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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD N 2 Sanur, SD N 6 Sanur dan SD 12 Sanur 

yang terletak di Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang 

memiliki 3 SD Negeri yaitu SD N 2 Sanur yang terletak di Jalan Hangtuah No 1 Sanur 

dan berada di lingkungan banjar belong Desa Sanur Kaja dengan SK Pendirian Sekolah 

No. 56/SB/X/1983 dengan luas diatas tanah 1200 m
2
, SD N 6 Sanur yang teletak di 

Jalan Danau Beratan di lingkungan banjar buruan Desa Sanur Kaja dengan SK 

Pendirian Sekolah No. PD/78 dengan luas diatas tanah 1500 m
2 

dan  SD N 12 Sanur 

terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai Gang Nuri I/12 di lingkungan banjar pekandelan 

Desa Sanur Kaja dengan SK Pendirian Sekolah 56/SB/X/1981 dengan luas diatas tanah 

1300 m
2
.  Status kepemilikan sekolah adalah milik Pemerintah dengan kurikulum 2013, 

sekolah ini didirikan dengan tujuan menyukseskan program pemerintah yakni wajib 

belajar 9 tahun dan peserta didik mampu bersaing ditingkat yang lebih tinggi dengan 

lulusan di sekolah lainnya.  

Sejak berdirinya hingga saat ini di seluruh SD memiliki enam ruang belajar 

dengan perincian saat ini di SD N 2 Sanur kelas satu hingga kelas enam masing-masing 

terdiri dari satu kelas ditiap tingkat seluruh siswa melakukan kegiatan belajar mengajar 

pagi hari, di SD N 6 Sanur saat ini hanya memiliki lima ruang belajar dikarenakan satu 

kelas digunakan sebagai ruang guru dengan perincian kelas satu hingga enam 

melakukan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari kecuali kelas dua yang melakukan 

kegiatan belajar dimulai siang hari seluruh kelas memiliki satu kelas ditiap tingkat dan 
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di SD N 12 Sanur memiliki enam ruang belajar dengan perincian kelas satu, lima dan 

enam melakukan kegiatan belajar dimulai pada pagi hari dan kelas dua, tiga dan empat 

mengikuti kelas belajar siang dikarenakan masing-masing kelas terdiri dari dua kelas 

yaitu kelas A dan B.  

Adapun fasilitas yang dimiliki seluruh SD yaitu ruang kelas layak pakai, ruang 

guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, kantin dan WC. Seluruh SD juga memiliki 

pegawai sekolah atau tata usaha yang sekaligus sebagai operator dimasing-masing SD 

dan tenaga pendidik yang terdiri dari guru-guru mata pelajaran. 

Tenaga pengajar di SD N 2 Sanur sebanyak 14 orang, SD N 6 Sanur 14 orang 

dan SD N 12 Sanur 19 orang, dimana sebagian besar guru yang mengajar memiliki latar 

belakang pendidikan sarjana (S-1).  

Jumlah siswa kelas IV dan V di SD N 2 Sanur pada tahun ajaran 2017/2018 

adalah 80 siswa. Jumlah siswa kelas empat dan lima di SD N 6 Sanur pada tahun ajaran 

2017/2018 adalah 85 siswa dan jumlah siswa kelas empat dan lima di SD N 12 Sanur 

tahun ajaran 2017/2018 adalah 145 siswa.  

 

2. Karakteristik Subyek Penelitian  

Adapun data karakteristik yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu, jenis 

kelamin dan umur sampel.  

a. Jenis Kelamin  

Sampel adalah siswa SD Negeri 2 Sanur, SD Negeri 6 dan SD Negeri 12 Sanur 

kelas IV dan V baik laki-laki-maupun perempuan yang tercatat dan masih aktif sebagai 

siswa disekolah tersebut. Sampel sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu 41 

(53,9%) sampel dan lainnya laki-laki. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4.   
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              Tabel 4 

Sebaran Sampel menurut Jenis Kelamin 

 

Jenis kelamin Jumlah 

f % 

Laki-laki 35 46,1 

Perempuan 41 53,9 

Total 76 100.0 

 

b. Umur  

Umur Sampel merupakan ukuran untuk mengukur usia anak yang berkisar 

antara 10-12 tahun dimana usia tersebut seseorang masih produktif dalam beraktifitas 

untuk melakukan suatu kegiatan. Umur sampel terbanyak umur 11 tahun yaitu 52 

(68,4%) sampel. Untuk lebih jelasya dapat dilihat pada Tabel 5. 

    Tabel 5 

         Sebaran Sampel Menurut Umur  

 

Umur (Tahun) Jumlah 

f % 

10 17 22.4 

11 52 68.4 

12 7 9.2 

Total 76 100,0 
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3. Hasil Pengamatan Berdasarkan Variabel Penelitian  

a. Pengetahuan tentang Fast food 

Skor tingkat Pengetahuan sampel tentang fast food terendah 40 dan tertinggi 80 

dengan rata-rata 60,13 (SD = 11,25). Tingkat pengetahuan tentang fast food 

berdasarkan kategori cukup 39 (51,3%) sampel, sedangkan dengan kategori baik 

sebanyak 7 (9,2%) sampel. Sehingga sebagaian besar tingkat pengetahuan tentang fast 

food anak SD di Wilayah Sanur Kaja termasuk dalam kategori cukup. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6 

Sebaran Sampel menurut Pengetahuan tentang Fast Food 

 

 

 

 

 

 

b. Pola Konsumsi Fast Food 

Pola konsumsi adalah suatu pola perilaku konsumsi pangan yang diperoleh 

karena terjadinya berulang-ulang (Khomsan,2004). Pola konsumsi yang dipaparkan 

dalam penelitian ini yaitu jenis, jumlah dan frekeunsi fast food. 

1) Jenis Konsumsi Fast Food 

Pola konsumsi fast food berdasarkan jenis seseorang dapat dilihat dari berapa 

jenis seseorang mengkonsumsi fast food dalam satu bulan terakhir. terendah 2 jenis dan 

tertinggi 10 jenis dengan rata-rata 6 jenis. Jenis fast food yang dikonsumsi sebagian 

Pengetahuan 

Jumlah 

f % 

Baik  7 9.2 

Cukup  39 51.3 

Kurang  30 39.5 

Total 76 100,0 
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besar dengan kategori ≥rata-rata 47 (61,8%) sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

Tabel 7 

       Sebaran Sampel menurut Jenis Fast Food yang Dikonsumsi 

Jenis Fast Food 

Jumlah 

f % 

≥rata-rata 47 61.8 

<rata-rata 29 38.2 

Total 76 100,0 

 

2) Jumlah Fast Food yang Dikonsumsi  

Jumlah konsumsi fast food dapat dilihat dari jumlah sampel mengkonsumsi fast 

food. Jumlah fast food yang dikonsumsi dikonversikan ke dalam zat gizi yaitu energi 

dan lemak dari fast food .  

a) Konsumsi Energi Fast Food 

 Konsumsi energi sampel terendah 27,13 gram dan tertinggi 926,99 gram 

dengan rata-rata 377,76 gram (SD=217,59). Konsumsi energi fast food yang 

dikonsumsi anak SD di wilayah Sanur Kaja Denpasar Selatan sebagian besar ≥rata-rata 

yaitu  42 (55,3%) sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8 

   Sebaran Sampel menurut Konsumsi Energi Fast Food 

Konsumsi Energi Fast 

Food 

Jumlah 

f % 

≥rata-rata 42 55,3 

<rata-rata 34 44,7 

Total 76 100,0 

 

b) Konsumsi Lemak Fast Food 

Konsumsi lemak sampel terendah 1,12 gram dan tertinggi 42,22 gram dengan 

rata-rata 15,94 gram (SD=9,38). Konsumsi lemak fast food yang dikonsumsi anak SD 

di wilayah Sanur Kaja sebagian besar dengan kategori ≥rata-rata 40 (52,6%) sampel. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9 

Sebaran Sampel menurut Konsumsi Lemak Fast Food 

Konsumsi Lemak Fast Food 

Jumlah 

f % 

≥rata-rata 40 52,6 

<rata-rata 36 47,4 

Total 76 100,0 
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3) Frekuensi Konsumsi Fast Food 

 Frekuensi konsumsi fast food dilihat dari berapa kali seseorang 

mengkonsumsi fast food dalam 1 bulan terakhir. Frekuensi konsumsi fast food sampel 

sampel terendah 4 dan tertinggi 42 dengan rata-rata 21,32 (SD=8,29). Sebagian besar 

anak SD di Wilayah Sanur Kaja dengan kategori ≥rata-rata 46 (60,5%) sampel. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10 

Sebaran Sampel menurut Frekeunsi Konsumsi Fast Food 

Frekuensi Konsumsi Fast Food 

Jumlah 

f % 

≥rata-rata 46 60,5 

<rata-rata 30 39,5 

Total 76 100,0 
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c. Data Status Gizi  

Dari hasil pengukuran status gizi diperoleh hasil bahwa dari 76 sampel 

penelitian yang normal 53 (69,7%) sampel, gemuk sebanyak 10 (13,2%) sampel, dan 

obesitas 11 (14,5%) sampel. Sehingga status gizi anak SD Di wilayah Sanur Kaja 

sebagian besar normal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

        Tabel 11 

   Sebaran Sampel menurut Status Gizi beradsarkan indikator IMT/U 

Status Gizi 

Jumlah 

f % 

Sangat kurus  1 1.3 

Kurus  1 1.3 

Normal 53 69.7 

Gemuk 10 13.2 

Obesitas 11 14.5 

Total 76 100,0 
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4. Hasil Analisis Data  

Hubungan antara pengetahuan dengan pola konsumsi yang meliputi jenis, 

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

jumlah dan frekuensi  fast food dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar di Wilayah 

Sanur Kaja Denpasar Selatan digunakan Uji Korelasi Pearson, diperoleh hasil sebagai 

berikut :  

a. Hubungan Pengetahuan dan Jenis Fast Food yang Dikonsumsi 

Sampel dengan pengetahuan cukup yang mengkonsumsi jenis fast food ≥rata-

rata sebanyak 27 (69,2%) sampel sedangkan dengan kategori <rata-rata sebanyak 12 

(30,8%) sampel. Dilain pihak sebanyak 15 (50,0%) sampel yang memiliki pengetahuan 

kurang mengkonsumsi jenis fast food ≥rata-rata dan <rata-rata. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

 

               Tabel 12 

Sebaran Sampel menurut Pengetahuan tentang Fast Food 

Dan Jenis Konsumsi Fast Food  

 

Pengetahuan 

Jenis Konsumsi Fast Food Total 

≥rata-rata % <rata-rata % f % 

Baik 5 71,4 2 28,6 7 100,0 

Cukup 27 69,2 12 30,8 39 100,0 

Kurang 15 50,0 15 50,0 30 100,0 

Total 47 61.8 29 38.2 76 100,0 

 

Berdasarkan analisis statistik Korelasi Pearson pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,51). Hal ini menunjukkan bahwa nilai p>0,05, maka dapat 
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disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak berarti tingkat pengetahuan tidak berhubungan 

secara bermakna dengan konsumsi jenis fast food.  

 

b. Hubungan Pengetahuan dan Konsumsi Energi Fast Food yang Dikonsumsi  

Sampel dengan pengetahuan cukup yang konsumsi energi  fast food ≥rata-rata 

sebanyak 20 (51,3%) sampel sedangkan dengan kategori <rata-rata sebanyak 19 

(48,7%) sampel. Dilain pihak sebanyak 19 (63,3%) sampel yang memiliki pengetahuan 

kurang konsumsi energi fast food ≥rata-rata sedangkan dengan kategori <rata-rata 

sebanyak 11 (36,7%) sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13.   

 

Tabel 13 

Sebaran Sampel  menurut Pengetahuan tentang Fast Food 

dan Konsumsi Energi Fast Food 

  

Pengetahuan 

Konsumsi Energi Fast Food Total 

≥rata-rata % <rata-rata % f % 

Baik 3 42,9 4 57,1 7 100,0 

Cukup 20 51,3 19 48,7 39 100,0 

Kurang 19 63,3 11 36,7 30 100,0 

Total 42 55,3 34 44,7 76 100,0 

 

Berdasarkan analisis statistik Korelasi Pearson pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,24). Hal ini menunjukkan bahwa nilai p>0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak berarti tingkat pengetahuan tidak berhubungan 

secara bermakna dengan konsumsi energi fast food yang dikonsumsi.  

 

 



47 
 

c. Hubungan Pengetahuan dan Konsumsi Lemak Fast Food yang Dikonsumsi  

Sampel dengan pengetahuan cukup yang konsumsi lemak fast food ≥rata-rata 

sebanyak 17 (43,6%) sampel sedangkan dengan kategori <rata-rata sebanyak 22 

(56,4%) sampel. Dilain pihak sebanyak 19 (63,3%) sampel yang memiliki pengetahuan 

kurang konsumsi lemak fast food ≥rata-rata sedangkan dengan kategori <rata-rata 

sebanyak 11 (36,7%) sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14 

Sebaran Sampel  menurut Pengetahuan tentang Fast Food 

dan Konsumsi Lemak Fast Food 

 

Pengetahuan 

Konsumsi Lemak Fast Food Total 

≥rata-rata % <rata-rata % 
f 

% 

Baik 4 57,1 3 42,9 7 100,0 

Cukup 17 43,6 22 56,4 39 100,0 

Kurang 19 63,3 11 36,7 30 100,0 

Total 40 52,6 36 47,4 76 100,0 

 

Berdasarkan analisis statistik Korelasi Pearson pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,28). Hal ini menunjukkan bahwa nilai p >0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak berarti tingkat pengetahuan tidak berhubungan 

secara bermakna dengan konsumsi lemak fast food yang dikonsumsi.  
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d. Hubungan Pengetahuan dan Frekuensi Fast Food yang Dikonsumsi  

Sampel dengan pengetahuan cukup yang frekuensi konsumsi  fast food ≥rata-

rata sebanyak 34 (44,7%) sampel sedangkan dengan kategori <rata-rata sebanyak 5 

(6,6%) sampel. Dilain pihak sebanyak 20 (26,3%) sampel yang memiliki pengetahuan 

kurang frekuensi konsumsi fast food ≥rata-rata sedangkan dengan kategori <rata-rata 

sebanyak 10 (13,2%) sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 15 

           Sebaran Sampel  menurut Pengetahuan tentang Fast Food 

                        dan Frekuensi Konsumsi Fast Food 

 

Pengetahuan 

Frekuensi Konsumsi Fast Food Total 

≥rata-rata % <rata-rata % f % 

Baik 5 71,4 2 28,6 7 100,0 

Cukup 26 66,7 13 33,3 39 100,0 

Kurang 15 50,0 15 50,0 30 100,0 

Total 46 60,5 30 39,5 76 100,0 

 

Berdasarkan analisis statistik Korelasi Pearson pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,13). Hal ini menunjukkan bahwa nilai p>0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak berarti tingkat pengetahuan tidak berhubungan 

secara bermakna dengan frekuensi konsumsi fast food. 
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e. Hubungan Jenis Fast Food yang Dikonsumsi dan Status Gizi 

Sampel yang mengkonsumsi jenis fast food ≥rata-rata dengan status gizi normal 

sebanyak 30 (63,8%) sampel, status gizi gemuk sebanyak 5 (10,6%) sampel,status gizi 

dan obesitas sebanyak 10 (21,3%) sampel dilain pihak jenis konsumsi fast food <rata-

rata dengan staus gizi gemuk sebanyak 5 (17,2%) dan obesitas sebanyak 1 (3,4%) 

sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16. 

    

Tabel 16 

Sebaran Sampel menurut Jenis Konsumsi Fast Food dan Status Gizi   

 

Jenis 

Konsumsi  

Fast Food 

Status Gizi 

Total Sangat 

Kurus 

Kurus Normal Gemuk Obesitas 

f % f % f % f % f % f % 

≥rata-rata 1 2,1 1 2,1 30 63,8 5 10,6 10 21,3 47 100,0 

<rata-rata 0 0 0 0 23 79,3 5 17,2 1 3,4 29 100,0 

Total 1 1.3 1 1.3 53 69.7 10 13.2 11 14.5 76 100,0 

 

Berdasarkan analisis statistik Korelasi Pearson pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,10). Hal ini menunjukkan bahwa nilai p>0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak berarti jenis fast food tidak berhubungan 

secara bermakna dengan status gizi.  
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f. Hubungan Konsumsi Energi Fast Food yang Dikonsumsi dan Status Gizi  

Sampel yang konsumsi energi fast food ≥rata-rata dengan status gizi normal 

sebanyak 23 (54,7%) sampel, status gizi gemuk sebanyak 9 (21,4%) sampel, status gizi 

dan obesitas sebanyak 10 (23,8%) sampel, dilain pihak konsumsi energi fast food <rata-

rata dengan staus gizi gemuk sebanyak 1 (2,9%) sampel dan obesitas sebanyak 1 

(2,9%) sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17 

Sebaran Sampel menurut Konsumsi Energi Fast Food  

dan Status Gizi  

 

Konsumsi 

energi Fast 

Food 

Status Gizi 

Total Sangat 

Kurus 

Kurus Normal Gemuk Obesitas 

f % f % f % f % f % f % 

≥rata-rata 0 0 0 0 23 54,8 9 21,4 10 23,8 42 100,0 

<rata-rata 1 2,9 1 2,9 30 88,4 1 2,9 1 2,9 34 100,0 

Total 1 1.3 1 1.3 53 69.7 10 13.2 11 14.5 76 100,0 

 

Berdasarkan analisis statistik Korelasi Pearson pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,02, r=0,47). Hal ini menunjukkan bahwa nilai p<0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima berarti konsumsi energi fast food ada 

hubungan secara bermakna dengan status gizi.  
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g. Hubungan Konsumsi Lemak Fast Food yang Dikonsumsi dan Status Gizi  

Sampel yang konsumsi lemak fast food ≥rata-rata dengan status gizi normal 

sebanyak 20 (50%) sampel, status gizi gemuk sebanyak 10 (25,0%) sampel, status gizi 

dan obesitas sebanyak 10 (25,0%) sampel dilain pihak konsumsi lemak fast food <rata-

rata dengan staus gizi obesitas sebanyak 1 (2,8%) sampel. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 18. 

 

Tabel 18 

      Sebaran Sampel menurut Konsumsi Lemak Fast Food  

dan Status Gizi 

 

Konsumsi 

Lemak 

Fast Food 

Status Gizi 

Total Sangat 

Kurus 

Kurus Normal Gemuk Obesitas 

f % f % f % f % f % f % 

≥rata-rata 0 0 0 0 20 50 10 25 10 25 40 100,0 

<rata-rata 1 2,8 1 2,8 33 91,6 0 0 1 2,8 36 100,0 

Total 1 1.3 1 1.3 53 69,7 10 13,2 11 14,5 76 100,0 

 

Berdasarkan analisis statistik Korelasi Pearson pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,04, r=0,48). Hal ini menunjukkan bahwa nilai p<0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima berarti konsumsi lemak  fast  food ada 

hubungan secara bermakna dengan status gizi.  
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h.  Hubungan Frekuensi Fast Food yang Dikonsumsi dan Status Gizi 

Sampel yang frekuensi konsumsi fast food ≥rata-rata dengan status gizi normal 

sebanyak 25 (54,3%) sampel, status gizi gemuk sebanyak 8 (17,4%) sampel, status gizi 

dan obesitas sebanyak 11 (23,9%) sampel, dilain pihak frekuensi konsumsi fast food 

<rata-rata dengan staus gizi gemuk sebanyak 2 (6,7%) sampel. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 19. 

 

Tabel 19 

Sebaran Sampel menurut Frekeunsi Konsumsi Fast Food  

dan Status Gizi 

 

Frekuensi 

Konsumsi 

Fast Food 

Status Gizi 

Total Sangat 

Kurus 

Kurus Normal Gemuk Obesitas 

f % f % f % f % f % f % 

≥rata-rata 1 2,2 1 2,2 25 54,3 8 17,4 11 23,9 46 100,0 

<rata-rata 0 0 0 0 28 93,3 2 6,7 0 0 30 100,0 

Total 1 1.3 1 1.3 53 69,7 10 13,2 11 14,5 76 100,0 

 

Berdasarkan analisis statistik Korelasi Pearson pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil (p=0,01, r=0,26). Hal ini menunjukkan bahwa nilai p<0,05, maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima berarti frekuensi konsumsi fast food ada 

hubungan secara bermakna dengan status gizi.  
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B. Pembahasan 

1. Hubungan Pengetahuan dan 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 makanan yang dikonsumsi. 

Kurang cukupnya pengetahuan dan kesalahan memilih makanan akan berpengaruh 

terhadap pola konsumsi seseorang (Sedioetama, 2000).  

Sampel yang memiliki pengetahuan cukup dan kurang dengan konsumsi jenis, 

jumlah dan frekuensi fast food yang tinggi kemungkinan hal ini disebabkan karena rasa 

ingin mencoba terhadap rasa dan variasi jenis fast food yang dikonsumsi, belum 

memahami dengan baik tentang kandung zat gizi khususnya energi dan lemak dalam 

fast food serta mudahnya menjangkau makanan fast food di lingkungan sekitar tempat 

tinggal maupun sekolah yang memiliki akses terdekat dengan restoran fast food 

sehingga baik yang memiliki pengetahuan cukup maupun kurang tetap mengkonsumsi 

fast food yang tinggi.  

Berdasarkan analisis statistik korelasi pearson ternyata pengetahuan tidak 

berhubungan secara bermakna dengan jenis konsumsi fast food, konsumsi energi dan 

lemak fast food serta frekuensi konsumsi fast food anak Sekolah dasar di wilayah Sanur 

Kaja Denpasar Selatan. Pengetahuan yang cukup belum dapat dijadikan ukuran 

kesadaran seseorang mengikuti pola makan sehat temasuk keputusan untuk 

mengkonsumsi fast food. Keputusan mengkonsumsi suatu makanan dipengaruhi faktor 

kesukaan, selain dari pengetahuan yang mempengaruhi pola konsumsi adalah faktor 

ekonomi, sosial budaya, meningkatnya aktivitas, dan kesibukan orangtua sehingga 

semuanya ingin serba cepat dan serba praktis, inilah yang akan mempengaruhi 
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kebiasaan makan dan akhirnya terdorong untuk lebih memilih mengkonsumsi makanan 

fast food tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi kesehatan (Adriani,2012). Hasil ini 

sesuai dengan penelitian Santosa dan Velania (2017), yang menyatakan tidak adanya 

hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan responden dengan pola konsumsi 

makanan cepat saji (fast food).  

 

2. Hubungan Pola Konsumsi Fast Food dan Status Gizi 

Anak yang memiliki status gizi lebih cenderung memiliki kebiasaan pola makan 

yang berlebih serta mengkonsumsi makanan dalam jumlah lebih banyak setiap kalinya 

yang dapat menyebabkan sistem enzim tubuh untuk bekerja secara lebih dan akhirnya 

disimpan menjadi lemak (Damapolii,dkk. 2013).  

Sampel dengan konsumsi jenis fast food lebih banyak dengan status gizi normal, 

gemuk dan obesitas, hal ini disebabkan tingginya konsumsi jenis fast food yang 

mengandung tinggi energi dan lemak misalnya fried chicken dada, sayap, paha, 

hamburger, kentang dan lain-lain. Berdasarkan analisis statistik korelasi pearson 

ternyata konsumsi jenis fast food tidak berhubungan secara bermakna dengan status 

gizi. Jenis fast food di konsumsi belum dapat dijadikan ukuran mempengaruhi 

kebiasaan yang dapat mengubah keadaan gizi seseorang. Walaupun jenis fast food yang 

dikonsumsi tinggi hanya menggambarkan jenis fast food yang dikonsumsi tidak 

mengambarkan secara frekuensi dan jumlah fast food yang dikonsumsi (Hanum,2016). 

Sehingga cenderung tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis fast food dengan 

status gizi. Penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian Premayani (2010) dan Hanum 

(2016) yang menyatakan tidak ada hubungan antraa jenis fast food dengan status gizi 

pada siswa.  
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Sampel dengan konsumsi energi dan lemak fast food dengan status gizi normal, 

gemuk dan obesitas dapat disebabkan dari kandungan gizi yang tidak seimbang pada 

fast food dan besarnya jumlah porsi fast food yang dikonsumsi sehingga menimbulkan 

status gizi lebih. Berdasarkan analisis statistik korelasi pearson ternyata konsumsi 

energi dan lemak fast food ada hubungan secara bermakna dengan status gizi. 

Kandungan energi dan lemak dari fast food sangat tinggi, karena secara umum sebagian 

besar fast food sangat tinggi kalori dan kandungan lemak jenuh, jika dikonsumsi secara 

terus menerus akan menyebabkan masalah gizi. Penelitian ini di dukung oleh hasil 

penelitian Premayani (2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan tingkat konsumsi 

lemak dari fast food dengan status gizi. Penelitian Mataram (2017) juga menyatakan 

stunting dipengaruhi oleh konsumsi protein. 

Sampel dengan frekuensi konsumsi fast food dengan status gizi normal, gemuk 

dan obesitas, hal ini disebabkan konsumsi fast food dengan frekuensi tinggi 

menghasilkan jumlah konsumsi fast food yang mengandung tinggi energi dan lemak. 

Berdasarkan analisis statistik korelasi pearson ternyata frekuensi konsumsi fast food 

ada hubungan secara bermakna dengan status gizi. Kebiasaan makan dapat 

menggambarkan frekuensi khususnya frekuensi konsumsi fast food dirumah maupun 

sekolah. Frekuensi sangat berkaitan erat dengan status gizi, karena semakin sering 

mengkonsumsi makanan fast food maka kecenderungan untuk mengalami status gizi 

gemuk dan obesitas akan semakin tinggi (Hanum,2016). Sehingga cenderung ada 

hubungan yang signifikan antara frekuensi konsumsi fast food dengan status gizi. 

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Premayani (2010) dan Hanum (2016) yang 

menyatakan ada hubungan antara frekuensi konsumsi fast food dengan status gizi pada 

siswa. 


