
56 
 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

   Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta dari hasil analisis data, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengetahuan anak Sekolah Dasar Di Wilayah Sanur Kaja tentang Fast Food 51,3% 

sudah termasuk dalam kategori cukup.  

2. Pola konsumsi yang meliputi jenis, jumlah dan frekuensi konsumsi fast food anak 

Sekolah Dasar di Wilayah Sanur Kaja termasuk dalam kategori ≥rata-rata, jenis fast 

food yang dikonsusmi 61,8%, jumlah konsumsi fast food yang meliputi konsumsi 

energi fast food 55,3% dan konsumsi lemak 52,6% serta frekuensi konsumsi fast 

food 60,5%.  

3. Status gizi anak Sekolah Dasar di Wilayah Sanur Kaja 1,3% sangat kurus, 1,3% 

kurus, 69,7% normal, 13,2% gemuk dan 14,5% obesitas.  

4. Pengetahuan tidak berhubungan secara bermakna dengan pola konsumsi fast food 

baik dari segi jenis, jumlah dan frekuensi fast food anak Sekolah Dasar di Wilayah 

Sanur Kaja Denpasar Selatan.  

5. Konsumsi energi dan lemak fast food serta frekuensi konsumsi fast food ada 

hubungan bermakna dengan status gizi sedangkan jenis konsumsi fast food tidak 

berhubungan secara bermakna dengan status gizi anak Sekolah Dasar di Wilayah 

Sanur Kaja Denpasar Selatan.  

 

 



57 
 

B. SARAN  

   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada hubungan antara frekuensi, 

jumlah konsumsi fast food yang meliputi konsumsi energi dan lemak dengan status gizi. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyuluhan tentang fast food di 

Sekolah Dasar wilayah Sanur Kaja Denpasar Selatan oleh Mahasiswa ataupun petugas 

Puskesmas yang mewilayah sekolah tersebut sehingga siswa dapat mengurangi 

frekuensi mengkonsumsi fast food karena fast food hanya tinggi kandungan energi dan 

lemak serta kurang akan zat-zat gizi lain, bila dikonsumsi berlebih akan berdampak 

pada status gizi serta penambahan konsumsi sayur dan buah pada menu yang 

dikonsumsi dalam sehari, jika mengkonsumsi fast food seperti fried chicken harus 

diimbangi dengan sayuran atau buah-buahan.  

  Tidak adanya hubungan antara pengetahuan dengan pola konsumsi fast food 

yang meliputi jenis, jumlah dan frekuensi serta tidak adanya hubungan antara jenis 

dengan status gizi, maka dari itu perlu diadakan penelitian lanjutan dengan variabel, 

tempat penelitian dan sampel yang berbeda agar penelitian selanjutnya lebih bisa 

menyempurnakan penelitian sebelumnya. 

 


