda dengan kebutuhan gizi, AKG digunakan untuk memaparkan asupan rata-rata 

yang dikonsumsi oleh populasi, sedangkan kebutuhan gizi untuk perorangan (Amelia, 

2014). Angka Kecukupan Gizi bagi remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia nomor 75 tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Tabel AKG bagi remaja (Makronutrien dan Energi) 

Kategori 
Laki-laki Perempuan 

13-15 tahun 16-18 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 

Energi 2475 kkal 2675 kkal 2125 kkal 2125 kkal 

Protein 72 g 66 g 69 g 59 g 

Lemak 83 g 89 g 71 g 71 g 

Karbohidrat 340 g 368 g 292 g 292 g 

Serat 35 g 37 g 30 g 30 g 

Air 2000 ml 2200 ml 2000 ml 2100 ml 
Sumber: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2014) 

 

1.2.5. Kualitas Konsumsi Pangan 

Healthy Eating Index (HEI) merupakan pengukuran kualitas konsumsi pangan yang 

melihat kesesuaian dengan pedoman gizi yang ada. Healthy Eating Index juga digunakan 

untuk melihat hubungan antara pola konsumsi dengan efek terkait kesehatan (Center for 

Nutrition Policy and Promotion, 2013). Healthy Eating Index merupakan pengukuran 

kualitas konsumsi pangan yang memiliki beberapa fungsi, seperti mengevaluasi 
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kesesuaian dengan pedoman gizi yang ada, melihat perubahan kualitas konsumsi pangan 

seiring berjalannya waktu, mendeskipsikan dan menggambarkan pola konsumsi 

masyarakat. Healthy Eating Index dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas 

konsumsi pangan karena cocok untuk sebagian besar pola konsumsi dan memiliki 

kapasitas untuk mengukur kualitas keragaman pangan yang dikonsumsi (Adjoian et al., 

2016).  

 

Menurut Kennedy (2008), HEI tersusun atas sepuluh komponen bahan pangan sesuai 

dengan anjuran pedoman gizi Amerika Serikat. Sama halnya dengan HEI Amerika 

Seritkat yang mengacu pada Dietary Guideline of America (DGA), HEI Indonesia 

mengacu pada Pedoman Gizi Seimbang (PGS) yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan. Kriteria untuk penilaian dapat dilihat pada Tabel 4. Terdapat enam komponen 

dalam penyusunan HEI, yang meliputi energi, karbohidrat, protein, lemak, serat, serta 

keragaman pangan. Keenam komponen tersebut secara garis besar merupakan komponen 

terpenting pada Pedoman Gizi Seimbang. Nilai maksimal untuk tiap komponen HEI 

adalah 10, oleh karena itu kisaran skor yang dapat diperoleh adalah 0 – 60. Kategori 

kualitas konsumsi pangan berdasarkan HEI dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

Tabel 4 Kriteria Skor Healthy Eating Index berdasarkan AKG  

Komponen Kisaran Skor 
Kriteria Skor 10 

Kriteria Skor 0 
Laki-Laki Perempuan 

Energi (kkal) 0 – 10 2475  2125 0  

Karbohidrat (g) 0 – 10 340  292 0  

Protein (g) 0 – 10 66  59  0  

Lemak (g) 0 – 10 83 71  0  

Serat (g) 0 – 10 35 30  0  

Keragaman Pangan 0 – 10 16 16 < 6  

 

Tabel 5 Kategori Skor HEI Indonesia (0 – 60 poin) 

Kategori Nilai HEI 

Poor Diet ≤ 30 poin  

Need Improvement 31 – 47 poin 

Good Diet ≥ 48 poin 

 

Recall Diet 24 jam (24HR) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

melihat pola konsumsi individu. Metode 24HR digunakan untuk mendapatkan informasi 
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mengenai segala bahan pangan yang dikonsumsi pada hari tertentu secara mendetil. 

Metode 24HR merupakan metode wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi 

mendetil mengenai bahan pangan yang diasup dalam 24 jam terakhir. Tidak hanya bahan 

pangan secara mendetil, namun waktu pengkonsumsian, ukuran porsi tiap bahan pangan 

juga direkam datanya. Untuk mendapatkan ukuran porsi dapat menggunakan food model, 

gambar, maupun hal lain sehingga responden dapat memberikan ukuran porsi secara 

akurat. Metode 24HR dapat diselesaikan dalam 20 hingga 60 menit. Meskipun 24HR 

biasanya dilakukan dengan metode wawancara, tidak dipungkiri bahwa 24HR dapat diisi 

sendiri oleh responden dengan mendapatkan informasi terlebih dahulu. Metode 24HR 

dapat digunakan untuk menaksir asupan harian individu maupun kelompok. Keuntungan 

penggunaan metode 24HR recall adalah kemampuan untuk mengestimasi asupan nutrisi 

dengan lebih akurat. Limitasi metode 24HR adalah ketergantungan tinggi pada ingatan 

individu dan kesalahan dalam keterwakilan asupan sehari-hari (DeBiasse et al., 2017). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

• Mengetahui body image dissatisfaction, status gizi, serta kualitas konsumsi 

pangan remaja di sekolah Krista Mitra Semarang. 

• Mengetahui pengaruh jenis kelamin, status gizi, dan body image dissatisfaction 

terhadap kualitas konsumsi pangan remaja di sekolah Krista Mitra Semarang. 

• Mengetahui hubungan antara status gizi, body image dissatisfaction, serta kualitas 

konsumsi pangan remaja di sekolah Krista Mitra Semarang. 

 

1.4. Hipotesis 

• Jenis kelamin, status gizi, dan body image dissatisfaction berpengaruh terhadap 

kualitas konsumsi pangan remaja di sekolah Krista Mitra Semarang. 

• Terdapat hubungan antara status gizi, body image dissatisfaction, serta kualitas 

konsumsi pangan remaja di sekolah Krista Mitra Semarang. 

 


