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ABSTRACT 

 
Background:Someone’s nutritional intakes affect the nutritional status of a 
person. Food consumption of family or community depends on the amount and 
type of food purchased, cooked, distributed within the family, and eating habits as 
well as individuals which depend on income, religion, and customs of the 
community. 
Objective:To determine the relationship between parents income, physical 
activity and frequency of consumption of fastfood and nutritional status in primary 
school students in Primary School Muhammadiyah 1 of Ketelan Surakarta. 
Research Methods:Observational study with crosssectional design with the 
number of respondents was 60 students, used Probability Sampling Technique. 
Subjects in this study were primary school students aged 8-11 years. The data 
were obtained through interviews using questionnaire and analyzed using Chi 
Square test. 
Result:Most obese respondents had parents with incomes more than the 
minimum wage (53.7%) and whom earned less than the minimum wage had a  
normal nutritional status children (46.3%) with p value = 1.000, the number of  
respondents who performed light physical activity and were obese was 52%, and 
those of normal nutritional status was 48%, with p value = 0.737. Respondents 
who frequently consumed fast food and were obese amounted to 70.4%, and 
those of normal nutritional status was 29.6%, with p value = 0.017. 
Conclussion:Therewas no relationship between parental income and nutritional 
status. There was no significant relationship between physical activity and 
nutritional status. There was a relationship between the frequency of fast food 
consumption and nutritional status. 
Suggestion:Nutrition program needs to be held at the beginning and end of each 
term, as a prevention of early overweight or obesity in elementary school 
students. 
  
Keywords :nutritional status, parental income, physical activity, frequency of 

fast food, obesity, overweight 
Literatures: 87 (1994-2014) 
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PENDAHULUAN  
Asupan gizi seseorang 

berpengaruh terhadap status gizi 
seseorang. Pangan sebagai 
sumber zat gizi menjadi landasan 
manusia untuk mencapai 
kesehatan dan kesejahteraan 
sepanjang siklus kehidupan. 
Konsumsi makanan oleh 
masyarakat atau oleh keluarga 
bergantung pada jumlah dan 
jenis pangan yang dibeli, 
pemasakan, distribusi dalam 
keluarga, dan kebiasaan makan 
secara perorangan. Hal ini 
bergantung pula pada 
pendapatan, agama, dan adat 
kebiasaan di masyarakat. 
Konsumsi pangan yang keliru 
akan mengakibatkan timbulnya 
gizi salah (malgizi), baik gizi 
kurang maupun gizi lebih.  

Berdasarkan catatan Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) ada 42 juta 
anak mengalami obesitas dan 35 
juta diantaranya berasal dari negara-
negara berkembang. Di Indoesia 
orang yang mengalami kelebihan 
berat badan (overweight) mencapai 
21,7% dan terus meningkat setiap 
tahunnya.  

Gizi lebih maupun gizi kurang 
dapat terjadi pada semua kalangan 
umur, anak-anak usia sekolah, 
remaja maupun dewasa, namun 
yang sering terjadi pada tahun 
pertama kehidupan, pada usia 
sekolah dan pada masa remaja. Di 
seluruh dunia prevalensi kegemukan 
dan obesitas anak meningkat dari 
4,2% pada tahun 1990 menjadi 6,7% 
pada tahun 2010. Tren ini 
diperkirakan akan mencapai 9,1% 
atau 60 juta, pada tahun 2020. 

Pendapatan orangtua 
mengambil andil dalam peningkatan 
risiko kejadian obesitas pada anak. 

Orangtua dengan pendapatan tinggi 
mempunyai kecenderungan untuk 
memberikan uang saku yang cukup 
besar kepada anaknya. Dengan 
uang saku yang cukup besar, 
biasanya anak sering 
mengkonsumsi makanan-makanan 
modern (fastfood)dengan 
pertimbangan prestise. 

 Pada umumnya, fastfood 
mengandung energi yang tinggi, 
tinggi lemak, gula dan natrium, 
namun rendah serat, vitamin A, 
asam askorbat, kalsium dan folat. 
Konsumsi fastfood akan berdampak 
negatif terhadap nutrisi dan 
kesehatan seseorang, terutama 
dapat merugikan pertumbuhan fisik 
dan perkembangan mental, karena 
seseorang yang mengkonsumsi 
fastfood, banyak yang tidak 
mengkonsumsi makanan yang 
dianjurkan seperti buah, sayur dan 
susu (Seo et al., 2011). 

Selain karena masalah 
pendapatan orangtua dan konsumsi 
pangan, aktivitas fisik pada anak 
juga mempengaruhi terjadinya 
obesitas. Dulu permainan anak yang 
umumnya dilakukan adalah 
permainan fisik yang mengharuskan 
anak berlari, melompat, atau 
gerakan lainnya, namun kini 
digantikan oleh permainan anak 
yang kurang melakukan gerak 
badannya seperti game elektronik, 
komputer, internet, atau televisi yang 
cukup dilakukan dengan hanya 
duduk didepannya tanpa harus 
bergerak. Kegemukan tidak hanya 
disebabkan oleh kebanyakan makan 
dalam hal karbohidrat, lemak, 
maupun protein, tetapi juga karena 
kurangnya aktivitas fisik (Almatsier 
2003). 

Hasil RISKESDAS tahun 2013 
menunjukkan secara nasional 
masalah gemuk pada anak umur 5-



2 
 

12 tahun sangat tinggi yaitu 18,8%, 
terdiri dari gemuk 10,8% dan 
obesitas 8,8%. Berdasarkan data 
laporan hasil pemantauan status gizi 
anak baru masuk sekolah di wilayah 
Puskesmas Kota Surakarta 
menggunakan cut of point IMT/U, 
disebutkan bahwa total keseluruhan 
persentase status gizi lebih (gemuk) 
pada tahun 2014 sebesar 11%. 
Terlihat pada pemantauan tahun 
2014 dari 17 Puskesmas yang ada 
di Kota Surakarta, Wilayah 
Puskesmas Setabelan berada di 
urutan pertama sebesar 22,67%. 
Prevalensi ini lebih tinggi 
dibandingkan dengan prevalensi 
nasional.  

Dari 10 sekolah dasar yang ada 
pada wilayah Puskesmas Setabelan, 
terdapat satu sekolah dasar dengan 
prevalensi gizi lebih tertinggi, yaitu 
SD Muhammadiyah 1 Ketelan 
Surakarta. Pada sekolah dasar 
tersebut, terjadi peningkatan 
prevalensi gizi lebih yang semula 
25,48% pada tahun 2013 meningkat 
menjadi 29,29% pada tahun 2014. 
Survey pendahuluan yang telah 
dilakukan di Sekolah Dasar 
Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 
pada bulan Juli 2015, didapatkan 
hasil bahwa dari total siswa-siswi 
kelas 3, 4, dan 5 sebanyak 374 
anak, yang berstatus gizi normal 
sebanyak 177 anak (47,3%), 
berstatus gizi kurus 4 anak (1,06%), 
berstatus gizi lebih sebanyak 69 
anak (18,4%) dan yang berstatus 
obesitas sebanyak 124 anak 
(33,15%). Persentase kejadian gizi 
lebih pada SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta lebih besar 
dibandingkan prevalensi nasional 
sebesar 18,4%.  

Berdasarkan uraian tersebut, 
mendorong peneliti melakukan 
penelitian dengan judul “Hubungan 
pendapatan orangtua, aktivitas fisik 

dan frekuensi konsumsi fastfood 
dengan status gizi pada anak 
sekolah dasar di Sekolah Dasar 
Muhammadiyah 1 Ketelan 
Surakarta”. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian 
observasional dengan pendekatan 
cross sectional dengan jumlah 
responden 60 siswa dengan jumlah 
siswa pada setiap kelas ± 15 siswa 
yang menggunakan teknikProbability 
Sampling. Sampel pada penelitian 
ini adalah anak sekolah dasar usia 
8-11 tahun. Data penelitian diperoleh 
melalui wawancara secara langsung 
denganmenggunakan kuesioner dan 
alat bantu timbangan injak dan 
microtoice untuk pengukuran berat 
badan dan tinggi badan.  

Analisis data disajikan dalam 
tabel distribusi dari variabel yang 
diteliti meliputi pendapatan orangtua, 
aktivitas fisik dan frekuensi konsumsi 
fastfood. Uji statistis yang digunakan 
adalah Uji Hubungan Chi Square. Uji 
hipotesis berdasarkan nilai 
probabilitas p<0,05 maka H0 ditolak 
dan Ha diterima berarti ada 
hubungan antara variabel 
independen dengan variabel 
dependen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran SD Muhammadiyah 
1 Ketelan Surakarta 

SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta didirikan 
pada tahun 1935 dengan nama 
HIS Muhamadiyah yang 
kemudian disesuaikan dengan 
peraturan pemerintah RI 
menjadi SR Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta. 

Fasilitas terdiri dari gedung 
berlantai 3 yang strategis, 
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nyaman dan ber-AC, ruang 
perpustakaan yang 
representatif, 3 ruang 
laboratorium, ruang karawitan, 
ruang musik dan rebana, serta 
alat olahraga, drum band, 
kesenian, dan Multimedia.  

Fasilitas lainnya yaitu 
koperasi sekolah (BUMS), 
kantin sekolah sehat, ruang 
UKS katering dan transportasi 
antar-jemput siswa, 2 
kendaraan bermotor roda 

empat, 1 kendaran roda dua, 
dan LCD disetiap ruang kelas. 

 
B. Karakteristik Responden 

1. Distribusi Jenis Kelamin 
Responden 

Berdasarkan tabel 1 
dapat diketahui bahwa 
responden dengan jenis 
kelamin laki-laki sebesar 
46,7% (28 anak) dan 53,3% 
(32 anak) berjenis kelamin 
perempuan. 

Tabel 1. 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
No Jenis Kelamin Jumlah (n) Persentase (%) 
1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

28 
32 

46,7 
53,3 

 Jumlah 60 100 
 

2. Distribusi Umur Responden 
 

Berdasarkan tabel 2 
dapat diketahui bahwa 
persentase terendah 
responden adalah kelompok 
umur 8 tahun sebesar 13,3% 

(8 anak) dan persentase 
tertinggi adalah kelompok 
umur 9 tahun sebesar 70,0% 
(42 anak) serta sisanya 
adalah kelompok umur 10 
tahun sebesar 16,7% (10 
anak). 

Tabel 2. 
Distribusi Umur Responden 

No. Umur (th) Jumlah (n) Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 

8 
9 
10 

8 
42 
10 

13,3 
70,0 
16,7 

 Jumlah 60 100 
 

3. Distribusi Responden 
Menurut Kelas 

Berdasarkan tabel 3 
diketahui bahwa didapatkan 
sampel sebesar 25% (15 
anak) pada kelas 4A dan 

kelas 4C, kemudian sebesar 
23,3% (14 anak) pada kelas 
4B serta pada kelas 4D 
sebesar 26,7% (16 anak) 
sehingga jumlah responden 
mencapai 60 anak. 

Tabel 3. 
Distribusi Responden Menurut Kelas 

No. Kelas Jumlah (n) Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 

4A 
4B 
4C 
4D 

15 
14 
15 
16 

25,0 
23,3 
25,0 
26,7 

 Jumlah 60 100 
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4. Distribusi Responden 
Menurut Status Gizi 

Status gizi responden 
didasarkan pengukuran berat 
badan dan tinggi badan 
dengan menggunakan alat 
timbangan injak dan 
microtoice.  

Berdasarkan pengukuran 
berat badan dan tinggi badan 
responden diketahui status 
gizi responden yang 
berstatus gizi normal sebesar 
46,7% (28 anak), dan yang 
berstatus gizi obesitas 
sebesar 53,3% (32 anak).

Tabel 4. 
Distribusi Responden Menurut Status Gizi 

No Status Gizi Jumlah (n) Persentase (%) 
 1. Normal 28 46,7 

2. Obesitas 32 53,3 
 Jumla 60 100 

 
5. Distribusi Responden 

Berdasarkan Pendapatan 
Orangtua 

Hasil penelitian yang 
telah dilakukan di SD 
Muhammadiyah 1 Surakarta 
menunjukkan sebagian besar 
pendapatan orangtua 
responden adalah lebih dari 
UMR (>UMR), dimana 
pembagian pendapatan 
orangtua didasarkan pada 
Upah Minimum Regional 
(UMR) Kota Surakarta 
sebesar Rp 1.300.000, 
kemudian dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu kurang dari UMR 
(<UMR), sesuai UMR, dan 
lebih dari (>UMR).  

Berdasarkan tabel 5 
dapat diketahui bahwa 
sebagian besar pendapatan 
orangtua responden sebesar 
90% (54 orangtua 
responden) berpendapatan 
lebih dari UMR, tidak ada 
orangtua responden yang 
berpendapatan sama dengan 
UMR (0%), dan sebesar 10% 
(6 orangtua responden) 
berpendapatan kurang dari 
UMR. 

Tabel 5. 
Distribusi Pendapatan Orangtua Responden Berdasarkan Upah Minimum 

Regional (UMR) 
Kategori Jumlah (n) Persentase (%) 

Kurang dari UMR 
Sesuai UMR 

Lebih dari UMR 

6 
0 

54 

10 
0 
90 

Jumlah 60 100 
 

6. Distribusi Responden 
Berdasarkan Aktivitas Fisik 

Berdasarkan data pada 
tabel 6, sebagian responden 
memiliki aktivitas fisik ringan 
sebesar 83,3% (50 anak) dan 
responden yang memiliki 
aktivitas fisik sedang sebesar 
16,7% (10 anak). Penilaian 
aktivitas fisik pada penelitian 
ini berdasarkan hasil recall 

aktivitas fisik 24 jam yang 
dilakukan selama seminggu / 
7 hari berturut-turut. Hasil 
recall menunjukkan bahwa 
masih banyaknya aktivitas 
fisik siswa-siswi yang 
tergolong ringan, hal ini 
dikarenakan banyak siswa-
siswi yang kegiatannya 
hanya menonton televisi, 
melakukan hal-hal atau 
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pekerjaan yang ringan, 
banyak kegiatan yang 
dilakukan dengan 
mengendarai kendaraan, dan 
jarang juga siswa-siswi 
tersebut melakukan olahraga 

yang berat. Olahraga 
dilakukan satu minggu sekali, 
dan itupun dilakukan pada 
saat ada jam pelajaran 
olahraga di sekolah.

Tabel 6. 
Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas Fisik 

Kategori Jumlah (n) Persentase (%) 
Ringan 
Sedang 
Berat 

50 83,3 
10 16,7 
0 0 

Jumlah 60 100 
 

7. Distribusi Responden 
Berdasarkan Frekuensi 
Konsumsi Fastfood 

Berdasarkan tabel 7 
dapat diketahui bahwa urutan 
pertama frekuensi konsumsi 
fastfood sebagian besar 
responden adalah jarang 
yaitu sebesar 55% (33 anak) 
dan urutan kedua adalah 
sering sebesar 55% (27 
anak). Penilaian frekuensi 
konsumsi fastfood pada 
penelitian ini berdasarkan 
hasil FormFood Frequency 
Questionaire (FFQ), dalam 
waktu 1 minggu terakhir.  

Sebesar 45% responden 
(27 anak) masuk dalam 
kategori sering 
mengkonsumsi fastfood. 

Pada umumnya, fastfood 
mengandung energi yang 
tinggi, tinggi lemak, gula dan 
natrium, rendah serat, 
vitamin A, asam askorbat, 
kalsium dan folat. Jika 
fastfood menjadi makanan 
pilihan, fastfood akan 
memberikan dampak negatif 
pada nilai gizi makanan atau 
diet seseorang (Moore et al., 
2009). 

Tabel 7. 
Distribusi Responden Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Fastfood 
Kategori Jumlah (n) Persentase (n) 

 Jarang 
Sering  33 

27  55 
45  

Jumlah 60 100 
 

C. Hubungan Pendapatan 
Orangtua dengan Status Gizi 

Hasil analisis hubungan 
pendapatan orangtua 

denganstatus gizi pada anak 
sekolah dasar dapat dilihat pada 
Tabel 8. 

Tabel 8. 
Hubungan Pendapatan Orangtua dengan Status Gizi 

Pendapatan 
Orangtua 

Status Gizi Jumlah Sig. (p) Obesitas Normal  
N % N % n % 

Kurang dari UMR 3 50 3 50 6 100 
1,000 Lebih dari UMR 29 53,7 25 46,3 54 100 

Jumlah 32 53,3 28 46,7 60 100 
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Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dari 60 
responden, diketahui bahwa 
responden dengan pendapatan 
orangtua kurang dari UMR yang 
berstatus gizi normal sebesar 
50% (3 anak), dan responden 
dengan pendapatan orangtua 
lebih dari UMR yang berstatus 
gizi normal sebesar 46,3% (25 
anak). Sedangkan responden 
dengan pendapatan orangtua 
kurang dari UMR yang berstatus 
gizi obesitas sebesar 50% (3 
anak), dan responden dengan 
pendapatan orangtua lebih dari 
UMR yang berstatus gizi 
obesitas sebesar 53,7% (29 
anak).  

Pendapatan orangtua 
responden terendah sebesar Rp 
1.000.000, dan pendapatan 
tertinggi sebesar Rp 10.000.000 
dengan rata-rata pendapatan 
orangtua sebesar Rp 4.500.000.  

Hasil uji hubungan Chi 
Squaremenunjukkan bahwa nilai 
p=1,000. Nilai p didapatkan dari 
alternatif uji chi square, yaitu 
melalui Fisher’s Exact Test 
karena terdapat 2 cell dengan 
nilai kurang dari 5. Berdasarkan 
hasil tersebut maka Ho diterima, 
karena p>0,05 yang berarti tidak 
ada hubungan yang signifikan 
antara pendapatan orangtua 
dengan status gizi.  

Penelitian ini tidak 
menunjukkan adanya hubungan 
antara pendapatan orangtua 
dengan status gizi pada anak 
dikarenakan pendapatan 
keluarga yang kurang dari UMR 
masih dapat mencukupi 
kebutuhan makanan keluarga 
sehingga status gizinya normal. 
Selain itu hal lain yang 
menyebabkan tidak adanya 

hubungan antara pendapatan 
dengan status gizi yaitu terkait 
dengan besar kecilnya 
pengeluaran keluarga untuk 
makan.Totalitas pendapatan 
keluarga tidak semuanya 
digunakan untuk memenuhi 
kebutuhanmakan, sehingga 
secara langsung pendapatan 
tidak mempunyai korelasi yang 
nyata dengan status gizi anak 
sekolah dasar. Hal ini 
disebabkan tidak ada 
kecenderungan bahwa orangtua 
responden yang mempunyai 
pendapatan tinggi dialokasikan 
untuk pemenuhankebutuhan 
pangan yang tinggi pula, 
demikian juga sebaliknya tidak 
adakecenderungan bahwa 
dengan pendapatan yang 
rendah alokasi untuk 
kebutuhanpangan yang rendah. 

Sejalan dengan pendapat 
Ninik Asri (2005), bahwa 
pengeluaran untuk makan yang 
tinggi yang mempengaruhi 
status gizi seorang anak. 
Dengan pengeluaran 
makanyang lebih tinggi yang 
digunakan untuk memenuhi 
konsumsi pangan dengan 
kualitas gizi yang baik, hal ini 
akan diikuti dengan kenaikan 
status gizinya.  

Hal ini sejalan dengan 
pendapat Sajogjo (2004), yang 
menyatakan bahwa keluarga-
keluargayang sebenarnya 
mempunyai penghasilan cukup 
akan tetapi sebagiananaknya 
gizi kurang, karena cara 
mengatur belanja keluarga yang 
kurang baik,misalnya untuk 
pangan disediakan belanja 
terlalu sedikit lebih banyak 
diperuntukkan bagi pembelian 
barang-barang lain. 
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D. Hubungan Aktivitas Fisik 
dengan Status Gizi 

Hasil analisis hubungan 
aktivitas fisik dengan status gizi 
dapat dilihat pada Tabel 9. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa responden 
yang beraktivitas fisik ringan 
dengan status gizi normal 
sebesar 48% (24 anak), dan 
yang beraktivitas fisik sedang 

yang berstatus gizi normal 
sebesar 4% (4 anak). 
Sedangkan responden yang 
beraktivitas fisik ringan dengan 
status gizi obesitas sebesar 
52% (26 anak), dan yang 
beraktivitas sedang yang 
berstatus gizi obesitas sebesar 
60% (6 anak). Didapatkan nilai 
PAL terendah 0,9 dan nilai PAL 
tertinggi 1,9 dengan nilai PAL 
rata-rata sebesar 1,24. 

Tabel 9. 
Analisis Hubungan Aktivitas Fisik dengan Status Gizi 

 

Aktivitas Fisik 
Status Gizi Jumlah Sig. (p) 

Obesitas  Normal  
N % N % n % 

0,737 Ringan 26 52,0 24 48,0 50 100 
Sedang 6 60,0 4 40,0 10 100 
Jumlah 32 53,3 28 46,7 60 100 
 

Hasil uji hubungan Chi 
Square menunjukkan bahwa 
nilai p=0,737 Berdasarkan hasil 
tersebut maka Ho diterima, 
karena p>0,05 yang berarti tidak 
ada hubungan yang signifikan 
antara aktivitas fisik dengan 
status gizi. Hal ini dikarenakan 
sebagian besar responden, baik 
yang berstatus gizi lebih 
ataupun berstatus gizi normal 
sama-sama mempunyai 
aktivitas fisik ringan yang tidak 
terlalu banyak gerak.  

Aktivitas fisik yang secara 
nyata mempengaruhi status gizi 
menurut penelitian Dwi 
Oktaviani tahun 2012, adalah 
lama menonton televisi, lama 
waktu tidur dan lama kegiatan 
yang dilakukan diluar rumah. 
Menonton televisi termasuk 
dalam gaya hidup sedentaris 
(sedentary lifestyle) yaitu gaya 
hidup santai dan 
meminimalisasikan aktivitas 

fisik. Menonton televisi 
tergolong ke dalam aktivitas 
ringan yang berarti tidak banyak 
energi yang terpakai. Menonton 
televisi dalam waktu yang lama 
dapat berkontribusi terhadap 
kejadian obesitas. Hal ini 
semakin memperbesar risiko 
kejadian obesitas jika konsumsi 
energi pangan terus meningkat 
sehingga terjadilah 
ketidakseimbangan energi di 
dalam tubuh. Konsumsi energi 
ini dapat diperoleh saat 
menonton televisi apabila 
kegiatan tersebut dibarengi 
dengan kebiasaan ngemil 
snack. Makanan camilan 
tersebut mengandung kalori 
yang tinggi, sehingga semakin 
meningkatkan risiko 
peningkatan obesitas. Hal lain 
diungkapkan dalam penelitian 
Taheri et al tahun 2004, bahwa 
lama waktu tidur <7,7 jam 
berhubungan dengan status 
gizi. Lama waktu tidur yang 
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pendek berhubungan dengan 
penurunan hormon leptin dan 
peningkatan hormon ghrelin. 
Kedua hormon ini berfungsi 
dalam pengaturan nafsu makan. 

Sebagian besar responden 
berdasarkan kuesioner aktivitas 
fisik memiliki lama waktu tidur 
lebih dari 8 jam, lama waktu 
menonton televisi rata-rata 3 
jam sehari dan memiliki sedikit 
waktu lama untuk melakukan 
kegiatan diluar rumah.  

Tidak terdapatnya 
hubungan yang signifikan antara 
aktivitas fisik dengan status gizi 
anak sekolah dasar dapat 
disebabkan karena beberapa 
faktor. Beberapa faktor tersebut 
yaitu asupan gizi, besar 
keluarga, gaya hidup, faktor 
genetik, gangguan hormonal 
dan faktor psikologi. Hal ini 
diduga dapat disebabkan 
meskipun aktivitas fisik mereka 
rendah maupun tinggi, 

tapimasukan makanan yang 
dapat menyebabkan risiko 
kegemukan lebih besar serta 
diperkuatdengan adanya faktor 
genetik dari kedua orang tuanya 
yang cenderung 
mengalamikegemukan, maka 
faktor aktifitas fisik hanya 
merupakan salah satu faktor 
penyebab kegemukanpada 
anak. Dalam penelitian ini 
ditemukan aktivitas fisik 
responden sebagian besar 
ringan, ada kemungkinan 
kejadian obesitas dipengaruhi 
oleh faktor lain selain aktivitas 
fisik yang ringan, sehingga perlu 
dilaksanakan penelitian lebih 
lanjut. 

E. Hubungan Frekuensi 
Konsumsi Fastfood dengan 
Status Gizi 

Hasil analisis hubungan 
frekuensi konsumsi fastfood 
dengan status gizi dapat dilihat 
pada Tabe 10. 

Tabel 10. 
Analisis Hubungan Frekuensi Fastfood dengan Status Gizi 

 

Frekuensi 
Konsumsi 
Fastfood 

Status Gizi Jumlah Sig. (p) 
Obesitas Normal  

N % N % n %  

Jarang 13 39,4 20 60,6 33 100 
0,017 Sering 19 70,4 8 29,6 27 100 

Jumlah 32 53,3 28 46,7 60 100 
 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa responden 
yang jarang mengkonsumsi 
fastfood dengan status gizi 
normal sebesar 60,6% (20 
anak), dan yang sering 
mengkonsumsi fastfood yang 
berstatus gizi normal sebesar 
29,6% (8 anak). Sedangkan 
responden yang jarang 
mengkonsumsi fastfood dengan 

status gizi obesitas sebesar 
39,4% (13 anak), dan yang 
sering mengkonsumsi fastfood 
yang berstatus gizi obesitas 
sebesar 70,4% (19 anak). 
Frekuensi konsumsi fastfood 
terendah sebanyak 1 kali, dan 
tertinggi 7 kali dengan rata-rata 
sebanyak 3,5 kali. 
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Hasil uji hubungan Chi 
Square menunjukkan bahwa 
nilai p=0,017. Berdasarkan hasil 
tersebut maka Ho ditolak, 
karena p<0,05 yang berarti ada 
hubungan yang signifikan antara 
frekuensi konsumsi fastfood 
dengan status gizi. 

Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Damopolli (2013) yang 
menyatakan bahwa ada 
hubungan konsumsi fastfood 
dengan kejadian obesitas pada 
anak SD di kota Manado 
(p=0,024). Hasil penelitian Barre 
Allo (2013), menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang 
bermakna antara kebiasaan 
konsumsi fastfood dengan 
kejadian gizi lebih pada siswa 
SD Negeri Sudirman I Makassar 
(p = 0,000 < 0,05). Hasil 
penelitian ini juga sejalan 
dengan Zulfa (2011) yang 
menemukan adanya hubungan 
antara kebiasaan konsumsi 
fastfood dengan kejadian gizi 
lebih.  

Fastfood merupakan 
makanan siap saji yang 
mengandung tinggi kalori, tinggi 
lemak dan rendah serat. 
Konsumsi yang tinggi terhadap 
fastfood atau makanan siap saji 
dapat menyebabkan terjadinya 
gizi lebih atau kegemukan 
karena kandungan dari fastfood 
tersebut. Fastfood adalah 
makanan bergizi tinggi yang 
dapat menyebabkan 
kegemukan atau obesitas 
terhadap anak-anak yang 
mengkonsumsi, selain itu dapat 
menyebabkan penyakit jantung, 
penyumbatan pembuluh darah 
dan sebagainya. Fastfood 
dianggap negatif karena 

ketidakseimbangannya 
(Khomsan, 2004).  

Apabila dilihat dari jenis 
makanan jajanan yang dijual di 
kantin sekolah, sebagian besar 
makanan tersebut mengandung 
tinggi kalori dan tinggi lemak. 
Distribusi frekuensi konsumsi 
responden berdasarkan jenis 
fastfood menunjukkan bahwa 
jenis fastfood yang sering di 
konsumsi siswa adalah chicken 
nugget dan bakso. 

Semakin banyak konsumsi 
makanan cepat saji, semakin 
tinggi kejadian obesitas, karena 
kandungan kalori dan lemak 
pada makanan cepat saji sangat 
tinggi. Hanya dengan makanan 
cepat saji yang sederhana 
sudah dapat memenuhi 
setengah kebutuhan kalori 
seseorang dalam sehari. Selain 
itu banyaknya jenis makanan 
cepat saji yang dikonsumsi juga 
semakin meningkatkan kejadian 
obesitas. 

 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Tidak ada hubungan antara 

pendapatan orangtua dengan 
status gizi pada anak sekolah 
dasar di SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta dengan nilai 
p=1,000. 

2. Tidak ada hubungan yang 
signifikan antara aktivitas fisik 
dengan status gizi pada anak 
sekolah dasar di SD 
Muhammadiyah 1 Ketelan 
Surakarta dengan nilai p=0,737. 

3. Ada hubungan antara frekuensi 
konsumsi fastfood dengan 
status gizi pada anak sekolah 
dasar di SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta dengan nilai 
p=0,017. 
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Saran 
1. SD Muhammadiyah 1 Ketelan 

Surakarta 
Perlu diadakannya program 

gizi seperti “one day pojok gizi” 
maupun adanya “nutrition 
corner” sebagai upaya 
pencegahan gizi lebih ataupun 
obesitas dini pada anak sekolah 
dasar dan juga sebagai sarana 
pengetahuan bagi anak untuk 
mengetahui makanan yang 
sehat dan bergizi yang 
dianjurkan untuk pertumbuhan 
dan perkembanggannya.  

2. Bagi Peneliti Lain 
Bagi peneliti selanjutnya 

perlu menambahkan faktor-
faktor lain seperti faktor genetik 
dan asupan makan harian yang 
dihubungkan dengan status gizi 
anak sekolah dasar karena hal 
tersebut berkaitan langsung 
dalam mempengaruhi status 
gizi. 
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