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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi yang sering terjadi pada remaja putri adalah kurangnya 

asupan zat gizi yang akan menyebabkan gizi buruk, kurang energi kronis, 

kurang energi protein dan dapat terjadi anemia. Masalah tersebut akan 

berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat, misalnya terdapat 

masalah penurunan konsentrasi belajar pada remaja, pada wanita usia subur 

(WUS) berisiko melahirkan bayi dengan bayi berat lahir rendah (BBLR) 

maupun penurunan kesegaran jasmani (Pujiatun, 2014). 

Di Indonesia kasus kekurangan energi kronis utamanya disebabkan 

karena kurang asupan gizi seperti energi dan protein, sehingga zat gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh  tidak tercukupi. Seseorang yang kekurangan energi 

dapat mengalami penurunan berat badan dan memicu rendahnya simpanan 

energi  dalam tubuh yang akan menyebabkan kurang energi kronis (KEK).  

KEK merupakan keadaan seseorang menderita kurang asupan gizi energi dan 

protein yang berlangsung lama atau menahun. Seseorang dikatakan menderita 

KEK bilamana lingkar lengan atas <23,5 cm (Pujiatun, 2014). 

Di Indonesia KEK yang terjadi pada WUS yaitu perempuan dengan 

umur 15-49 tahun banyak pula dialami oleh remaja karena berbagai faktor, 

remaja menurut World Health Organization (WHO) merupakan periode usia 

antara 10-19 tahun. Faktor-faktor risiko KEK pada remaja antara lain status 

gizi, menurut Martini (2015) setiap aktivitas memerlukan energi, makin banyak 
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aktivitas yang dilakukan maka makin banyak energi yang diperlukan. Makanan 

yang dikonsumsi oleh remaja harus memiliki jumlah kalori dan zat gizi yang 

sesuai dengan kebutuhan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, 

serat dan air sehingga status gizinya dapat tercukupi, jika status gizinya 

tercukupi, maka tidak ada faktor risiko mengalami masalah-masalah gizi 

seperti KEK. 

Faktor risiko yang menyebabkan terjadinya KEK lainnya yaitu tingkat 

pendidikan orangtua, Menurut Sedioetomo dalam Yamin (2012), pendidikan 

orang tua terutama ibu merupakan modal utama dalam penunjang ekonomi 

keluarga yang juga berperan dalam penyusunan makan keluarga, serta 

pengasuhan dan perawatan anak. Bagi keluarga dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi akan lebih mudah menerima informasi kesehatan khususnya bidang 

gizi, sehingga dapat menambah pengetahuan dan mampu menerapkan dalam 

kehidupan sehari – hari. Selain itu, pendapatan orang tua, frekuensi makan 

yang kurang baik, dan riwayat penyakit infeksi seperti TBC, diare, dan malaria 

juga menjadi salah satu faktor risiko kurangnya energi kronis pada remaja. 

KEK termasuk dalam kategori malnutrisi, menurut penelitian Azizah 

tahun 2017, malnutrisi pada perempuan berdampak antara lain, lebih mudah 

terkena penyakit infeksi, kemampuan untuk bisa pulih dari penyakit lebih 

sedikit, mengurangi kemampuan produktivitas sehingga dalam mengerjakan 

sutu pekerjaan menjadi kurang maksimal, sedangkan dampak KEK pada 

perempuan hamil yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan jani terhambat, janin 

lahir dengan BBLR, gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi 
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dimana ketika hal tersebut dapat meningkatan risiko kematian pada bayi 

(Yongki, dkk., 2009) 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (2013) oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan menemukan bahwa prevalensi risiko KEK WUS 15-

49 tahun menurut provinsi, Indonesia naik 15,7% dengan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) di atas prevalensi nasional yang mempunyai angka 

prevalensi sebesar 20,8 %, sedangkan data dari profil kesehatan Dinas 

Kesehatan DIY Tahun 2017 menunjukkan bahwa prevalensi KEK pada ibu 

hamil di DIY, paling tinggi berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 

15,34 %, kemudian data dari Dinas Kesehatan Gunungkidul menunjukkan 

bahwa angka kejadian KEK pada ibu hamil di Kabupaten Gunungkidul paling 

besar terdapat di wilayah Kecamatan Tepus yaitu 29,6 %. Data-data tersebut 

diambil dari data KEK ibu hamil dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul tidak mempunyai data mengenai angka kejadian KEK pada 

remaja, sehingga diputuskan untuk memakai data berdasarkan data KEK ibu 

hamil, hal tersebut dikarenakan keadaan pada saat remaja jika tidak diperbaiki 

dapat berlanjut sampai dewasa dan sampai ketika hamil. 

Dari survey pendahuluan yang telah dilakukan, diketahui terdapat dua 

SMK di Kecamatan Tepus dan diputuskan untuk mengambil SMK N 1 Tepus 

sebagai tempat penelitian dikarenakan SMK tersebut merupakan SMK yang 

lokasinya paling jauh dari fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit, 

studi pendahuluan di SMK N 1 Tepus Gunungkidul ini dilakukan dengan cara 

pengukuran lingkar lengan atas pada siswi kelas X di SMK N 1 Tepus 



4 
 

 
 

Gunungkidul dan ditemukan prevalensi KEK sebanyak 70% (7 siswi dari 10 

siswi). Berdasarkan masalah tersebut penulis ingin mengetahui Gambaran 

Kejadian kurang energi kronis (KEK) pada siswi kelas X di SMK N 1 Tepus 

Gunungkidul. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

mengetahui “Bagaimana Gambaran kejadian KEK pada siswi kelas X di SMK 

N 1 Tepus Kabupaten Gunungkidul?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran kejadian KEK pada siswi kelas X di  SMK N 1 

Tepus Gunungkidul tahun 2019. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakterisktik remaja putri berdasarkan status gizi pada 

siswi kelas X di SMK N 1 Tepus Tahun 2019. 

b. Mengetahui karakteristik remaja putri berdasarkan tingkat pendidikan 

orang tua pada siswi kelas X di SMK N 1 Tepus Tahun 2019. 

c. Mengetahui karakteristik remaja putri berdasarkan pendapatan ekonomi 

orang tua pada siswi kelas X di SMK N 1 Tepus Tahun 2019. 

d. Mengetahui karakteristik remaja putri berdasarkan pola makan pada 

siswi kelas X di SMK N 1 Tepus Tahun 2019. 

e. Mengetahui karakteristik remaja putri berdasarkan riwayat penyakit 

infeksi pada siswi kelas X di SMK N 1 Tepus Tahun 2019. 
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f. Mengetahui karakteristik remaja putri berdasarkan penerapan perilaku 

gizi seimbang pada siswi kelas X di SMK N 1 Tepus Tahun 2019. 

g. Mengetahui karakteristik anatara remaja putri KEK dan yang tidak KEK 

pada siswi kelas X di SMK N 1 Tepus Tahun 2019. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang pelaksanaan pelayanan 

kebidanan yang berfokus pada masalah kesehatan remaja. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan, referensi 

bahan pengajaran terutama yang berkaitan dengan kejadian KEK pada 

remaja putri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan KEK remaja. 

b. Bagi kepala sekolah SMK N 1 Tepus Gunungkidul 

Sebagai masukan untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan terjadinya 

peningkatan jumlah remaja putri KEK di SMK N 1 Tepus. 

c. Bagi siswi SMK N 1 Tepus Gunungkidul 

Menambah pengetahuan khususnya tentang KEK pada remaja putri, serta 

bahan informasi dan masukan bahwa pentingnya mengetahui KEK pada 

remaja putri. 
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F. Keaslian Penelitian 

1. Pujianti (2014), dengan judul “Hubungan Tingkat Konsumsi Energi dan 

Protein dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) pada Siswa Putri di 

SMA Muhammadiyah 6 Surakarta”. Penelitian ini menggunakan metode 

observasional dengan rancangan peneitian cross sectional. Penelitian dari 

40 responden dengan 15 subjek mengalami KEK atau persentase sebanyak 

37,5%. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

tingkat konsumsi energi dan tingkat konsumsi protein dengan kejadian 

kurang energi kronis ditunjukkan dengan nilai p: 0.000 (p < 0,05). 

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, 

waktu penelitian dan variabel yang diteliti. 

2. Ruaida dan Marsaoly (2017), dengan judul “Tingkat Konsumsi Energi dan 

Protein dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) pada Siswa Putri di 

SMA Negeri 1 Kairatu”. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif observasional, pengambilan sampel  dilakukan secara 

Accident Sampling dan kemudian didapatkan sampel sebanyak 88 siswa. 

Analisis data  untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan Uji Chi 

Square untuk melihat hubungan KEK/tidak dengan asupan zat gizi (energi 

dan protein). Hasil penelitian menunjukkan  subjek  penelitian dengan 

tingkat konsumsi energi lebih banyak pada kategori kurang (52,1%) dan 

untuk tingkat konsumsi protein lebih banyak terdapat pada kategori cukup 

(44,3%). Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, subjek 

penelitian, waktu penelitian dan variabel yang diteliti. 


