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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan  

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya) 

dengan sendirinya waktu penginderaan dalam diri manusia terjadi proses perhatian 

persepsi, penghayatan dan sebagainya terhadap stimulus atau objek diluar subjek. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dapat diukur melalui apa yang 

diketahui tentang obyek (Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan tentang makanan juga merupakan sejumlah pengalaman yang 

berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tentang fungsi, jenis serta kandungan zat-zat 

gizi dalam makanan yang dapat mempengaruhi status gizi (Baliwati, 2004). 

Tingkat Pengetahuan yang dimiliki dapat menentukan terhadap pemilihan bahan 

makanan atau makanan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin mudah 

mengadopsi pengetahuan tentang pangan dan gizi serta dapat memilih makanan yang 

lebih baik, mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi (Suhaimin, 

2006). 

Pengetahuan tentang fast food merupakan salah satu upaya penanggulangan 

terjadinya masalah gizi karena salah satu faktor penyebab masalah gizi adalah pola 

konsumsi yang dikarenakan rendahnya pengetahuan menenai makanan dipengaruhi 

sosial budaya. Dengan pengetahuan tentang fast food diketahui dengan baik dan 

dimulai sejak dini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat ke arah perbaikan 

pola makan dan status gizi sehingga dapat memahami dampak dan manfaat kandungan 
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gizi dari makanan yang dikonsumsi seperti halnya makanan cepat saji (Khonsam, 

2004). 

 Pengetahuan anak dapat diperoleh baik secara internal maupun eksternal. 

Pengetahuan secara internal yaitu pengetahuan yang berasal dari dirinya sendiri 

berdasarkan pengalaman hidup. Pengetahuan secara eksternal yaitu pengetahuan yang 

diperoleh dari orang lain termasuk keluarga dan guru. Pengetahuan baik yang diperoleh 

secara internal maupun eksternal akan menambah pengetahuan anak tentang fast food. 

Faktor lain yang dapat menambah pengetahuan anak memilih makanan adalah tayangan 

pada media massa. Makanan jajanan yang sering masuk iklan itulah yang diketahui 

anak baik untuk dikonsumsi. Makanan yang sering ditayangkan di media massa lebih 

populer di kalangan anak-anak dan membuat anak tertarik meskipun makanan tersebut 

tidak sehat. Pengetahuan anak juga dipengaruhi oleh lingkungan, seperti lingkungan 

pergaulan anak yang memiliki pengetahuan kurang ketika bergaul dengan anak yang 

berpengetahuan baik maka anak tersebut akan cenderung mengikuti dan akhirnya 

memiliki pengetahuan baik juga. Hal ini disebabkan karena lingkungan merupakan 

seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang ada disekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang 

atau kelompok (Kristianti, 2009).  

 

2. Tingkat Pengetahuan  

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang 

berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yaitu : 

(Notoatmodjo, 2003)  
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a. Tahu (know) 

Diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya 

setelah mengamati sesuatu. Untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu 

sesuatu dapat menggunakan pertanyaan- pertanyaan. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami suatu objek bukan sekadar tahu terhadap objek tersebut, tidak 

sekadar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud 

dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada 

situasi yang lain. 

d. Analisa (analisys) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan/atau memisahkan, 

kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam 

suatu masalah atau objek yang diketahui 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau 

meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen- komponen 

pengetahuan yang dimiliki. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan  

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu: (Notoatmodjo, 

2003)  

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

b. Media masa / sumber informasi 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, 

surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan kepercayaan orang. 

c. Sosial budaya dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan baik atau buruk. 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan 

fisik, biologis, maupun sosial. 

e. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang 

diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. 
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4. Pengukuran Pengetahuan  

Menurut Arikunto (2006), pengukuran dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subyek penelitian 

atau responden ke dalam pengetahuan yang ingin diukur dan disesuaikan dengan 

tingkatannya. Adapun jenis pertanyaan yang dapat digunakan untuk pengukuran secara 

umum dibagai menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Pertanyaan subjektif  

Penggunaan pertanyaan subjektif dengan jenis pertanyan essay digunakan 

dengan penilaian yang melibatkan faktor subjektif dari penilaian, sehingga hasil 

nilai akan berbeda dari setiap penilaian dari waktu ke waktu. 

b. Pertanyaan objektif  

Jenis Pertanyaan objektif seperti pilihan ganda (multiple choise), betul salah dan 

pertanyaan menjodohkan dapat dinilai secara pasti oleh penilai.  

Menurut Arikunto (2006), pengukuran tingkat pengetahuan dapat dikatagorikan 

menjadi 3 yaitu : 

1. Pengetahuan baik bila responden dapat menjawab 80-100% dengan benar dari 

total jawaban pertanyaan. 

2. Pengetahuan cukup bila responden dapat menjawab 60-79% dengan benar dari 

total jawaban pertanyaan. 

3. Pengetahuan kurang bila responden dapat menjawab <60% dengan benar dari 

total jawaban pertanyaan 
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B. Fast Food 

1. Pengertian Fast Food  

Fast Food berasal dari dunia belahan barat atau negara-negara barat. Kata fast 

food berarti makanan yang cepat. Fast Food lebih banyak diasumsikan oleh masyarakat 

luas sebagai makanan sampah atau junk food (wordpress, 2009).  

Makanan cepat saji  dimaksud adalah jenis makanan yang dikemas, mudah 

disajikan dan praktis. Pada umumnya makanan diproduksi oleh industri pengolahan 

pangan dengan teknologi tinggi dan memberikan berbagai zat aditif untuk 

mengawetkan dan memberikan cita rasa pada produk tersebut. Biasanya fast food 

memiliki ciri-ciri kandungan kalori yang tidak seimbang bahkan sering disebut kalori 

kosong (tidak bergizi). Selain seratnya rendah, fast food umumnya juga tinggi 

kandungan lemak, garam dan gulanya, ketiga ering disebut sebagai pemicu obesitas 

atau kgemukan baik bagi anak, remaja dan dewasa (Khonsam, 2004).  

Fast food disukai karena termasuk tipe makanan komersial yang rasanya enak, 

tetap dapat disajikan dalam bentuk hangat atau dingin sesuai dengan jenis fast food 

tersebut dan fast food dapat dikonsumsi dimana saja, tidak hanya dapat dikonsumsi 

ditempat fast food tersebut dibeli (Sulistijani, 2002).  

 

2. Jenis Fast Food 

Fast food merupakan makanan cepat saji yang mengandung tinggi kalori dan 

lemak namun rendah serat,  Dikalangan masyarakat yang paling banyak disukai oleh 

anak-anak adalah fast food modern yang populer di seluruh dunia yang berasal dari 

beberapa negara seperti Hamburger, Pizza, french fries (kentang goreng), Fried 

Chicken (ayam goreng), Sphagetii, coca-cola, dan yang paling disukai adalah ayam 
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goreng (fried chicken) mungkin karena selain rasa yang enak ayam lebih akrab dilidah 

dibanding jenis fast food yang lainnya (Khomsan A, 2004). 

 

3. Dampak Fast Food  

Dampak buruk dari kebiasaan konsumsi fast food jika dikonsumsi secara 

berlebihan yaitu dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti diabetes 

mellitus (kencing manis), hipertensi (tekanan darah tinggi), pengerasan pembuluh darah 

(aterosklerosis), penyakit jantung koroner, stroke, kanker, dan peningkatan status gizi 

seperti kegemukan dan obesitas (Kristianti, 2009).   

 

4. Kandungan Zat Gizi Fast Food 

Cara menggoreng dengan banyak minyak (deep fry) juga akan meningkatkan 

kandungan lemak dalam fast food. Lemak fast food bisa meningkatkan tiga sampai 

empat kali lipat dari kadar lemak bahan mentah. Lemak fried chicken dan chicken 

nugget rata-rata menjadi 40-64% padahal ketika masih dalam keadaan mentah kadar 

lemaknya 25% (Gunawan, dkk., 2001). Beberapa produsen fast food mengganti 

penggunaan minyak hewani dengan minyak nabati (vegetable oil). Semua minyak 

jenuh baik minyak hewani yang memang sudah mengandung kolesterol maupun 

minyak nabati yang tidak berkolesterol mempunyai pengaruh yang sama buruknya. 

Minyak tak jenuh jika dipanaskan dalam suhu tinggi dan berulang-ulang akan menjadi 

jenuh juga (Gunawan, 2001). Berikut adalah nilai energi dan kadar lemak beberapa fast 

food.  
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Tabel 1 

Nilai Energi dan Lemak Beberapa fast Food 

 

  Nilai Energi dan Kalori Kadar Lemak Fast Food 

Per Porsi Energi ( Kkal) Lemak (gram) 

Fried Chicken Sayap 

Fried Chicken Dada 

Fried Chicken Paha 

Hamburger 

Chicken Burger 

Cheese Burger 

Perkedel 

Spagethii 

Kentang goreng 

KFC Float 

Ice Cone 

Coca-cola 

Pepsi 

Pizza 

Big Donat  

276 

297 

286 

250 

297 

267 

142 

183 

274.3 

109 

207 

96 

96 

281 

270 

15.0 

16.1 

15.2 

9.80 

11.0 

12.2 

7.5 

2.0 

14.1 

2.0 

12.5 

0.0 

0.0 

16.41 

17.64 

  Sumber : DKBM. Nutriclin Versi 2,0 Depkes, 2005 

 

C. Pola konsumsi  

1. Pengertian Pola Konsumsi  

Pola konsumsi adalah informasi jenis pangan untuk susunan jenis hidangan 

makanan dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada 

waktu tertentu. Pola konsumsi fast food adalah berupa berbagai informasi yang 

memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah makanan yang sering disebut siap 

saji untuk dikonsumsi seseorang dalam waktu cepat tanpa menunggu lama atau 
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kelompok orang pada waktu tertentu. Pola makan yang baik perlu dibentuk sebagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi, konsep gizi bahwa jika konsumsi tinggi maka 

tingkat konsumsi zat-zat gizi pun juga tinggi (Baliwati, 2004).  

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi adalah faktor 

ekonomi, sosial dan budaya. Budaya dapat memberikan peranan yang berbeda tentang 

makanan dan terkadang bertentangan dengan prinsip ilmu gizi walaupun sejumlah 

pengalaman atau pengetahuan tentang makanan telah diketahui (Hardinsyah, 1992).  

 

2. Metode Pengukuran Konsumsi  

Pengukuran konsumsi makanan menghasilkan dua jenis data konsumsi, yaitu 

bersifat kualitatif dan kuantitatif.  

a. Metode Kualitatif  

Metode yang bersifat  kualitatif biasanya digunakan untuk mengetahui 

frekuensi makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan dan menggali 

informasi tentang kebiasaan makan (food habit) serta cara-cara memperoleh bahan 

makanan tersebut. Metode-metode pengukuran konsumsi makanan bersifat 

kualitatif antara lain : 

1) Metode frekuensi makanan (food frequency) 

2) Metode dietary history  

3) Metode telepon  

4) Metode pendaftaran makanan ( food list) 
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b. Metode kuantitatif  

Metode secara kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui  jumlah makanan 

yang dikonsumsi sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizi dengan menggunakan 

Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) atau daftar lain yang diperlukan seperti 

daftar ukuran rumah tangga, daftar konversi mentah-masak dan daftar penyerapan 

minyak. Metode-metode untuk pengukuran konsumsi secara kuatitatif antara lain:  

1) Metode recall 24 jam  

2) Perkiraan makanan (estimated food records) 

3) Penimbangan makanan (food weighting) 

4) Metode food account 

5) Metode inventaris (inventarory method) 

6) Pencatatan (household record)  

c. Metode kualitatif dan kuantitatif 

Beberapa metode pengukuran bahkan dapat menghasilkan data yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. Metode tersebut antara lain : 

1) Metode recall 24 jam  

2) Metode Frekuensi Makanan (Food Frequency Questionnairel FFQ) 

3) Metode Riwayat Makanan (Dietary History Method)   

 

3. Pemilihan Metode 

Masing-masing metode pengukuran konsumsi mempunyai keuungulan dan 

kelemahan, sehingga tidak ada satu metode yang paling sempurna untuk satu tujuan 

survei. Apabila tujuan penelitian hanya untuk mengetahui kebiasaan atau pola 

konsumsi dari sekolompok masyarakat, maka metode frekuensi makanan dapat 
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dilakukan. Metode frekuensi makanan adalah untuk memperoleh data tentang frekuensi 

konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi selama periode tertentu seperti 

hari, minggu,bulan dan tahun.  

Selain itu dengan metode frekuensi makanan dapat memperoleh gambaran pola 

konsumsi bahan makanan secara kualitatif, tapi pengamatan yang dilakukan lebih lama 

dan dapat membedakan individu beradasarkan tingkat konsumsi zat gizi, maka cara ini 

paling sering digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi. 

Kuesioner frekeunsi makanan menurut tentang daftar bahan makanan dan 

frekuensi penggunaan makanan tersebut dalam periode tertentu. Bahan makanan yang 

ada dalam bahan kuesioner tersebut adalah yang dikonsumsi dalam frekuensi yang 

cukup sering oleh responden (Supariasa,dkk, 2002).  

 

4. Gizi Anak Sekolah  

Anak sekolah terutama sekolah dasar adalah kelompok dalam masa 

pertumbuhan dan perkembangan dengan aktivitas fisik yang tinggi di sekolah, sehingga 

memerlukan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal (Notoatmodjo, 2003).  

Anak pada usia sekolah menuntut kebutuhan dan kehidupan yang menantang. 

Kemampuan kognitif, fisik dan moral dikembangkan, diperluas, disaring dan 

disinkronkan, sehingga individu dapat menjadi anggota masyarakat yang diterima dan 

menjadi seseorang yang produktif (Potter & Perry, 2005).  

Anak-anak usia sekolah, yaitu yang berusia 6 sampai 13 tahun. Gizi pada anak 

sekolah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan untuk kesehatan yang positif. 

Pertumbuhan yang melambat serta tidak menentu berdampak pada kebutuhan zat-zat 
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gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada anak sekolah antara lain : berat badan 

rendah, berat badan lebih, defisiensi zat besi, kurang vitamin A dan gangguan akibat 

kekurangan yodium (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM UI, 2007).  

Anak yang memiliki status gizi lebih cenderung memiliki kebiasaan pola makan 

yang berlebih serta mengkonsumsi makanan dalam jumlah lebih banyak setiap kalinya, 

mengunyah makanan dalam jumlah yang sama dalam sehari dapat menyebabkan sistem 

enzim tubuh untuk menggunakan lebih efisien dan akhirnya disimpan menjadi lemak 

(Damapolii,dkk. 2013). 

 

D. Status Gizi  

1. Pengetian Status Gizi   

Status gizi merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan 

antara konsumsi dan penyerapan zat gizi yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi 

badan anak, status gizi dibagi menjadi empat kategori yaitu gizi lebih atau over weight, 

gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk (Supariasa, 2002). 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Gizi  

Status gizi dipengaruhi secara langsung oleh pola konsumsi dan penyakit 

infeksi. Pola konsumsi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial budaya, tingkat 

pengetahuan dan tingkat pendidikan yang secara tidak langsung mempengaruhi status 

gizi. Penyakit infeksi dipengaruhi oleh kesehatan perorangan, kesehatan lingkungan 

dan pelayanan kesehatan yang juga secara tidak langsung mempengaruhi status gizi 

(Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM UI, 2007).  
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Menurut Call dan Levinson dalam Supariasa 2012, bahwa status gizi 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu konsumsi makanan dan tingkat kesehatan. Terutama 

oleh dua faktor yaitu konsumsi makanan dan tingkat kesehatan, terutama adanya 

penyakit infeksi, kedua faktor ini adalah penyebab langsung, sedangkan penyebab tidak 

langsung kandungan zat gizi dalam bahan makanan, kebiasaan makan dan ada tidaknya 

program pemberian makanan tambahan, pemeliharaan kesehatan, serta lingkungan fisik 

dan sosial.  

 

3. Cara Penilaian Status Gizi  

a. Penilaian secara langsung  

1) Antropometri  

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari 

sudut pandang gizi, maka antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai 

macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkar umur 

dan tingkat gizi (Supariasa, 2016) 

2) Klinis  

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status 

gizi masyrakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi 

terkait keidakcukupan zat gizi. Penggunaan metode ini umumnya untuk survei 

klinis secara cepat. Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda 

klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Selain itu, metode ini 

digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi. Seseorang dengan melakukan 

pemeriksaan fisik, yaitu tanda dan gejala atau riwayat penyakit (Supariasa, 2016).  

3) Biofisik  
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Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi 

dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan 

struktur jaringan. Umumnya digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian rabun 

senja epidemik. Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap (Supariasa, 2016).  

b. Penilain secara tidak langsung  

1) Survei konsumsi makanan  

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak 

langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan 

data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai 

zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survei dapat mengidentifikasikan 

kelebihan dan kekurangan zat gizi (Supariasa, 2016). 

2) Statistik vital  

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis 

data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka 

kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang 

berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari 

indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat (Supariasa, 2016). 

3) Faktor ekologi  

Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa 

faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat 

bergantung pada keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dll. Pengukuran 

faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di 

suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi 

(Supariasa, 2016). 
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4. Cara Pengukuran Status Gizi  

a. Indeks Massa tubuh menurut Umur (IMT/U) 

Status gizi dapat diukur melalui IMT dengan mengukur BB dengan TB. 

IMT merupakan cara sederhana untuk membantu menentukan status gizi khususnya 

berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka mempertahankan 

berat badan normal meningkatkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup 

lebih panjang. Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut: (Supariasa, 2016) 

    
                 

                                   
 

Kemudian hasil IMT/U diolah dengan metode Z-score untuk menentukan 

status gizi umur anak 5-18 tahun dengan menggunakan rumus: (Supariasa, 2016) 

    
        

    
 

Keterangan : 

SSB  : Skor Simpang Baku 

NIS   : Nilai Individual Subjek 

NMBR  : Nilai Median Baku Rujukan  

NSBR  : Nilai Simpang Baku Rujukan (NSBR= Median – (± 1 SD)) 

Hasil SSB kemudian dibandingkan dengan nilai indeks IMT/U.  
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5. Klasifikasi Status Gizi  

 

Tabel 2 

     Klasifikasi/kategori ambang batas Status Gizi anak berdasarkan indeks. 

                 (Kep.Menkes nomor: 1995/Menkes/SK/XII/2010) 

 

Indeks 
Kategori 

Status Gizi 

Ambang Batas 

(Z-Score) 

Berat Badan menurut Umur 

(BB/U) 

Anak umur 0-60 Bulan 

Gizi buruk -3 SD sampai dengan < - 2 SD 

Gizi Kurang  -2 SD sampai dengan 2 SD 

Gizi Baik  >2 SD 

Gizi Lebih  < - 3 SD 

Panjang Badan menurut Umur 

(PB/U) atau Tinggi Badan 

menurut Umur (TB/U) 

Anak umur 0-60 Bulan 

Sangat pendek <-3 SD 

Pendek  -3 SD samapai dengan <-2 SD 

Normal -2 SD samapai dengan 2 SD 

Tinggi >2 SD 

Berat Badan menurut Panjang 

Badan (BB/PB) atau Berat 

Badan menurut Tinggi Badan 

(BB/TB) 

Anak umur 0-60 Bulan 

Sangat kurus  < - 3 SD 

Kurus  -3 SD sampai dengan < - 2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 2 SD 

Gemuk >2 SD 

Indeks Massa Tubuh menurut 

Umur ( IMT/U) 

Anak umur 0-60 Bulan 

Sangat kurus <-3 SD 

Kurus -3 SD sampai dengan <-2 SD 

Normal -2 sd sampai dengan 2 SD 

Gemuk >2 SD 

Indeks Mass Tubuh menurut 

Umur ( IMT/U) 

Anak umur 5-18 Tahun 

Sangat Kurus  < - 3 SD 

Kurus  -3 SD sampai dengan < -2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 1 SD 

Gemuk >1 SD sampai dengan 2 SD 

Obesitas  >2 SD  

Sumber : (Kep. Menkes nomor: 1995/Menkes/SK/XII/2010) 
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E. Hubungan Pengetahuan dengan Pola Konsumsi Fast Food 

Almatsier (2011) yang menyatakan tingkat pengetahuan gizi seseorang 

berpengaruh tehadap sikap dan perilaku memilih makanan yang menentukan mudah 

tidaknya seesorang memahami manfaat kandungan gizi dari makanann yang 

dikonsumsi. Kurang cukupnya pengetahuan dan kesalahan memilih makanan akan 

berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang (Sedioetama, 2000).  

Pengetahuan megenai apa itu fast food, jenis-jenis fast food maupun akibatnya 

jika mengkonsumsi fast food perlu diketahui banyak orang khususnya bagi anak-anak, 

remaja maupun orang dewasa guna menghambat peningkatan angka kejadian penyakit 

jika mengkonsumsi fast food. Selain itu pengetahuan tentang pola konsumsi juga harus 

mendapatkan perhatian yang serius, karena jika dilihat ada keterkaitan yang erat antara 

pengetahuan terhadap kebiasaan mengkonsumsi fast food. Masalah yang sering timbul 

adalah perubahan gaya hidup seseorang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kebiasaan makan seseorang, yang menjadikan sesorang mulai berinteraksi dengan lebih 

banyak pengaruh lingkungan dan mengalami pembentukan perilaku dan mendapatkan 

banyak pengaruh dalam pemilihan makanan yang akan dimakan salah satunya adalah 

fast food (Ferry & Nursalam, 2009).  

Kurangnya pengetahuan dan salah konsepsi tentang pola makan banyak 

dijumpai di setiap negara di dunia. Pandangan dan kepercayaan penduduk, termasuk 

juga pengetahuan mereka tentang makanan harus dipertimbangkan sebagai bagian dari 

berbagai faktor penyebab yang berpengaruh terhadap pola makan mereka. Dalam satu 

wawasan mungkin tingkat pengetahuan menjadi salah satu faktor yang sangat kuat, 

tetapi sebaliknya dalam wawasan lain mungkin tidak berperan sama skali karena perlu 
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pertimbangan kepercayaan tentang makanan dan gaya hidup yang satu sama lain saling 

berinteraksi (Suhardjo, 2003).  

 

F. Hubungan Pola Konsumsi Fast Food dengan Status Gizi 

Mengkonsumsi makanan dari restoran makanan fast food, semakin sering 

ditemukan di masyarakat kota-kota besar. Konsumsi makanan dan zat gizi sangat 

berkaitan erat karena gizi seseorang sangat tergantung pada kondisi makanan yang 

dikonsumsinya. frekuensi bahan makanan dan jenisserta banyaknya porsi makanan 

dalam pola konsumsi seseorang dalam jangka waktu tertentu juga akan mempengaruhi 

status gizi. Bila konsumsi makanan fast food ini berlebih akan menimbulkan masalah 

gizi lebih yang merupakan faktor risiko beberapa penyakit degeneratif yang saat ini 

menempati urutan pertama penyebab kematian (Khomsan,2004).  

Masalah kekurangan dan kelebihan gizi merupakan maslaah penting karena 

dapat mempengaruhi produktifitas seseorang dalam sehari-hari. Oleh karena itu, 

pemantauan status gizi perlu dilakukan seacar berkesinambungan selan memperhatikan 

pola konsumsi, slaah satu cara adalah dengan memperhatikan berat badan yang ideal 

dan normal sesuai dengan umur (Supariasa, 2002). 

Kelebihan makan melampaui kebutuhan tubuh akan menyebabkan masalah gizi. 

Kelebihan energi dan lemak dimana lemak merupakan sebagai sumber pembentuk 

energi dalam tubuh yang menghasilkan energi paling tinggi jika dikonsumsi berlebihan 

akan tersimpan dalam tubuh sehingga seacra perlahan akan menyebabkan timbulnya 

masalah gizi. Semua zat gizi sangat penting dalam proses sintesis zat gizi, namun jika 

makanan tersusun secara seimbang, maka akan dihasilkan status gizi yang optimal 

(Baliwati, 2004). 


