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ABSTRACT 
Background : Nutrition knowledge influencing selection and food habits. Western fast food in 
Indonesia is growing rapidly turned out to be appreciated by the public, especially children and 
adolescents. However, western fast food contains high calories, fat and low in fiber if 
consumption overload can cause of obesity. 
Objective : To know the relationship between nutrition knowledge, western fast food 
consumption rate (frequency and energy contribution) and nutritional status in adolescents in 
SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.  
Methods : Observational research using cross sectional approach. Technique of sampling was 
taken by employing stratified random sampling. Total sample of 45 students of class VII and 
VIII. Data nutritional knowledge was measured using a questionnaire, frequency and energy of 
western fast food contribution using FFQ, and nutritional status using anthropometry. Analysis 
of the relationship used the Pearson product moment correlation test. 
Result : The research results show that the subject with enough nutrition knowledge (44,4%), 
the frequency of consumption of western fast food considered being often and very often (40%), 
the energy contribution of western fast food was mostly good (93,3%), and 57,8% of 
respondents have normal nutrition status. The test results pearson product moment correlation 
nutrition knowledge and  nutritional status obtained p=0,463. The test result of relationship 
frequencies western fast food consumption and nutritional status obtained p=0,092. The test 
result of relationship contribution energy western fast food and nutritional status obtained 
p=0,025. 
Conclusion : There is no relationship between nutrition knowledge and nutritional status 
(p=0,463), there was no association frequency of consumption of western fast food with 
nutritional status (p=0,092), and no correlation between energy contribution of western fast food 
and nutritional status (p=0,025). 
 
Keywords : Nutrition knowledge, western fast food consumption rate  (frequency and 

energy contribution), nutritional status. 
 

PENDAHULUAN 
Remaja merupakan aset bangsa untuk 

terciptanya generasi yang baik di masa 
mendatang. Masa remaja atau adolescent 
adalah waktu terjadinya perubahan-
perubahan yang berlangsungnya cepat 
dalam hal pertumbuhan fisik, kognitif, dan 
psikososial atau tingkah laku (Adriani dan 
Wirjatmadi, 2013). Pengetahuan gizi anak 
dan remaja juga berperan dalam pemilihan 
makanan dan kebiasaan makanan, apabila 
buruk akan berdampak pada status gizi dan 

menghambat pertumbuhan (Khomsan, 
2009). Hasil penelitian Santi (2011) 
menyatakan bahwa terdapat hubungan 
pengetahuan gizi dengan status gizi pada 
remaja putri di SMK Batik 1 Surakarta. 

Banyaknya tayangan media tentang 
berbagai makanan cepat saji (fast food), 
dapat memicu remaja untuk mengikuti gaya 
hidup tersebut. Perkembangan western fast 
food di Indonesia yang kian pesat pada 
masa ini ternyata disukai oleh masyarakat. 
Hal ini terlihat dari outlet-outlet western fast 



food baru yang bermunculan seperti 
Kentucky Fried Chicken (KFC) dan 
hamburger tidak pernah sepi dari 
pengunjung terutama anak-anak dan 
remaja. Western fast food mengandung 
tinggi energi, lemak dan rendah serat. 
Konsumsi fast food yang berlebihan dapat 
menyebabkan terjadinya obesitas. 

Hasil penelitian pendahuluan 
prevalensi status gizi di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta yaitu gizi 
kurang 49,13%; normal 24,85%; gizi lebih 
17,34% dan obesitas 8,67%. Prevalensi gizi 
lebih di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 
lebih besar apabila dibandingkan dengan 
prevalensi di Kota Surakarta (9,1% pada 
anak laki-laki dan 6,1% pada anak 
perempuan) (Riskesdas, 2007) dan 
Nasional (10,7% pada anak laki-laki dan 
7,7% pada anak perempuan) (Riskesdas, 
2010). 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pengetahuan gizi 
dan konsumsi western fast food (frekuensi 
dan sumbangan energi) dengan status gizi 
remaja di SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta. Penelitian diharapkan dapat 
memberikan informasi pada sekolah 
tentang gambaran status gizi siswa SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta, pengetahuan 

gizi dan konsumsi western fast food 
(frekuensi dan sumbangan energi), 
sehingga dapat dijadikan pertimbangan 
dalam upaya meningkatkan pengetahuan 
gizi agar siswa dapat menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 
adalah observasional dengan pendekatan 
cross sectional yaitu peneliti mengambil 
data variabel bebas (pengetahuan gizi dan 
konsumsi western fast food) dan variabel 
terikat (status gizi) dalam waktu yang 
bersamaan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta kelas VII dan VIII yaitu sebanyak 
173 siswa. Besar sampel yang digunakan 
berdasarkan perhitungan rumus sebanyak 
45 siswa. 

Analisis data menggunakan uji 
korelasi Pearson Product Moment (PPM). 
Signifikansi nilai p<0,05 H0 ditolak, berarti 
ada hubungan pengetahuan gizi dan 
konsumsi western fast food (frekuensi dan 
sumbangan energi) dengan status gizi. 
Apabila nilai p≥0,05 H0 diterima, berarti 
tidak ada hubungan pengetahuan gizi dan 
konsumsi western fast food (frekuensi dan 
sumbangan energi) dengan status gizi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Subjek 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Subjek
Karakteristik Subjek Klasifikasi Jumlah (n) Persentase (%) 

Umur 
 
 
 
 

Jenis kelamin 
 

Uang saku 

12 tahun 
13 tahun 
14 tahun 
15 tahun 
16 tahun 
Laki-laki 

Perempuan 
Rp0,00-Rp5.000,00 

>Rp5.000,00-Rp10.000,00 
>Rp10.000,00-Rp15.000,00 

7 
17 
13 
7 
1 
26 
19 
37 
7 
1 

15,6 
37,8 
28,9 
15,6 
2,2 
57,8 
42,2 
82,2 
15,6 
2,2 

 



Tabel 1 menunjukkan bahwa usia 13 
tahun memiliki persentase terbanyak 
(37,8%). Sebagian besar subjek penelitian 

(57,8%) adalah laki-laki. Uang saku yang 
dimiliki paling besar antara Rp0,00-
Rp5.000,00 (82,2%). 

 
Karakteristik orang Tua 

Tabel 2. Distribusi Karakteristik orang Tua
Karakteristik Orang Tua Klasifikasi Jumlah (n) Persentase (%) 

Pendidikan ayah 
 
 
 

Pendidikan Ibu 
 
 
 

Pekerjaan Ayah 
 
 
 
 

Pekerjaan Ibu 
 

Tamat SD 
Tamat SLTP 
Tamat SLTA 

PT 
Tamat SD 

Tamat SLTP 
Tamat SLTA 

PT 
PNS 

Pegawai Swasta 
Wiraswasta/Dagang 

Buruh 
Serabutan  

PNS 
Pegawai Swasta 

Wiraswasta/Dagang 
Buruh 

Tidak bekerja/IRT 

6 
16 
19 
4 
4 

20 
16 
5 
1 

15 
12 
11 
6 
1 
9 
8 
5 

22 

13,3 
35,6 
42,2 
8,9 
8,9 
44,4 
35,6 
11,1 
2,2 
33,3 
26,7 
24,4 
13,3 
2,2 
20,0 
17,8 
11,1 
48,9 

 
Sebagian besar pendidikan ayah 

adalah tamat SLTA (42,2%) dan pendidikan 
ibu tamat SLTP (44,4%). Pekerjaan ayah 

paling banyak sebagai pegawai swasta 
(33,3%) dan pekerjaan ibu sebagai IRT (Ibu 
Rumah Tangga) (48,9%). 

 
Pengetahuan Gizi 

Tabel 3. Distribusi Subjek Berdasarkan Pengetahuan Gizi
No Pengetahuan Gizi Jumlah (n) Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 

Baik 
Cukup 
Kurang 
Jumlah  

6 
20 
19 
45 

13,3 
44,4 
42,2 
100 

 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa 

pengetahuan gizi kategori baik (13,3%), 
cukup (44,4%) dan kurang (42,2%). 
Pengetahuan gizi adalah sesuatu yang 
diketahui tentang makanan berkaitan 
dengan pemilihan bahan makanan, 
pemilihan menu, dan menentukan pola 

konsumsi pangan. Pengetahuan gizi dapat 
menentukan mudah tidaknya seseorang 
dalam memahami manfaat dan kandungan 
gizi yang dikonsumsi sehingga dapat 
mempengaruhi status gizi (Sediaoetama, 
2000). 

 



Frekuensi Konsumsi Western Fast Food 

Tabel 4. Distribusi Subjek Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Western Fast Food 
No Frekuensi Jumlah (n) Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 

Sangat sering 
Sering 
Jarang 
Jumlah  

18 
18 
9 

45 

40 
40 
20 

100 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 

frekuensi konsumsi western fast food subjek 
penelitian paling banyak dalam kategori 
sangat sering (>5 kali sebulan) dan sering 
(3-4 kali sebulan), masing-masing memiliki 
persentase yang sama sebesar 40%, 
sedangkan frekuensi konsumsi jarang (0-2 
kali sebulan) sebesar 20%. Fast food yang 
berasal dari Barat (western fast food) sering 
juga disebut fast food modern. Umumnya 

fast food mengandung tinggi energi, lemak 
dan rendah serat. Restoran yang 
menyediakan makanan tersebut seperti Mc. 
Donald, Kentucky Fried Chicken (KFC), 
Pizza Hut dan sejenisnya (Soegih, 1993 
dalam Hayati, 2000). Kebiasaan makan 
remaja yang tidak teratur, sering jajan, 
sering tidak sarapan, sehingga tidak jarang 
bagi remaja untuk mengkonsumsi fast food 
(Sayogo, 2006). 

 
Sumbangan Energi Western Fast Food 

Tabel 5. Distribusi Subjek Berdasarkan Sumbangan Energi Western Fast Food 
No Sumbangan Energi Jumlah (n) Persentase (%) 
1. 
2. 

Tidak baik 
Baik 

Jumlah  

3 
42 
45 

6,7 
93,3 
100 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa 

sumbangan energi dari western fast food 
sebagian besar dalam kategori baik (≤7,3%) 
yaitu 93,3% dan kategori tidak baik (>7,3) 
sebesar 6,7%. Fast food merupakan jenis 
makanan yang mengandung tinggi kalori 
dan lemak serta rendah serat sehingga 

berdampak pada peningkatan berat badan 
yang tidak ideal. Remaja merupakan 
kelompok yang rentan terhadap pola 
konsumsi makanan jenis fast food ini. 
Akibat konsumsi makanan cepat saji yang 
berlebihan dapat menyebabkan terjadinya 
obesitas (Dewi dkk, 2013). 

Status Gizi 

Tabel 6. Distribusi Subjek Berdasarkan Status Gizi 
No Status Gizi Jumlah (n) Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat kurus 
Kurus 

Normal 
Gemuk 

Obesitas  
Jumlah  

0 
7 

26 
8 
4 

45 

0 
15,6 
57,8 
17,8 
8,9 
100 

 



Tabel 6 menunjukkan bahwa status 
gizi subjek penelitian paling banyak dalam 
kategori normal sebesar 57,8%. 
Terpenuhinya kebutuhan zat gizi adalah hal 
yang sangat diperlukan untuk mencapai 
tingkat kesehatan yang optimal. Asupan 
zat-zat gizi yang seimbang dengan 

kebutuhan remaja akan membantu remaja 
mencapai pertumbuhan dan perkembangan 
yang optimal. Ketidakseimbangan asupan 
kebutuhan zat gizi dapat menimbulkan 
masalah gizi baik itu berupa masalah gizi 
lebih maupun gizi kurang (Sulistyoningsih, 
2012). 

 
Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Konsumsi Western Fast Food 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Konsumsi Western Fast Food Berdasarkan Pengetahuan Gizi 

Pengetahuan 
Gizi 

Frekuensi Konsumsi Western Fast Food Jumlah Sig. 
(p) Jarang Sering Sangat sering 

n % N % n % N % 
Kurang  
Cukup 
Baik 

2 
6 
1 

10,5 
30,0 
16,7 

12 
3 
3 

63,2 
15 

50,6 

5 
11 
2 

26,3 
55,0 
33,3 

19 
20 
6 

100 
100 
100 

0,842* 

*Uji Korelasi Pearson Product Moment 

Tabel 7 menunjukkan bahwa 
pengetahuan gizi kurang, cukup dan baik 
paling banyak memiliki frekuensi konsumsi 
western fast food masing-masing sebesar 
63,2% sering, 55% sangat sering dan 
50,6% sering. Hasil analisis hubungan 
pengetahuan gizi dengan frekuensi 
konsumsi western fast food menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan pengetahuan 
gizi dengan frekuensi konsumsi western fast 
food (p=0,842). Tingkat pengetahuan gizi 
individu belum dapat dijadikan sebagai 
ukuran kesadaran seseorang untuk 
membiasakan mengikuti pola makan sehat 
dan gizi seimbang termasuk dalam 
mengkonsumsi makanan cepat saji. 

 
Tabel 8. Distribusi Sumbangan Energi Western Fast Food Berdasarkan Pengetahuan Gizi 

Pengetahuan 
Gizi 

Sumbangan Energi Western Fast Food Jumlah Sig. 
(p) Tidak baik Baik 

N % N % N % 
Kurang  
Cukup 
Baik 

0 
3 
0 

0 
15,0 

0 

19 
17 
6 

100,0 
85,0 

100,0 

19 
20 
6 

100 
100 
100 

0,714* 

*Uji Korelasi Pearson Product Moment 

Tabel 8 menunjukkan bahwa 
pengetahuan gizi kurang, cukup dan baik 
paling banyak memiliki sumbangan energi 
western fast food dalam kategori baik 
masing-masing sebesar 100%, 85% dan 
100%. Hasil analisis hubungan 

pengetahuan gizi dengan sumbangan 
energi western fast food menunjukkan 
bahwa tidak ada hubungan pengetahuan 
gizi dengan sumbangan energi western fast 
food (p=0,714). 

 
 
 

 



Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Status Gizi 
 

Tabel 9. Distribusi Status Gizi Berdasarkan Pengetahuan Gizi 

Pengetahuan 
Gizi 

Status Gizi 
Jumlah Sig. 

(p) Kurus Normal Gemuk Obesitas 
N % n % n % n % N % 

Kurang  
Cukup 
Baik 

3 
3 
1 

15,8 
15,0 
16,7 

10 
12 
4 

52,6 
60 

66,6 

5 
3 
0 

26,3 
15,0 

0 

1 
2 
1 

5,3 
10,0 
16,7 

19 
20 
6 

100 
100 
100 

0,463* 

*Uji Korelasi Pearson Product Moment 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 
subjek yang berpengetahuan gizi kurang, 
cukup maupun baik cenderung memiliki 
status gizi normal masing-masing sebesar 
52,6%; 60% dan 66,6%. Hasil uji statistik 
yang dilakukan menggunakan korelasi 
Pearson Product Moment yang 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
antara pengetahuan gizi dengan status gizi 
(p=0,463). Penelitian ini sependapat 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Suryani dkk (2011) yang menyimpulkan 
bahwa tidak ada hubungan pengetahuan 
dengan status gizi yaitu IMT (p=0,488). 

Pengetahuan gizi yang dimiliki subjek 
diduga hanya sebatas pada tingkat tahu 
(know), tetapi tidak berlanjut pada tahap 
selanjutnya yaitu memahami dan aplikasi. 
Subjek memiliki pengetahuan gizi yang 
cukup tetapi belum dapat memahaminya. 
Memahami (comprehension) menurut 
Notoadmodjo (2003) adalah kemampuan 
untuk menyebutkan, menjelaskan, 
mengintrepetasikan dan menyimpulkan 
secara benar tentang objek yang diketahui.  

Pengetahuan gizi dapat 
mempengaruhi sikap seseorang dalam 
memilih makanan yang dikonsumsi. Sikap 
merupakan reaksi atau respon yang masih 
tertutup dari seseorang terhadap objek. 
Sikap belum merupakan tindakan atau 
aktivitas, akan tetapi predisposisi tindakan 

suatu perilaku. Perilaku adalah aktivitas 
atau kegiatan seseorang baik yang diamati 
langsung maupun yang tidak dapat diamati 
oleh pihak luar (Notoadmodjo, 2003). 

Perilaku subjek dalam hal ini tidak 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari yaitu dalam hal pemilihan makanan 
jajanan, padahal pengetahuan gizi subjek 
paling tinggi yaitu pada pemilihan makanan 
dengan indikator pemilihan makanan sehat 
dan aman. Hal ini yang mungkin 
menyebabkan tidak adanya hubungan 
antara pengetahuan gizi dengan status gizi. 

Status gizi tidak hanya dipengaruhi 
oleh pengetahuan gizi yang merupakan 
salah satu faktor tidak langsung tetapi 
dipengaruhi pula oleh faktor langsung yaitu 
konsumsi pangan. Faktor tidak langsung 
lainnya adalah ekonomi, ketersediaan 
pangan, budaya, kebersihan lingkungan 
dan fasilitas pelayanan kesehatan (Adriani 
dan Wirjatmadi, 2012). 

Pengetahuan gizi subjek berhubungan 
dengan tersedianya fasilitas yang ada di 
sekolah seperti perpustakaan dan 
laboratorium komputer, sehingga subjek 
dapat menambah wawasan pengetahuan 
dan dapat mengakses informasi-informasi 
terbaru. Fasilitas-fasilitas tersebut belum 
dimanfaatkan secara maksimal oleh subjek 
penelitian sehingga berpengaruh terhadap 
pengetahuan yang dimiliki. 

 



Hubungan Frekuensi Konsumsi Western Fast Food dengan Status Gizi 

Tabel 10. Distribusi Status Gizi Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Western Fast Food 

Frekuensi 
 

Status Gizi Jumlah Sig. 
(p) Kurus Normal Gemuk Obesitas 

N % n % n % n % n % 
Jarang 
Sering 

Sangat sering 

2 
3 
2 

22,2 
16,7 
11,1 

6 
10 
10 

66,7 
55,5 
55,5 

1 
4 
3 

11,1 
22,2 
16,7 

0 
1 
3 

0 
5,6 
16,7 

9 
18 
18 

100 
100 
100 

0,092 

*Uji Korelasi Pearson Product Moment 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 
frekuensi konsumsi western fast food 
jarang, sering maupun sangat sering 
cenderung memiliki status gizi normal yaitu 
masing-masing sebesar 66,7%; 55,5% dan 
55,5%. Hasil uji korelasi Pearson Product 
Moment dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa tidak ada hubungan frekuensi 
konsumsi western fast food dengan status 
gizi (p=0,092). Penelitian ini didukung oleh 
hasil penelitian Kushardianti (2014) yang 
menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
yang signifikan antara frekuensi konsumsi 
fast food dengan status gizi anak sekolah 
dasar. 

Tidak adanya hubungan antara 
frekuensi konsumsi western fast food 

dengan status gizi dapat disebabkan karena 
konsumsi western fast food bukan 
merupakan pola makan utama subjek. 
Subjek yang sering mengkonsumsi western 
fast food tetapi tidak mempengaruhi status 
gizi dapat disebabkan karena subjek 
memiliki aktivitas fisik yang cukup tinggi 
pula. Aktivitas fisik yang cukup tinggi 
berpengaruh terhadap kestabilan berat 
badan. Semakin berat aktivitas fisik yang 
dilakukan seseorang maka akan 
memerlukan energi yang banyak pula. 
Tubuh yang besar memerlukan energi yang 
lebih banyak dibandingkan dengan tubuh 
yang kecil untuk melakukan aktivitas fisik 
(Adriani dan Wirjatmadi, 2012). 

 
Hubungan Sumbangan Energi Western Fast Food dengan Status Gizi 

Tabel 11. Distribusi Status Gizi Berdasarkan Sumbangan Energi Western Fast Food 

Sumbangan 
Energi 

Status Gizi Jumlah Sig. 
(p) Kurus Normal Gemuk Obesitas 

n % N % N % n % n % 
Tidak baik 

Baik 
0 
7 

0 
16,7 

1 
25 

33,3 
59,5 

2 
6 

66,7 
14,3 

0 
4 

0 
9,5 

3 
42 

100 
100 0,025 

*Uji Korelasi Pearson Product Moment 

Tabel 11 menunjukkan bahwa kategori 
sumbangan energi western fast food tidak 
baik sebagian besar memiliki status gizi 
gemuk sebesar 66,7%. Sumbangan energi 
western fast food baik sebagian besar 
memiliki status gizi normal sebesar 59,5%. 
Hasil uji korelasi Pearson Product Moment 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
ada hubungan sumbangan energi western 
fast food dengan status gizi (p=0,025). Hal 
tersebut terlihat pada sumbangan energi 
western fast food dalam kategori tidak baik 
terjadi pada subjek dengan status gizi 
gemuk. Penelitian yang telah dilakukan oleh 



Virgianto (2005) menunjukkan bahwa 
jumlah kalori makanan cepat saji yang 
dikonsumsi merupakan faktor risiko 
terjadinya obesitas. Semakin sering 
menkonsumsi fast food, maka dapat 
meningkatkan timbunan kalori dalam tubuh 
yang menyebabkan peningkatan nilai IMT 
(gizi lebih). Hasil penelitian ini didukung 
oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Mulyasari dan Sulchan (2007) yang 
menyatakan bahwa sumbangan energi dari 
konsumsi western fast food berhubungan 
secara signifikan dengan status gizi remaja. 

Fast food yang mengandung bahan 
pangan hewani memiliki densitas energi 
yang tinggi terutama berasal dari lemak. 
Lemak merupakan penyumbang energi 
terbesar diantara zat gizi lainnya. Fast food 
dapat dikatakan negatif karena 
ketidakseimbangan dari segi porsi dan 
komposisi gizinya. Pola makan yang tinggi 
kalori dan lemak seperti yang terkandung 
dalam berbagai jenis fast food 
menyebabkan terjadinya penimbunan 
energi dalam bentuk lemak sehingga 
menyebabkan kegemukan (Astawan dan 
Wresdiyati, 2004). 

Karbohidrat, lemak dan protein 
merupakan sumber energi bagi tubuh yang 
terdapat dalam makanan maupun minuman. 
Karbohidrat mempunyai nilai energi lebih 
rendah dari lemak. Konsumsi pangan kaya 
lemak dapat menimbulkan penyakit 
degeneratif, sehingga direkomendasikan 
untuk meningkatkan konsumsi karbohidrat. 
Karbohidrat dikelompokkan menjadi dua 
yaitu karbohidrat tersedia yang dapat 
dicerna dan diserap serta dimetabolisme 
dalam tubuh, sedangkan karbohidrat tidak 
tersedia merupakan karbohidrat yang tidak 
dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim dalam 
saluran pencernaan manusia sehingga 
akan dibuang bersama feses (Muchtadi, 
2011). 

Fast food termasuk makanan yang 
mengandung rendah serat. Serat pangan 
merupakan kelompok karbohidrat tidak 
tersedia yang mampu menahan air dan 
dapat membentuk cairan kental dalam 
saluran pencernaan. Kemampuan ini dapat 
menunda pengosongan makanan dari 
lambung, menghambat percampuran isi 
saluran cerna dengan enzim-enzim 
pencernaan, sehingga terjadi pengurangan 
penyerapan zat-zat makanan di bagian 
proksimal. Mekanisme inilah yang 
menyebabkan terjadinya penurunan 
penyerapan (absorbsi) asam amino dan 
asam lemak oleh serat larut air (Muchtadi, 
2011).  

Konsumsi makanan tinggi serat dapat 
mengurangi berat badan. Makanan berserat 
tinggi akan memberi rasa kenyang lebih 
lama sehingga keinginan untuk 
mengkonsumsi makanan lain akan 
berkurang. Apabila konsumsi seratnya 
rendah maka asupan makanan tanpa serat 
yang mengandung energi akan lebih 
banyak (Astawan dan Wresdiyati, 2004). 

 
Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak meneliti faktor-
faktor lain yang mempengaruhi status gizi 
seperti ekonomi (pendapatan), ketersediaan 
pangan, budaya, kebersihan lingkungan 
dan fasilitas pelayanan kesehatan. 

 
Kesimpulan 

Hasil penelitian hubungan 
pengetahuan gizi dan konsumsi western 
fast food (frekuensi dan sumbangan energi) 
dengan status gizi remaja di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengetahuan gizi subjek penelitian 

paling banyak dalam kategori cukup 
sebesar 44,4%. 



2. Frekuensi konsumsi western fast food 
subjek penelitian paling banyak dalam 
kategori sangat sering dan sering, 
masing-masing memiliki persentase 
yang sama sebesar 40%. Sumbangan 
energi western fast food sebagian besar 
dalam kategori baik (≤7,3%) yaitu 
93,3%. 

3. Status gizi subjek penelitian paling 
banyak dalam kategori normal sebesar 
57,8%. 

4. Tidak ada hubungan antara 
pengetahuan gizi dengan status gizi 
(p=0,463). 

5. Tidak ada hubungan antara frekuensi 
konsumsi western fast food dengan 
status gizi (p=0,092) dan ada hubungan 
antara sumbangan energi western fast 
food dengan status gizi (p=0,025). 
 

Saran 
1. Bagi Pihak Sekolah SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta 
Pihak sekolah diharapkan dapat 

memberikan edukasi gizi dengan cara 
bekerjasama dengan pihak Puskesmas 
atau Dinas Kesehatan untuk 
mengadakan penyuluhan tentang gizi, 
sehingga dapat meningkatkan 
pengetahuan siswa akan pentingnya gizi 
serta dapat menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Peneliti Lain 
Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat melakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mengetahui variabel lain seperti 
ekonomi (pendapatan), ketersediaan 
pangan, budaya, kebersihan lingkungan 
dan fasilitas pelayanan kesehatan yang 
diduga berpengaruh terhadap status gizi. 
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