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ABSTRACT 
 

Introduction: Overweight is a condition in which a person have body weight heavier 
than their ideal weight due to the accumulation of fat in the body. One of the causes of 
overweight is high in calories and fat foods like fast food. Excessive consumption of 
fast food will cause obesity. Purpose: The purpose of this study was to determine the 
differences in the characteristics of the old, allowances and frequency of consumption 
of fast food among overweight and non-overweight adolescents. Method: 
Observational study with cross sectional approach, held at SMK Batik 1 Surakarta with 
a sample of 33 adolescent overweight and 32 adolescent non-overweight selected by 
proportional random sampling. Characteristics of parents and pocket money obtained 
from the questionnaire. The frequency of fast food consumption was obtained from the 
FFQ form. Result: Research shows that most respondents amounted to 57.6% of 
overweight and non overweight 53.1% whose high educated father further with 
p=0.938. Overweight adolescents of 60.6% and non overweight adolescents 53.1% 
whose high educated mothers further with p=0.950. Overweight adolescents of 69.7% 
and non overweight adolescents 62.5% whose high-income parents with p=0.054. 
Overweight adolescents 63.6% and non overweight adolescents 40.6% have a higher 
allowance with p=0.548. Overweight adolescents of 60.6% and non overweight 
adolescents 43.8% whose a frequency of consumption of fast food often with p=0.299. 
Conclusion: There were no significant differences between the characteristics of 
parents, the parents income, pocket money and frequency of consumption of fast food 
in overweight and non overweight adolescents. 
Keywords : Characteristics of Parent, Pocket Money, Fast Food Consumption 

Frequency, Overweight 
Bibliography  : 37, 1997-2013 
 

PENDAHULUAN  
 Teknologi yang semakin 
meningkat dapat mengakibatkan 
terjadinya perubahan gaya hidup atau 
lifestyle kearah modern. Lifestyle 
mempengaruhi cara pemilihan makanan 
yang cenderung menyukai makanan 
cepat saji (fast food) yang kandungan 
gizinya tidak seimbang yaitu 
mengandung kalori, lemak, gula dan 
natrium dalam jumlah tinggi tetapi 
rendah serat (Bowman, 2004). Remaja 
cenderung akan memilih makanan 

cepat saji atau fast food karena lebih 
praktis dan memiliki prestige tersendiri 
(Wirahkusumah, 1997). 

Data Riset Kesehatan Dasar 
(RISKESDAS) 2013 menunjukkan 
prevalensi remaja overweight di 
Indonesia usia 16-18 tahun yaitu 
sebesar 5,7%. Prevalensi remaja yang 
mengalami gizi lebih di Jawa Tengah 
yaitu sebesar 18,4%. 

Faktor - faktor yang 
mempengaruhi kejadian overweight 
antara lain yaitu tingkat pendidikan dan 
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pendapatan orang tua. Tingkat 
pendidikan ini berkaitan dengan 
pengetahuan yang dapat 
mempengaruhi pemilihan makanan dan 
pemenuhan kebutuhan gizi 
(Sulistyoningsih, 2012). Orang tua 
memiliki peranan penting dalam 
membentuk kebiasaan makan remaja, 
hal ini akan berpengaruh terhadap 
pemilihan makanan remaja saat di luar 
rumah (Almatsier, 2011). 

Selain faktor pendidikan, 
pendapatan orang tua juga menjadi 
salah satu faktor penyebab kejadian 
overweight. Pendidikan dapat 
berpengaruh terhadap besarnya 
pendapatan seseorang. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Muktiharti (2010), menunjukkan 
hasil yang signifikan antara tingkat 
pendapatan orang tua terhadap 
kejadian kelebihan berat badan pada 
remaja. Orang tua dengan pendapatan 
tinggi akan cenderung memberikan 
uang saku cukup besar kepada 
anaknya. 

Remaja yang memiliki uang 
saku lebih, cenderung akan memilih 
makanan yang cepat saji atau fast food 
dengan alasan lebih enak dan makanan 
yang berkelas. Berdasarkan penelitian 
Aini (2012), besarnya uang saku 
berkaitan erat dengan pemilihan jenis 
makanan jajanan yang dikonsumsi. Hal 
ini sesuai dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Imtihani (2013) 
menunjukkan bahwa uang saku 
berpengaruh terhadap frekuensi 
konsumsi makanan cepat saji yaitu 
semakin tinggi uang saku maka 
semakin tinggi frekuensi konsumsi 
makanan cepat saji atau fast food 

Konsumsi fast food secara 
berlebihan akan menyebabkan 
kegemukan karena fast food 
mengandung tinggi kalori, karbohidrat, 
lemak dan gula. Remaja yang 
mempunyai kebiasaan mengkonsumsi 
makanan cepat saji (fast food) dengan 
frekuensi sering tanpa terkontrol akan 

semakin beresiko mengalami 
kegemukan (khomsan, 2006). Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Oktaviani (2012), bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan 
antara kebiasaan konsumsi fast food 
dengan kejadian gizi lebih. 

Penelitian pendahuluan yang 
dilakukan di SMK Batik 1 Surakarta 
menunjukkan bahwa rata-rata remaja 
mengalami overweight cukup besar 
yaitu 26,6%. Lokasi SMK 1 Batik 
Surakarta berada di dalam kota yang 
dekat dengan pasar, pusat 
perbelanjaan (mall) dan tempat makan 
yang menyediakan makanan cepat saji 
sehingga sangat memungkinkan bagi 
siswa-siswi untuk mengkonsumsi 
makanan cepat saji atau fast food. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
perbedaan karakteristik orang tua, uang 
saku dan frekuensi konsumsi fast food 
antara remaja yang overweight dan non 
overweight di SMK Batik 1 Surakarta.  

 
METODE PENELITIAN 
 Jenis penelitian yang digunakan 
yaitu observasional metode 
crossectional.  Sampel yang digunakan 
adalah remaja di SMK Batik 1 Surakarta 
kelas X dan XI yang berstatus gizi 
overweight dan non overweight. 
Pengambilan data dilaksanakan pada 
bulan Agustus 2014 dengan jumlah 
sampel yaitu 66. Pengambilan sampel 
dengan cara proporsional random 
sampling.  Karakteristik orang tua dan 
uang saku diperoleh dengan cara 
pengisian kuesioner sedangkan 
frekuensi konsumsi fast food 
menggunakan food frekuensi quesioner 
(FFQ). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Karakteristik Responden 
Responden dalam penelitian ini 
berdasarkan perhitungan besar sampel 
didapatkan 66 siswa-siswi SMK Batik 1 
Surakarta. Pada penelitian ini terdapat 
satu responden yang tidak dimasukkan 
ke dalam analisis data dikarenakan 
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pendapatan orang tua responden 
tersebut terlalu tinggi (ekstrim) dan 
dapat mempengaruhi rata-rata 
pendapatan orang tua secara 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan Tabel 1 dapat 
dilihat bahwa jenis kelamin perempuan 
dan laki-laki yang mengalami 
overweight dan non overweight memiliki 
kecenderungan yang sama. Responden 
laki-laki cenderung memiliki status non 
overweight yaitu sebesar 15,6%, 
sedangkan responden perempuan 
cenderung mangalami overweight yaitu 
sebanyak 84,8%. Riwayat keluarga 
overweight, pada responden non 
overweight keluarga yang tidak memiliki 
riwayat overweight lebih tinggi 
dibandingkan dengan responden 
overweight (81,2%). Kategori 
pendidikan orang tua, untuk pendidikan 
ayah pada tingkat lajutan lebih banyak 
memiliki remaja dengan status 
overweight dibandingkan remaja 
dengan status  non overweight (57,6%), 
sedangkan pendidikan ibu pada tingkat 

keseluruhan, sehingga besar sampel 
menjadi 65 responden yang telah 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lanjutan jumlahnya lebih banyak pada 
responden overweight dibandingkan 
responden non overwight (60,6%). 
Pendapatan orang tua kategori tinggi 
lebih banyak pada responden 
overweight dibandingkan responden 
non overweight (69,7%), sedangkan 
untuk uang saku, remaja overweight 
lebih banyak memiliki uang saku tinggi 
dibandingkan responden non 
overweight (63,6%), dan untuk frekuensi 
konsumsi fast food, responden 
overweight memiliki kategori frekuensi 
lebih sering dibandingkan remaja non 
overweight (60,6%). 
 
B. Analisis Bivariat  

Hasil uji beda pendidikan orang 
tua antara remaja overweight dan non 
overweight dapat dilihat pada tabel 2. 
 

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Status Overweight 
Karakteristik 
Responden 

Status Gizi
Overweight Non Overweight 

N % N % 
Jenis Kelamin  
- Laki-Laki 
- Perempuan 
Riwayat Keluarga  
- Ada 
- Tidak Ada 
Pendidikan Ayah  
- Dasar  
- Lanjut 
Pendidikan Ibu 
- Dasar 
- Lanjut 
Pendapatan Orang Tua 
- Rendah  
- Tinggi  
Uang Saku  
- Rendah  
- Tinggi  
Frekuensi Konsumsi 
Fast Food 
- Sering  
- Jarang    

5 
28 
 
 

20 
13 
 

14 
9 
 

13 
20 
 

10 
23 
 

12 
21 
 
 

20 
13 

15,2 
84,8 

 
 

60,6 
39,4 

 
42,4 
57,6 

 
39,4 
60,6 

 
30,3 
69,7 

 
36,4 
63,6 

 
 

60,6 
39,4 

5 
27 
 
 
6 

26 
 

15 
17 
 

15 
17 
 

12 
20 
 

19 
13 
 
 

14 
18 

15,6 
84,4 

 
 

18,8 
81,2 

 
46,9 
53,1 

 
46,9 
53,1 

 
37,5 
62,5 

 
59,4 
40,6 

 
 

43,8 
56,3 
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1. Distribusi Perbedaan Pendidikan 

Orang Tua 
Berdasarkan Tabel 2 Hasil uji 

mann whitney menunjukkan nilai 
signifikan pendidikan ayah ialah 
p=0,938 dan untuk pendidikan ibu ialah 
p=0,950. Berdasarkan hasil tersebut 
maka Ho diterima dikarenakan nilai p 
lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak 
terdapat perbedaan tingkat pendidikan 
orang tua antara remaja overweight dan 
non overweight.  

Tidak adanya perbedaan ini 
dikarenakan pendidikan orang tua 
bukan merupakan satu-satunya faktor 
namun masih banyak faktor penyebab 
kejadian overweight diantaranya seperti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

makan yang berlebihan, faktor 
psikologis, riwayat keluarga, aktifitas 
fisik (Wirahkusumah, 1997). Penelitian 
Muktiharti, dkk (2010) pada remaja di 
Pekalongan menunjukkan bahwa faktor 
resiko terjadinya kelebihan berat 
badan/overweight antara lain ialah 
tingkat pengetahuan kurang 
(OR:1,179), pendapatan keluarga tinggi 
(OR:4,571), pola makan berlebih 
(OR:6,571), faktor genetik (OR:0,6,571). 
Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Oktaviani (2012) yang 
menyatakan bahwa tidak ada hubungan 
antara pendidikan ibi dengan kejadian 
gizi lebih pada remaja.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendidikan Orang 
Tua 

Overweight Non overweight Nilai p 
% %

Pendidikan Ayah   

0,938* 
- SD 21,2 15,6 
- SMP 21,2 31,3 
- SMA 51,5 46,9 
- PT 6,1 6,3 

Pendidikan Ibu    

0,950 
- SD 30,3 12,5 
- SMP 9,1 34,4 
- SMA 48,5 46,9 
- PT 12,1 6,3 

Tabel 2. Hasil Uji Beda Pendidikan Orang Tua antara Remaja 
Overweight dan Non Overweight 

Tabel 3. Hasil uji beda Variabel antara Remaja Overweight dan Non Overweight 

Karakteristik 
Responden 

Nilai Rata-Rata p 
Overweight Non Overweight 

Pendapatan keluarga 2.513.636 1.790.625 0,054* 

Uang Saku 9.484 8.843 0,548** 

Frekuensi Konsumsi Fast 
Food 61,12 54,93 0,299* 

*uji T test 
** uji mann Whitney 
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2. Distribusi Perbedaan Pendapatan 
Orang Tua/Keluarga 

Hasil uji beda responden 
berdasarkan pendapatan orang 
tua/keluarga dapat dilihat pada Tabel 3 
Hasil uji mann whitney menunjukkan 
nilai signifikan pendapatan orang 
tua/keluarga ialah p=0,054. 
Berdasarkan hasil tersebut maka Ho 
diterima dikarenakan nilai p lebih besar 
dari 0,05 yang berarti tidak terdapat 
perbedaan pendapatan orang 
tua/keluarga antara remaja overweight 
dan non overweight.  

Berdasarkan Tabel 1 dapat 
dilihat bahwa selisih pendapatan orang 
tua/keluarga antara remaja overweight 
dan non overweight sedikit yaitu 7,2%. 
Hal inilah yang menyebabkan tidak ada 
perbedaan pendapatan orang 
tua/keluarga antara remaja overweight 
dan non overweight. 

Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Hastuti (2008) yang 
menyatakan bahwa pendapatan orang 
tua bukan merupakan faktor risiko 
terjadinya kegemukan OR 1,9 (CI: 0,5-
0,7). Selain itu hal ini sejalan dengan 
penelitian Oktaviani, dkk (2012) 
menyatakan bahwa tidak terdapat 
hubungan antara pendapatan orang tua 
dengan kejadian kelebihan berat badan 
atau overweight pada remaja. Berbeda 
dengan hasil penelitian Muktiharti dkk 
(2010) menyatakan bahwa terdapat 
hubungan signifikan antara tingkat 
pendapatan keluarga dengan kejadian 
kegemukan pada remaja.  

 
3. Distribusi Perbedaan Uang Saku  

Hasil uji beda responden 
berdasarkan uang saku dapat dilihat 
pada Tabel 3. Hasil uji mann whitney 
menunjukkan nilai signifikan besar uang 
saku ialah p=0,548. Berdasarkan hasil 
tersebut maka Ho diterima dikarenakan 
nilai p lebih besar dari 0,05 yang berarti 
tidak terdapat perbedaan uang saku 
antara remaja overweight dan non 
overweight. 

Besarnya uang saku ini dapat 
mempengaruhi jumlah konsumsi 
makanan cepat saji atau fast food 
remaja saat di luar rumah. Distribusi 
besar uang saku dan frekuensi 
konsumsi fast food dapat dilihat pada 
Tabel 4 yaitu sebagai berikut: 

 
Tabel 4 Distribusi Uang Saku dan 
Frekuensi Konsumsi Fast Food 

Uang Saku  
Frekuensi Konsumsi Fast 

Food 
Sering  Jarang 

N % N %
Rendah  
Tinggi  

16
18 

47,1 
52,9 

15 
16 

48,4 
51,6 

Total  34 100 31 100 
 

Tidak adanya perbedaan ini 
dikarenakan selisih rata-rata uang saku 
antara remaja overweight dan non 
overweight tidak terlalu banyak yaitu Rp 
641. Berdasarkan Tabel 1 selisih uang 
saku kategori tinggi antara remaja yang 
mengalami overweight dan non 
overweight tidak jauh berbeda yaitu 23 
%. Tabel 4 juga dapat dilihat bahwa 
remaja dengan uang saku tinggi memilki 
frekuensi konsumsi fast food tidak jauh 
berbeda yaitu selisih 1,3%.  

Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Aini (2012) yang menyatakan 
bahwa besar kecilnya jumlah uang saku 
tidak mempengaruhi kejadian gizi lebih 
atau overweight dengan nilai p 0,225. 
Selain itu penelitian Hastuti (2008) juga 
menyebutkan bahwa besar uang saku 
bukan merupakan faktor resiko 
terjadinya kelebihan berat badan 
dengan nilai OR 3,67. Berdasarkan 
hasil pengambilan data, penggunaan 
uang saku remaja tidak hanya untuk 
jajan saja tetapi juga untuk keperluan 
lainnya seperti membeli aksesoris, 
pulsa, fotocopy, untuk transportasi dan 
sebagian untuk ditabung. 

Jenis fast food yang ada di 
sekitar sekolah seperti sosis, tempura, 
siomay, batagor, pempek, dll. Pergaulan 
remaja juga berpengaruh terhadap 
kebiasaan makan remaja termasuk apa 
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saja yang mereka makan yang lebih 
menyukai makanan cepat saji atau fast 
food yang cenderung harganya mahal. 
 
4. Distribusi Perbedaan Frekuensi 

Konsumsi Fast Food 
Hasil uji beda responden 

berdasarkan besar uang saku dapat 
dilihat pada Tabel 3. Hasil uji mann 
whitney menunjukkan nilai signifikan 
frekuensi konsumsi fast food ialah 
p=0,299. Berdasarkan hasil tersebut 
maka Ho diterima dikarenakan nilai p 
lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak 
terdapat perbedaan frekuensi konsumsi 
fast food antara remaja overweight dan 
non overweight. 

Tidak adanya perbedaan ini 
karena berdasarkan Tabel 1 bahwa 
selisih rata-rata frekuensi konsumsi fast 
food antara remaja overweight dan non 
overweight sama yaitu 16,8%. Hasil 
penelitian Wulandari (2014) 
menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan asupan lemak antara remaja 
overweight dan non overweight. Adanya 
kemungkinan asupan makan sehari 
remaja yang sering mengkonsumsi fast 
food dengan remaja yang jarang 
mengkonsumsi fast food tidak jauh 
berbeda sehingga tidak terdapat 
perbedaan frekuensi konsumsi fast food 
antara remaja overweight dan non 
overweight.  

Hal ini sesuai dengan penelitian 
Hastuti (2008) yang menyatakan bahwa 
frekuensi konsumsi fast food bukan 
merupakan faktor resiko terjadinya 
kegemukan atau overweight. Selain 
frekuensi konsumsi fast food, banyak 
faktor lain yang mempengaruhi 
terjadinya kegemukan seperti faktor 
lingkungan, makan yang berlebihan, 
riwayat keluarga, infeksi dan aktivitas 
fisik (Proverawati, 2010) 

Fast food umumnya 
mengandung tinggi kalori, lemak, gula 
dan sodium (Na), tetapi rendah akan 
serat, vitamin A, asam askorbat, 
kalsium dan folat. Kebiasaan 

mengkonsumsi makanan dengan nilai 
gizi yang tidak seimbang bila sudah 
terlanjur menjadi pola makan akan 
berdampak negatif pada keadaan gizi 
remaja (Khomsan, 2003). 

 
KESIMPULAN  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Sebagian besar responden memiliki 

ayah dengan kategori pendidikan 
lanjut, yaitu sebanyak 57,6% pada 
responden overweight dan sebagian 
besar responden memiliki ibu 
dengan kategori pendidikan lanjut, 
yaitu  sebanyak 60,6% pada 
responden overweight. Sebagian 
besar responden memiliki orang tua 
dengan kategori pendapatan tinggi, 
yaitu sebanyak 69,7% pada 
responden overweight. 

2. Sebagian besar responden memiliki 
uang saku dengan kategori tinggi, 
yaitu sebanyak 63,6% pada 
responden overweight. 

3. Sebagian besar responden memiliki 
kategori frekuensi konsumsi fast 
food sering, yaitu sebanyak 60,6% 
pada responden overweight. 

4. Tidak terdapat perbedaan 
karakteristik orang tua antara 
remaja overweight dan non 
overweight di SMK Batik 1 
Surakarta 

5. Tidak terdapat perbedaan uang 
saku antara remaja overweight dan 
non overweight di SMK Batik 1 
Surakarta 

6. Tidak terdapat perbedaan frekuensi 
konsumsi fast food antara remaja 
overweight dan non overweight di 
SMK Batik 1 Surakarta 
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