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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

Status Gizi dipengaruhi oleh pola konsumsi fast food. Pola konsumsi fast food 

dipengaruhi oleh pengetahuan. Pengetahuan yang kurang tentang tentang fast food akan 

berpengaruh terhadap pola konsumsi fast food yang tinggi. Pola konsumsi fast food 

yang tinggi akan memicu terjadinya masalah gizi salah satunya gizi lebih dikarenakan 

fast food mengandung lemak, garam dan gula yang tinggi.  

 

 

 

 

 

Pengetahuan Status Gizi  

Pola Konsumsi 

Fast Food 

- Jenis 

- Frekuensi  

- Jumlah  
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B. Variabel dan Definisi Operasional  

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independent (bebas) yaitu tingkat 

pengetahuan dan pola konsumsi yang meliputi jenis, jumlah dan frekuensi fast food, 

serta variabel dependent (terikat) yaitu status gizi. Adapun rincian selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

   Tabel 3 

Operasionalisasi Variabel 

 

No Variabel 

Definisi  

Operasional 

Cara Ukur Alat Ukur Hasil ukur 

Skala 

Ukur 

1 Pengetahuan  Pengetahuan 

tentang jenis, 

kandungan zat 

gizi serta dampak 

dari konsumsi 

fast food 

pengisian 

angket 

Angket 

pengetahuan 

Skor 

Pengetahuan  

Baik 80-100% 

Cukup 60-79% 

Kurang <60% 

Interval 

2 

 

Pola 

Konsumsi 

Fast Food 

Pola konsumsi 

adalah susunan 

jenis, jumlah dan 

frekuensi 

konsumsi fast 

food  sampel.  

1. Jenis fast food 

adalah macam 

fast food yang 

dikonsumsi 

sampel selama 

 

 

 

 

 

 

wawancara  

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

SQ-FFQ 

 

 

 

 

 

 

Jumlah jenis fast 

food  yang 

dikonsumsi dari 

masing-masing 

sampel 

 

 

 

 

 

 

Interval 
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1 bulan terakhir 

seperti 

Hamburger, 

Pizza, french 

fries (kentang 

goreng), ayam 

goreng, 

Spagetti, dll 

dikelompokkan 

menjadi  

≥ rata-rata  

< rata-rata  

 

2. Jumlah 

konsumsi fast 

food adalah 

banyaknya fast 

food yang 

dikonsumsi oleh 

sampel dengan 

menghitung 

jumlah energi 

dan lemak dari 

fast food yang 

dikonsumsi 

selama 1 bulan 

terakhir 

wawancara  Kuesioner 

SQ-FFQ 

Jumlah energi 

dan lemak fast 

food  yang 

dikonsumsi 

masing-masing 

sampel 

dikelompokkan 

menjadi 

≥ rata-rata  

< rata-rata  

 

Interval 

 

3. Frekuensi 

adalah sering 

tidaknya 

sampel 

wawancara  Kuesioner 

SQ-FFQ 

Jumlah 

frekuensi 

konsumsi  fast 

food  yang 

Interval 
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mengkonsumsi 

fast food 

selama 1 bulan 

terakhir. 

diperoleh dari 

masing-masing 

sampel 

dikelompokkan 

menjadi 

 ≥ rata-rata  

< rata-rata  

3 Status Gizi  Status gizi  

adalah keadaan 

tubuh sebagai 

akibat konsumsi 

makanan dan 

penggunaan zat-

zat gizi, yang 

dihitung dengan 

rumus z-score, 

lalu hasilnya 

dibandingkan 

kategori z-score 

bedasarkan 

indeks  IMT/U  

Mengukur  

Antropome

tri yaitu 

Tinggi 

Badan dan 

menimbang 

Berat 

Badan  

Microtoice 

dengan 

kapasitas 

200 cm 

ketelitian 

0,1 cm dan 

timbangan 

digital 

kapasitas 

150 kg dan 

ketelitian 

0,1 kg 

Ambang batas z-

score  

berdasarkan 

IMT/U:  

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  

obeistas 

>2 SD  

Interval  
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C. Hipotesis 

1) Ada hubungan antara pengetahuan dengan pola konsumsi fast food yang meliputi 

jenis, jumlah dan frekuensi pada anak Sekolah Dasar di wilayah Sanur Kaja 

Denpasar Selatan. 

2) Ada hubungan antara pola konsumsi fast food yang meliputi jenis, jumlah dan 

frekuensi dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar di wilayah Sanur Kaja 

Denpasar Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


