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ABSTRACT 

Introduction: The problem of teenagers’ nutrition needs a specific attention because 
it is strongly influence the body growth and development and also its impact toward 
nutrition problem when becomes adult. 
Objective: This research is to unveil the different of fat intake fiber intake and 
physical fitness between overweight teenager and teenager with normal nutrition 
status in Al Islam junior high school Surakarta. 
Research Method: Type of the research used is observational with cross sectional 
approach. Sample used in this research are students of grade VII Al Islam junior high 
school with normal nutrition status and overweight. The sampling in this research is 
by proportional stratified random sampling. Fat and fiber intake are acquired by 3X 
recalls in 24 hours, while physical fitness is by shuttle run test. 
Result: Univariate analysis result shows that in group of teenagers with normal 
nutrition status 75% have good fat intake and 90.6% have low fiber intake, on 
overweight teenager group 68.8% have excessive fat intake and 100% have very 
low fiber intake. From the different test result, it is understood that fat intake 
(p=0.000), fiber intake (p=0.000) and physical fitness/VO2 max (p=0.000). 
Conclusion: There is a significant different of fat intake, fiber intake and physical 
fitness between overweight teenager and teenager with normal nutrition status. 
Key words: Fat, fiber, physical fitness, overweight 
 

PENDAHULUAN 

Asupan lemak yang berlebihan 

dan asupan serat yang kurang termasuk 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

terjadinya overweight, seperti pada 

remaja saat ini yang memiliki pola 

makan tinggi energi dan sedikit serat. 

Asupan energi yang tinggi dapat 

memperbesar resiko terjadinya gizi lebih 

pada remaja. Penyumbang terbesar dari 

total asupan energi adalah asupan 

karbohidrat dan lemak, sehingga sangat 

berpengaruh terhadap terjadinya gizi 

lebih (Gharib dan Rasheed, 2011).  

Menurut Serra-Majem et al., 

(2006) dalam Liou dan Chang (2010) 



menyatakan bahwa konsumsi makanan 

sumber serat seperti buah dan sayur 

yang cukup dapat mencegah terjadinya 

overweight. Orang yang kegemukan 

akibat dari penumpukan sel lemak akan 

menyebabkan anatomi tubuh seseorang 

menjadi kurang serasi dan kurang 

seimbang. 

Perkembangan fisik seorang 

individu umumnya terjadi pada usia 12 

sampai 21 tahun. Perlu diperhatikan 

bahwa perkemba-ngan fisik setiap 

remaja itu berbeda antara remaja satu 

dengan remaja yang lain (Dewi, 2012). 

Asupan zat-zat gizi seimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan remaja 

akan membantu remaja mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang 

optimal. Ketidak-seimbangan antara 

asupan kebutuhan atau kecukupan akan 

menimbulkan masalah gizi, baik itu 

berupa masalah gizi lebih maupun gizi 

kurang (Sulistyoningsih, 2012). 

Menurut Sulistyoningsih (2012) 

terpenuhinya kebutuhan zat gizi adalah 

hal yang mutlak diperlukan untuk 

mencapai tingkat kesehatan yang 

optimal. Beberapa alasan yang 

mendasari masa remaja membutuhkan 

banyak zat gizi adalah: 1) Secara fisik 

terjadi pertumbuhan yang sangat cepat 

ditandai dengan peningkatan berat 

badan dan tinggi badan. 2) Mulai 

berfungsi dan berkembangnya organ-

organ reproduksi. 3) Remaja umumnya 

melakukan aktivitas fisik lebih tinggi 

dibandingkan dengan usia lainnya 

sehingga diperlukan zat gizi lebih 

banyak. 

Lemak berguna sebagai cadang-

an energi, pelarut vitamin A, D, E dan K, 

pelumas persendian, pertumbuhan dan 

pencegahan peradangan kulit dan pem-

berian cita rasa pada makanan. Lemak 

dapat diperoleh dari minyak goreng, 

mentega, susu, daging dan ikan. 

Makanan berlemak yang berlebihan 

seperti gajih, daging berlemak, kulit 

ayam, susu berlemak, keju dan mentega 

tidak disarankan karena bisa 

menganggu kesehatan. Konsesus 

terbaru di USA merekomendasikan anak 



lebih dari dua tahun untuk mengkon-

sumsi lemak <30% per hari (33 g/1000 

kal), lemak jenuh <10% dan kolesterol 

<300 mg guna mencegah penyakit 

jantung pada masa dewasa. Diet lemak 

lebih dari 40% kalori dinilai berlebihan, 

kebutuhan lemak normal adalah 37% 

dari total asupan energi total 

remaja.Cara untuk mengurangi diet 

berle-mak adalah dengan memanfaat-

kan aneka buah dan sayur, produk padi-

padian dan dengan memilih produk 

makanan yang rendah lemak 

(Soetjiningsih, 2010). 

Karbohidrat sebagai sumber 

terbesar bagi energi tubuh disimpan 

sebagai glikogen atau diubah menjadi 

lemak tubuh. Asupan yang tidak 

adekuat menyebabkan ketosis, 

sebaliknya asupan yang berlebihan 

mengarah pada kelebihan kalori 

(Soetjiningsih, 2010). Keadaan gizi atau 

status gizi merupakan gambaran apa 

yang dikonsumsi dalam jangka waktu 

cukup lama. Keadaan gizi dapat berupa 

gizi kurang, gizi baik maupun gizi lebih. 

Kekurangan salah satu zat gizi dapat 

menimbulkan penyakit berupa penyakit 

defisiensi. Bila kekurangan dalam batas 

marginal menimbulkan gangguan yang 

sifatnya ringan atau menurunnya 

kemampuan fungsional. Misalnya 

kekurangan vitamin B1 dapat menye-

babkan badan cepat lelah, kekurangan 

zat besi, dapat menurunkan prestasi 

kerja dan prestasi belajar (Sulistyo-

ningsih, 2012). 

Terjadinya overweight lebih 

ditentukan oleh terlalu banyaknya 

makan, sedikitnya aktifitas atau latihan 

fisik bahkan keduanya (Misnadiarly, 

2007). Overweight secara umum dapat 

dikatakan dampak dari konsumsi energi 

yang berlebihan, energi yang berlebihan 

tersebut disimpan di dalam tubuh 

sebagai lemak sehingga akibatnya 

badan semakin bertambah berat 

(Muchtadi, 2001). 

Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dari Universitas 

Florida di Gainesville, Amerika Serikat, 

makan akan mengaktifkan hipotalamus 



(bagian otak yang akan memberi sinyal 

kenyang). Tetapi pada penderita 

overweight mekanisme ini tidak bekerja 

dengan baik sehingga selalu makan 

dengan porsi yang jauh lebih banyak 

daripada orang yang tidak overweight 

(Misnadiarly, 2007). 

Overweight penyebabnya multi-

faktoral, terjadinya overweight secara 

umum berkaitan dengan keseimbangan 

energi di dalam tubuh. Keseimbangan 

energi ditentu-kan oleh asupan energi 

yang berasal dari karbohidrat, lemak, 

protein serta kebutuhan energi yang 

ditentukan oleh kebutuhan energi basal, 

aktifitas fisik dan thermic (Soegih, 2009). 

Keseimbangan energi di dalam tubuh 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

yang berasal dari dalam tubuh yaitu 

metabolisme maupun dari luar tubuh 

yang berkaitan dengan gaya hidup 

(lingku-ngan) yang akan mempengaruhi 

kebiasaan makan dan aktifitas fisik. 

Regulasi fisiologis dan metabolisme 

dipengaruhi oleh genetik dan juga oleh 

lingkungan. Faktor perilaku dan 

lingkungan meliputi makanan, dan 

aktifitas fisik serta faktor-faktor lain 

seperti obat, racun dan virus (Soegih, 

2009). 

Penelitian pada laki-laki dewasa 

di Jepang menunjukkan bahwa kese-

garan jasmani pada laki-laki obesitas 

lebih rendah dibandingkan subjek yang 

berstatus gizi normal (Miyatake, 2001). 

Penelitian di Birmingham pada anak 

kulit putih dan kulit hitam berumur 6-11 

tahun menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi negatif antara kesegaran 

kardiorespirasi dan peningkatan jaringan 

lemak, artinya semakin banyak 

timbunan lemak pada tubuh semakin 

rendah kesegaran kardiorespirasi 

seseorang (Johnson, 2000). 

Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 1) Apakah 

terdapat perbedaan asupan lemak 

antara remaja yang over-weight dan 

yang berstatus gizi normal di  SMP Al 

Islam 1 Surakarta? 2) Apakah terdapat 

perbedaan asupan serat antara remaja 



yang overweight dan yang berstatus gizi 

normal di SMP Al Islam 1 Surakarta? 3) 

Apakah terdapat perbedaan kebugaran 

jasmani antara remaja yang overweight 

dan yang berstatus gizi normal di SMP 

Al Islam 1 Surakarta?  

Adapun tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui asupan lemak, 

asupan serat dan kebugaran jasmani 

antara remaja yang overweight dan 

yang berstatus gizi normal di SMP Al 

Islam 1 Surakarta. 

 

HIPOTESIS 

1. Terdapat perbedaan asupan lemak 

antara remaja yang overweight dan 

yang berstatus gizi normal. 

2. Terdapat perbedaan asupan serat 

antara remaja yang overweight dan 

yang berstatus gizi normal. 

3. Terdapat perbedaan kebugaran 

jasmani antara remaja yang 

overweight dan yang berstatus gizi 

normal. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah observasional dengan pende-

katan crosssectional, yaitu dengan 

mempelajari perbedaan antara variabel 

(kebugaran jasmani, asupan lemak, 

asupan serat) antara remaja yang 

overweight dan yang berstatus gizi 

normal. 

Penelitian dilaksanakan di SMP 

Al Islam 1 Surakarta. Pemilihan lokasi di 

wilayah ini karena dari hasil survei 

pendahuluan diketahui dari 132 

responden sebanyak 21,2% siswa kelas 

VII memiliki status gizi lebih. Waktu 

penelitian dimulai dari bulan Oktober 

2013 hingga bulan Juli 2014. 

Populasi penelitian ini adalah 

semua siswa kelas VII di SMP Al Islam 

1 Surakarta yang berjumlah 308 anak, 

dengan kriteria inklusi meliputi: 1) Siswa 

kelas VII SMP Al Islam 1 Surakarta, 2) 

Mampu berkomunikasi dengan baik, 3) 

Sehat jasmani. 

Pengambilan sampel dengan 

teknik proporsional stratified random 



sampling dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi karakteristik umum dari 

anggota populasi yaitu siswa kelas VII 

SMP Al Islam 1 Surakarta yang 

berjumlah 308 anak, kemudian 

menentukan strata anak yang 

overweight yang berjumlah 57 anak dan 

yang berstatus gizi normal sebanyak 79 

anak.   

Data mengenai asupan lemak 

dan serat diperoleh dari hasil recall 24 

jam kemudian diolah dengan 

menggunakan master program 

Nutrisurvey dan data mengenai status 

gizi remaja (IMT) menggunakan 

microsoft excel. 

Analisis data dilakukan melalui 

kriteria normalitas data dengan uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Jika 

data berdistribusi normal maka 

dilakukan analisis data dengan t test 

independent dan Mann-Whitney test jika 

data tidak normal. Kriteria probabilitas, 

jika p value < 0,05 berarti Ho ditolak, Ha 

diterima diterima artinya ada perbedaan 

asupan lemak, asupan serat dan 

kebugaran jasmani antara remaja yang 

overweight dan yang berstatus gizi 

normal. Jika p value ≥ 0,05 berarti Ho 

diterima, Ha ditolak artinya tidak ada 

perbedaan asupan lemak, asupan serat 

dan kebugaran jasmani antara remaja 

yang overweight dan yang berstatus gizi 

normal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi 

Sejak berdiri SMP Al Islam 1 

Surakarta menempati lokasi di Jl. 

Mr. Muh. Yamin No. 125 dengan 

jumlah 6 lokasi. Dari tahun ke tahun  

SMP Al Islam 1 Surakarta 

mengalami perkem-bangan yang 

baik dan jumlah siswa juga semakin 

meningkat  sehingga dibangun 

gedung baru yang berlokasi di Jl. 

Ponconoko 37 Nirbitan Surakarta. 

Hingga saat ini luas seluruh 

bangunan mencapai 3319 m2 yang 

merupakan hak milik yayasan 

perguruan Al Islam Surakarta. SMP 

Al Islam 1 Surakarta pada tahun 



ajaran 2013/2014 memiliki 826 siswa 

dengan 26 kelas. Kelas VII 

merupakan angkatan yang memiliki  

siswa paling banyak dibandingkan 

kelas VIII dan IX yaitu sebanyak 308 

anak. 

 

B. Analisis dan Pengolahan Data 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Umur 

Hasil analisis 

univariat pada umur 

responden menunjuk-kan 

persentase terendah respon-

den adalah kelompok umur 

15 tahun yaitu sebesar 4,7% 

(3 anak) dan persentase 

tertinggi adalah pada 

kelompok umur 13 tahun 

70,3% (45 anak). 

 

Gambar 1. Distribusi Umur 

Responden 

b. Karakteristik Asupan Lemak 

Berdasarkan analisis 

univariat diketahui dari 32 

respon-den berstatus gizi 

normal sebanyak 75% (24 

anak) memiliki asupan lemak 

baik,dari 32 responden 

overweight diketahui 

sebagian besar responden 

68,8% (22 anak) memiliki 

asupan lemak berlebih dan 

sebesar 0% atau tidak ada 

anak yang memiliki asupan 

lemak defisit sedang maupun 

defisit ringan. 

 

Gambar 2. Distribusi Asupan Lemak 

Responden 

c. Karakteristik Asupan Serat 

Berdasarkan hasil analisis 

univariat terhadap asupan 

serat responden diketahui 

dari 32 responden 



overweight sebanyak 100% 

(32 anak) memiliki asupan 

serat yang rendah. 32 

responden dengan satatus 

gizi normal sebanyak 90,6% 

(29 anak) memiliki asupan 

serat rendah dan sisanya 

sebesar 9,4% (3 anak) 

memiliki asupan serat 

normal. 

 

Gambar 3. Distribusi Asupan Serat 

Responden 

 

d. Karakteristik Kebugaran 

Jasmani (VO2 max) 

Berdasarkan analisis 

univariat diketahui VO2 max 

terendah pada kelompok 

remaja overweight sebesar 

20,8 ml/kgBB/menit dan Vo2 

max tertinggi pada kelompok 

remaja dengan status gizi 

normal yaitu 40,2 

ml/kgBB/menit. 

 

Gambar 4. Distribusi Kebugaran 

Jasmani Responden 

 

2. Analisis Bivariat 

a. Perbedaan Tingkat Asupan 

Lemak Antara Remaja yang 

Overweight dan yang 

Berstatus Gizi Normal 

Hasil uji beda mann 

whitney dalam penelitian ini 

diperoleh nilai signifikan 

(p=0,000). Berdasarkan hasil 

tersebut maka Ho ditolak 

dikarenakan nilai p lebih kecil 

dari 0,05, yang berarti 

terdapat perbedaan asupan 

lemak antara remaja yang 

overweight dengan remaja 



yang mempunyai status gizi 

normal. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vertikal 

(2012) yang menunjukkan 

bahwa asupan lemak 

menjadi faktor risiko terhadap 

kejadian overweight 

(p=0,001). Perbedaan 

asupan lemak antara remaja 

yang overweight dengan 

remaja yang berstatus gizi 

normal dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1 

Perbedaan Tingkat Asupan Lemak 

Antara Remaja yang Overweight dan 

yang Berstatus Gizi Normal 

Asupan 
Lemak 

Status Gizi 
 Normal Overweight 

Nilai Minimal 
Nilai Maksimal 
SD                                      
Mean 

 78,5 98,6 
 131,0 144,2 
 14,2 9,3 
 102,8 124,5 

p value  0.000 0,000 

 

Lemak mengandung 

energi lebih banyak daripada 

karbohidrat dan protein. 

Makanan tinggi lemak 

mempunyai  rasa yang lebih 

gurih dan enak dibandingkan 

dengan makanan yang 

kandungan lemaknya rendah 

sehingga memacu  

seseorang cenderung makan 

berlebih (Atkinson, 2005). 

Asupan bahan bakar 

metabolik yang selalu lebih 

besar daripada pengeluaran 

energi, kelebihan ini akan 

disimpan sebagai 

triasilgliserol di jaringan 

adiposa sehingga timbul 

overweight dan berbagai 

masalah kesehatan yang 

menyertainya (Murray, 2009).  

b. Perbedaan Tingkat Asupan 

Serat Antara Remaja yang 

Overweight dan yang 

Berstatus Gizi Normal 

Hasil uji beda mann 

whitney dalam penelitian ini 

diperoleh nilai signifikan 

0,000 yang berarti terdapat 



perbedaan asupan serat 

antara remaja yang 

overweight dengan remaja 

yang mempunyai status gizi 

normal. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Arief dan 

Hidayanti (2012) bahwa 

terdapat hubungan antara 

asupan serat terhadap 

kejadian overweight (p =  

0,009). Perbedaan asupan 

serat antara remaja yang 

overweight dengan remaja 

yang berstatus gizi normal 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 

Perbedaan Tingkat Asupan 

Serat Antara Remaja yang 

Overweight dan yang 

Berstatus Gizi Normal 

Asupan 
Serat 

Status Gizi 
Normal Overweight 

Nilai Minimal 
Nilai 
Maksimal 
SD                                      
Mean 

 5,1 4,2 
 21,2 7,7 
 4,5 0,8 
 10,5 5,4 

p value  0.000 0,000 

Rendahnya asupan 

serat remaja merupakan 

masalah gizi yang 

berdampak pada kesehatan 

remaja yang akan datang. 

Asupan serat yang rendah 

dapat terjadi karena perilaku 

makan remaja saat ini 

cenderung lebih suka 

mengkonsumsi makanan 

tidak sehat seperti fast food 

dibandingkan mengkonsumsi 

makanan tinggi serat seperti 

buah dan sayur. Makanan 

tinggi serat seperti buah dan 

sayur sering dianggap 

sebagai makanan tidak 

bergengsi untuk dikonsumsi 

sehingga remaja lebih 

memilih mengkonsumsi  fast 

food yang dianggap sebagai 

makanan yang bergengsi 

(Astawan, 2004). 

Serat pada diet 

jumlahnya berlimpah, 

fungsinya pada tubuh adalah 



untuk melancarkan proses 

ekskresi. Sumber serat yang 

baik digunakan untuk diet 

misalnya, seluruh produk 

padi-padian, buah, sayur, 

kacang-kacangan  kering, 

dan biji-bijian (Soetjining-sih, 

2010). 

Serat larut air 

mempunyai kemampuan 

menahan air dan dapat 

membentuk cairan kental 

dalam saluran pencernaan. 

Ma-kanan yang mengandung 

serat tinggi akan dicerna 

lebih lama dalam lambung, 

kemudian serat akan menarik 

air dan memberi rasa 

kenyang lebih lama se-

hingga mencegah untuk 

meng-konsumsi makanan 

lebih banyak. Makanan 

dengan kandungan se-rat 

kasar yang tinggi sebagian 

besar mengandung kalori 

rendah, kadar gula dan 

lemak rendah yang dapat 

membantu mengu-rangi 

terjadinya overweight (San-

toso, 2011). 

c. Perbedaan Kebugaran 

Jasmani Antara Remaja yang 

Overweight dan yang 

Berstatus Gizi Normal 

Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan pada 64 

responden diketahui rata-rata 

VO2 max pada kelompok 

status gizi normal adalah 

28,76 ml/kgBB/menit atau 

pencapaian lari hingga level 

4 balikan ke tujuh, 

sedangkan rata-rata VO2 max 

pada kelompok overweight 

sebesar 23,64 ml/kgBB/menit 

atau pencapaian lari hingga 

level 3 balikan ke 2.  

Hasil uji beda mann 

whitney dalam penelitian ini 

diperoleh nilai signifikan 

0,000. Berdasarkan hasil 

tersebut maka Ho ditolak 



dikarenakan nilai p value 

lebih kecil dari 0,05 yang 

berarti terdapat perbedaan 

VO2 max antara remaja yang 

overweight dengan remaja 

yang mempunyai status gizi 

normal. 

 

Tabel 3 

Perbedaan Kebugaran Jasmani 

Antara Remaja yang Overweight dan 

yang Berstatus Gizi Normal. 

Kebugaran Jasmani 
 (VO2 max) 

Status Gizi 
Normal Overweight 

Nilai Minimal 
Nilai Maksimal 
SD                                      
Mean 

 24,4 20,8 
 40,2 27,2 
 3,9 1,7 
 28,7 23,6 

p value  0.000 0,000 

 

Semakin besar Indeks 

Massa Tubuh Seseorang 

akan menyebabkan 

terbatasnya gerakan dinding 

dada saat bernafas 

(Rahmatullah, Lolo, 2000). 

Hal ini terjadi karena 

menurunnya kemampuan 

dinding dada sehingga 

menyebabkan persentase 

kapasitas vital menurun. 

Kapasitas vital seseorang 

merupakan volume udara 

maksimal yang dapat 

dihembuskan setelah 

inspirasi maksirnal  atau 

hasil penjumlahan dari 

volume tidal, volume 

cadangan inspirasi, dan 

volume cadangan ekspirasi. 

Penurunan kapasitas vital 

sangat merugikan status 

kebugaran dan kemampuan 

kerja seseorang. Selain itu 

penurunan kapasitas vital 

juga dapat terjadi karena 

berkurangnya kemampuan 

diafragma pada orang yang 

overweight (Pinzon, 1999). 

Dengan memiliki VO2 

max yang memadai, 

seseorang akan mampu 

dengan cepat mengatasi 

kelelahan dalam dirinya. 

Seseorang dengan lipatan 

lemak yang banyak 



cenderung mempunyai VO2 

max lebih rendah 

dibandingkan seseorang 

dengan lipatan lemak yang 

sedikit, akibatnya kapasitas 

tubuh untuk menghasilkan 

energi dan bekerja semakin 

terbatas (Pinzon, 1999). 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat perbedaan asupan 

lemak yang signifikan antara 

remaja yang overweight dan yang 

normal. 

2. Terdapat perbedaan asupan 

serat yang signifikan antara 

remaja yang overweight dan yang 

normal. 

3. Terdapat perbedaan Kebugaran 

jasmani/ VO2 max yang signifikan 

antara remaja yang overweight 

dan yang normal. 

B. Saran 

Berikut saran yang dapat diberikan 

berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan : 

1. Bagi Sekolah 

a. Melakukan pemantauan status 

gizi secara rutin setiap awal 

semester melalui Unit 

Kesehatan Sekolah (UKS). 

b. Memberikan ilmu kesehatan 

khususnya tentang faktor yang 

mempengaruhi overweight 

serta dampaknya bagi 

kesehatan pada mata 

pelajaran olahraga teori. 

2. Bagi Remaja 

a. Mengkonsumsi makanan 

sesuai kebutuhan. 

b. Lebih memperhatikan pola 

makan. 

c. Asupan serat seperti buah dan 

sayur ditingkatkan. 

d. Rajin berolahraga. 
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