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ABSTRAK 
 
 
 
Febriyani, Mila. 2013. Hubungan Daya Tarik Iklan Fast food Pada Media 

Massa, Asupan Makan Dan Frekuensi Konsumsi Fast food 
Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja Di SMA Negeri 3 
Pontianak. Tugas Akhir, Program Studi Ilmu Gizi Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawijaya. Pembimbing : (1) Dra. Asmika, 
SKM, M.Kes. (2) Amalia Ruhana, SP, M.PH 

 
 
 
 Remaja usia sekolah merupakan suatu kelompok masyarakat yang relatif 
rentan terhadap iklan terutama iklan fast food di media televisi maupun media 
cetak. Kecenderungan dalam mengkonsumsi fast food terlalu sering dapat 
menimbulkan ketidakseimbangan gizi sehingga menyebabkan gizi lebih 
(obesitas). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui hubungan daya tarik iklan 
fast food pada media massa, asupan makan dan frekuensi konsumsi fast food 
dengan kejadian obesitas. Studi korelasi dengan pendekatan cross sectional 
dengan jumlah sampel sebanyak 56 responden. Sampel dipilih dengan cara 
purposive sampling. Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah  daya tarik 
iklan fast food pada media massa, asupan makan, frekuensi konsumsi fast food 
dan kejadian obesitas. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan 
yang signifikan antara daya tarik iklan fast food dengan kejadian obesitas uji 
(Spearman’s, p>0,05). Tidak adanya hubungan yang signifikan antara frekuensi 
konsumsi fast food terhadap kejadian obesitas (Spearman’s, p>0,05). Adanya 
hubungan yang signifikan antara asupan makan terhadap kejadian obesitas 
(Spearman’s, p<0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi 
konsumsi energi dikonsumsi semakin tinggi resiko terjadinya obesitas. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan perlu adanya penyuluhan tentang 
fast food pada remaja agar bisa lebih selektif dalam memilih makanan jajanan 
dan dapat mengontrol tingkat keseringan frekuensi konsumsi fast food. 
 
 
 
Kata kunci : remaja, fast food, asupan energi, obesitas 



 
 

ABSTRACT 

 
 

Febriyani, Mila. 2013. Relations in Fast Food Advertisement’s appeal On 
Mass Media, food intake and frequency of Fast Food 
consumption With Genesis Obesity In Teens At SMA Negeri 3 
Pontianak. Final Assignment. Nutrition Study Program. Faculty of 
Medicine. Brawijaya University. Supervisors : (1) Dra. Asmika, SKM, 
M.Kes. (2) Amalia Ruhana, SP, M.PH 

 
 
 

School age youth are a community that is relatively susceptible to 
advertising, especially fast food advertisement on television or print media. The 
trend in consumption of fast food too often can lead to nutritional imbalances 
causing overweight (obese). This study aimed to determine the relationship allure 
of fast food advertising on mass media, food intake and frequency of fast food 
consumption with the incidence of obesity. Studies with cross sectional 
correlation with the total sample of 56 respondents. Samples were selected by 
purposive sampling. The variables measured in this study is the appeal of fast 
food advertisements in the mass media, food intake, frequency of fast food 
consumption and obesity. The results showed no significant relationship between 
fast food advertisements appeal to the incidence of obesity trials (Spearman's, p> 
0.05). No significant relationship between the frequency of fast food consumption 
on the incidence of obesity (Spearman's, p> 0.05). Significant relationship 
between food intake on the incidence of obesity (Spearman's, p <0.05). The 
conclusion of this study is the high energy consumption the greater the risk of 
obesity. Based on these results, it is suggested the need for education about fast 
food on teenagers to be more selective in choosing food snacks and can control 
the level of frequency of fast food consumption frequency. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan saat dimana seseorang mulai berinteraksi 

dengan lebih banyak pengaruh lingkungan dan mengalami pembentukan prilaku. 

Perubahan gaya hidup mereka menjadi lebih aktif, lebih banyak makan di luar 

rumah, dan mendapat banyak pengaruh dalam pemilihan makanan yang akan 

dimakannya, mereka juga lebih sering mencoba-coba makanan baru, salah 

satunya adalah fast food (Khomsan, 2004). Remaja terdorong untuk 

mengkonsumsi makanan tertentu karena penayangan iklan makanan cepat saji 

yang sangat gencar saat menonton televisi (Budiono dan Mardiana, 2006). 

Remaja usia sekolah merupakan suatu kelompok masyarakat yang relatif 

rentan terhadap iklan terutama iklan fast food di media televisi maupun media 

cetak. Riset yang melibatkan 2.000 siswa di sekolah menengah dan sekolah 

tinggi di Amerika dan disurvei berapa jam mereka menonton televisi setiap hari. 

Rata-rata remaja yang melihat lebih dari lima jam sehari televisi sebagian mereka 

memiliki 10% asupan kalori yang lebih tinggi daripada orang-orang yang telah 

menghabiskan kurang dari dua jam sehari di televisi (Budiono dan Mardiana, 

2006).  

Penelitian Risa dkk (2009) di salah satu SMA yang ada di Palembang 

diperoleh data 77,2% siswa menggunakan media elektronik sebagai sumber 

informasi iklan dan 22,8% menggunakan media cetak sebagai sumber informasi 

melihat iklan. Hasil uji statistik menyatakan ada hubungan yang signifikan antara 

daya tarik iklan fast food dengan frekuensi konsumsi fast food, yaitu 55,2% 



 
 

responden dengan katagori tertarik dengan iklan dan mempunyai frekuensi 

konsumsi fast food yang sering. 

Umumnya remaja rata-rata mengunjungi restoran cepat saji dua kali 

seminggu (French, 2001). Penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2008) 

didapatkan hasil frekuensi konsumsi fast food pada remaja SMA Depok lebih dari 

dua kali per minggu sebanyak 36,1 % dan penelitian yang dilakukan Mardatillah 

tahun 2008 menunjukkan hasil frekuensi konsumsi fast food  lebih dari dua kali 

dalam seminggu sebanyak 36,8%. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian 

oleh Risa dkk (2009) pada remaja SMA Palembang frekuensi konsumsi fast food 

yang lebih dari tiga kali per minggu sebanyak sebanyak 52,2%. 

Kecenderungan dalam mengkonsumsi fast food terlalu sering dapat 

menimbulkan ketidakseimbangan gizi menyebabkan gizi lebih (obesitas) 

(Sediaoetama, 2000). Penelitian Martha (2009) yang dilakukan pada sebuah 

SMA di Medan sebanyak 40,33% responden mengalami obesitas dan 9,24% 

mengalami overweight. Hal ini disebabkan oleh pola makan berlebih, yaitu jumlah 

siswi yang mengonsumsi fast food 2-3 kali seminggu yaitu sebanyak 43,69%. 

Penelitian Shinta (2011), responden dengan katagori status gizi lebih yaitu 

sebanyak 46,7% mempunyai frekuensi konsumsi fast food 1-2 kali dalam 

seminggu. 

Pola makan yang tinggi kalori dan aktifitas fisik yang kurang berperan 

penting terhadap terjadinya peningkatan prevalensi obesitas. Hasil Riskesdas 

tahun 2010 juga menunjukkan prevalensi obesitas menurut IMT/U dengan 

katagori umur 13-15 tahun di Indonesia sebesar 2,5% dan khusus di Kalimantan 

Barat sebesar 1,5%, katagori umur 16-18 tahun prevalensi obesitas di Indonesia 

sebesar 1,4% dan khusus di Kalimantan Barat sebesar 0,7%. Dilihat dari hasil 



 
 

Riskesdas (2010) prevalensi obesitas di Kalimantan Barat menunjukkan hasil 

yang tidak jauh berbeda dengan rata-rata prevalensi obesitas di Indonesia. 

Prevalensi berat badan lebih tahun 2010 di Pontianak sebanyak 8,6% dan 

persen obesitas sebanyak 9,5% (Dinkes Pontianak, 2011). 

Hasil observasi dan wawancara, didapatkan hasil bahwa SMA Negeri 3 

Pontianak mempunyai letak yang sangat strategis dimana dekat dengan pusat 

penjualan fast food, sehingga dikhawatirkan akan banyaknya siswa yang 

cenderung memilih fast food. Penelitian Yuliansyah (2006) di 4 SMA swasta kota 

Pontianak ditemukan 11,3% murid SMA yang mengalami kelebihan berat badan. 

Dari data-data di latar belakang tersebut, peneliti tertarik membuat judul 

penelitian Hubungan Daya Tarik Iklan Fast Food pada Media Massa, Asupan 

Makan dan Frekuensi Konsumsi Fast Food terhadap Kejadian Obesitas di SMA 

Negeri 3 Pontianak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Apakah Ada Hubungan Daya Tarik Iklan Fast Food pada Media Massa, 

Asupan Makan dan Frekuensi Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Obesitas? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan daya tarik iklan fast food pada media massa, 

asupan makan dan frekuensi konsumsi fast food dengan kejadian 

obesitas. 

 



 
 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui daya tarik iklan fast food pada media massa 

b. Untuk mengetahui asupan makan pada remaja  

c. Untuk mengetahui frekuensi konsumsi fast food pada remaja 

d. Untuk mengetahui kejadian obesitas pada remaja  

e. Untuk mengetahui hubungan daya tarik iklan fast food pada media 

massa dengan kejadian obesitas pada remaja 

f. Untuk mengetahui hubungan asupan makan dengan kejadian obesitas 

pada remaja  

g. Untuk mengetahui hubungan frekuensi konsumsi fast food dengan 

kejadian obesitas pada remaja 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang fast food dan sebagai 

bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada pihak yang terkait mengenai hubungan 

daya tarik iklan fast food pada media massa, asupan makan dan frekuensi 

konsumsi fast food terhadap kejadian obesitas. 



 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Remaja 

2.1.1 Definisi Remaja 

Remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa anak dan 

masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial 

emosional. Perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional yang terjadi 

berkisar dari perkembangan fungsi seksual, proses berpikir abstrak sampai pada 

kemandirian (Santrock, 2003). 

Tingkah laku remaja pada umumnya digambarkan sebagai berikut: 

a. Memiliki perasaan malu dan sensitif tapi bersamaan dengan itu mereka juga 

sering kali berlaku agresif. 

b. Remaja mengalami ketegangan atau tekanan emosional karena mengalami 

konflik-konflik mengenai sikap, nilai-nilai, ideologi, dan gaya hidup yang 

bermacam-macam. Walaupun mereka beranjak memasuki dunia orang 

dewasa, mereka sebenarnya tidak dapat dikatakan sudah dewasa maupun 

masih anak-anak. 

c. Adanya kesiapan dalam diri remaja untuk bertindak ekstrim dan mengubah 

perilaku secara drastis. Itulah sebabnya kita sering menemui remaja yang 

bersikap dan berperilaku radikal dan memberontak (Santrock, 2003). 

2.1.2 Tahapan Remaja 

 Menurut Sarwono (2010) masa remaja dibagi menjadi beberapa tahap 

yaitu: 



 
 

a. Remaja awal (early adolescent) pada usia 11-14 tahun. Remaja awal 

biasanya berada pada tingkat SMP, perubahan yang terjadi pada masa ini 

sangat cepat, baik pertumbuhan fisik dan kapasitas intelektual. Pada masa ini 

tugas perkembangannya lebih dipengaruhi oleh perubahan fisik dan mental 

yang cepat, yaitu adaptasi dan penerimaan keadaan tubuh yang berubah. 

b. Remaja pertengahan (middle adolescent) pada usia 15-18 tahun, biasanya 

duduk di bangku SMU. Pada masa ini remaja secara fisik menjadi percaya 

diri dan mendapatkan kebebasan secara psikologi dari orang tua, 

memperluas pergaulan dengan teman sebaya dan mulai mengembangkan 

persahabatan dan keterkaitan dengan lawan jenis. 

c. Remaja akhir (late adolescent) pada usia 18-22 tahun. Umumnya terjadi pada 

akhir SMU dan universitas sampai individu mencapai kematangan fisik, 

emosi dan kesadaran akan keadaan sosialnya, memiliki identitas personal 

dalam relasinya dengan orang lain, mengetahui peran sosial, sistem nilai, 

dan tujuan dalam hidupnya. 

2.1.3 Karakteristik Remaja 

  Makmun (2003) menjelaskan karakteristik perilaku dan pribadi pada masa 

remaja terbagi ke dalam dua kelompok yaitu remaja awal (11-13 dan 14-15 

tahun) dan remaja akhir (14-16 dan 18-20 tahun) meliputi aspek : 

a. Fisik, laju perkembangan secara umum berlangsung pesat, proporsi ukuran 

tinggi, berat badan seringkali kurang seimbang dan munculnya ciri-ciri 

sekunder. 

b. Psikomotor, gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasikan serta 

aktif dalam berbagai jenis cabang permainan. 



 
 

c. Bahasa, berkembangnya penggunaan bahasa sandi dan mulai tertarik 

mempelajari bahasa asing, menggemari literatur yang bernafaskan dan 

mengandung segi erotik, fantastik, dan estetik. 

d. Sosial, keinginan menyendiri dan bergaul dengan banyak teman tetapi 

bersifat temporer, serta adanya kebergantungan yang kuat kepada kelompok 

sebaya disertai semangat konformitas yang tinggi. 

e. Perilaku kognitif 

1) Proses berfikir sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika 

formal yang bersifat abstrak, meskipun relatif terbatas, 

2) Kecakapan dasar intelektual menjalani laju perkembangan yang terpesat 

3) Kecakapan dasar khusus (bakat) mulai menujukkan kecenderungan-

kecenderungan yang lebih jelas. 

f. Moralitas 

1) Adanya ambivalensi antara keinginan bebas dari dominasi pengaruh 

orang tua dengan kebutuhan dan bantuan dari orang tua. 

2) Sikapnya dan cara berfikirnya yang kritis mulai menguji kaidah-kaidah 

atau sistem nilai etis dengan kenyataannya dalam perilaku sehari-hari 

oleh para pendukungnya. 

3) Mengidentifikasi dengan tokoh moralitas yang dipandang tepat dengan 

tipe idolanya. 

g. Perilaku Keagamaan 

1) Mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan tuhan mulai 

dipertanyakan secara kritis dan skeptis. 

2) Masih mencari dan mencoba menemukan pegangan hidup. 



 
 

3) Penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan atas 

pertimbangan adanya semacam tuntutan yang memaksa dari luar dirinya. 

h. Konatif, emosi, afektif, dan kepribadian 

1) Lima kebutuhan dasar (fisiologis, rasa aman, kasih sayang, harga diri, 

dan aktualisasi diri) menunjukkan arah kecenderungannya. 

2) Reaksi-reaksi dan ekspresi emosionalnya masih labil dan belum 

terkendali seperti pernyataan marah, gembira atau kesedihannya masih 

dapat berubah-ubah dan silih berganti. 

3) Merupakan masa kritis dalam rangka menghadapi krisis identitas yang 

sangat dipengaruhi oleh kondisi psikososial, sehingga akan membentuk 

kepribadian. 

4) Kecenderungan arah sikap nilai mulai tampak (teoritis, ekonomis, estetis, 

sosial, politis, dan religius), meski masih dalam taraf eksplorasi dan 

mencoba-coba. 

 

2.2 Iklan Fast food Pada Media Massa 

2.2.1 Definisi Media Massa 

 Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri 

adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada 

khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti 

surat kabar, film, radio dan televisi (Cangara, 2003) 

 Menurut Cangara (2003), karakteristik dari media massa sendiri adalah : 



 
 

a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelolah media terdiri dari banyak 

orang yakni mulai dari proses pengumpulan, pengelolaan sampai pada 

penyajian informasi. 

b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan 

terjadinya dialog antara pengiriman dan penerima. Kalau terjadi reaksi umpan 

balik biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. 

c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak 

karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan dimana 

informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang 

sama. 

d. Menggunakan peralatan teknis dan mekanis seperti radio, televisi, surat 

kabar dan semacamnya. 

e. Bersifat terbuka, artinya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja 

tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa. 

2.2.2 Efek Media Massa 

Media massa mempunyai efek yang berkaitan dengan perubahan sikap, 

perasaan dan perilaku dari komunikasinya. Dari pernyataan tersebut dapat 

dijelaskan bahwa media massa mempunyai efek kognitif, afektif dan konatif 

(Ardianto dan Erdinaya, 2005). 

a. Efek Kognitif 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan, sifatnya 

informatif bagi dirinya. Efek kognitif membahas tentang bagaimana media 

massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang 

bermanfaat dan mngembangkan keterampilan kognitifnya. Melalui media 



 
 

massa seseorang dapat memperoleh informasi tentang benda, orang atau 

tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. 

b. Efek Afektif 

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi 

massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu tetapi lebih 

dari itu khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, 

sedih, gembira, marah dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

intensitas rangsangan emosional pesan media massa adalah suasana 

emosional, skema kognitif, suasana terpaan, predisposisi individual dan 

identifikasi khalayak dengan tokoh dalam media massa. 

c. Efek Konatif 

Efek konatif merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk 

perilaku, tindakan atau kegiatan, seperti misalnya adegan kekerasan dalam 

televisi atau film dapat menjadi pemicu seseorang berbuat seperti yang ada 

di televisi atau film tersebut (Ardianto dan Erdinaya, 2005). 

2.2.3 Iklan Fast food 

Kata iklan (advertising) berasal dari bahasa Yunani, yang artinya kurang 

lebih adalah menggiring orang pada gagasan. Adapun pengertian iklan secara 

komprehensif adalah “semua bentuk aktifitas untuk menghadirkan dan 

mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non personal yang dibayar oleh 

sponsor tertentu”. Dengan demikian, iklan merupakan suatu proses komunikasi 

yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil 

tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan (Durianto dkk, 2003). 

Melalui media iklan, publik ditarik perhatiannya dan dipengaruhi agar mau 

membeli serta mau menerima ide-ide yang ditawarkan atau dianjurkan oleh iklan 



 
 

tersebut. Kemampuan iklan untuk menciptakan sikap yang mendukung terhadap 

suatu produk sering bergantung pada konsumen terhadap iklan itu sendiri 

(Abidin, 2007). 

Usia remaja merupakan usia yang sangat mudah terpengaruh oleh siapa 

saja teman pergaulan dan media masa terutama iklan yang menarik perhatian 

remaja tentang makanan yang baru dan harga yang terjangkau. Ditinjau dari pola 

makan, remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan 

luar seperti maraknya iklan makanan siap santap (fast food) yang umumnya 

mengandung kalori tinggi, kaya lemak, tinggi natrium dan rendah serat. Hal ini 

memungkinkan terjadinya kasus kegemukan di kalangan remaja (Leane, 2007). 

Saputra (2000), dari 282 siswa SMA di Bogor yang menyukai iklan fast food 

sebesar 70,89%. Ketertarikan responden terhadap iklan fast food dilihat juga dari 

katagori kemasan produk iklan yaitu 97,89% menyukai kemasan dari iklan fast 

food tersebut. 

Dari 92 responden, sebagian besar responden (80,4%) melihat iklan 

makanan dan minuman lebih dari atau sama dengan 3 kali sehari dan selebihnya 

(19,6%) melihat iklan makanan dan minuman kurang dari 3 kali sehari (Risa dkk, 

2009). 

Penelitian Suryaalamsah (2009) pada anak obesitas 80% dan non obes 

53,3% banyak mendapatkan informasi tentang fast food dari iklan di televisi dan 

sisanya dari keluarga. Penelitian lainnya juga mendapatkan hasil bahwa sumber 

informasi fast food paling banyak adalah televisi (46,67%) dan brosur (26,67%). 

(Friza, 2007). 

 

 



 
 

2.3 Pola Konsumsi Remaja 

  Seorang remaja biasanya telah mempunyai pilihan sendiri terhadap 

makanan mereka senangi. Banyak remaja cenderung memiliki kebiasaan makan 

yang tidak teratur, tidak makan di rumah dan jajan bersama dengan teman 

sebayanya yang dalam banyak hal kurang menguntungkan (Anwar, 2006). Hal ini 

tercermin dari survei di Amerika Serikat yang melibatkan 766 remaja yang 

menyatakan selama akhir pekan remaja memanfaatkan dua kali waktunya lebih 

banyak untuk bergaul dengan rekan-rekannya daripada dengan keluarganya 

(Mulyani, 2009). 

  Kebiasaan makan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti 

lingkungan budaya (cultural environment), lingkungan alam (natural 

environment), serta populasi. Pada masa remaja, kebiasaan makan telah 

terbentuk (Nasution & Khomsan, 1995). Remaja laki-laki cenderung menyukai 

makanan yang mengenyangkan sedangkan remaja perempuan cenderung 

menyukai makanan yang ringan atau tidak mengenyangkan (Novitasari, 2005). 

  Kebiasaan makan keluarga menjadi contoh bagi generasi dalam keluarga 

tersebut. Kebiasaan keluarga makan berlebihan, frekuensi makan yang sering, 

kebiasaan makan snack, dan makan di luar waktu makan akan ditiru oleh anak. 

Kebiasaan makan keluarga dan susunan hidangannya merupakan salah satu 

manifestasi kebudayaan keluarga yang disebut life style (gaya hidup). Gaya 

hidup merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor sosial, budaya dan 

lingkungan hidup (Hardinsyah et al, 2002). 

Menurut Merawati dan Gesang (2005) dengan krieteria yang telah 

ditetapkan terdapat 73 siswa dengan indek masa tubuh lebih dari 20% (obesitas). 

Hasil penelitian dari 73 responden, sebagian besar responden (86%) mempunyai 



 
 

perilaku makan 3 kali sehari. Disamping itu 40 sampel (54%) memiliki kebiasaan 

menambah porsi makan. Responden juga memiliki kebiasaan makanan kudapan 

antara lain: memiliki kebiasaan jajan 64 responden (87%) dan ngemil 70 

responden (91.8%). 

Berdasarkan hasil penelitian Frank Gc yang dikutip oleh Moehyi (1992), 

mengatakan bahwa ada hubungan antara kebiasaan makan anak dengan ukuran 

tubuhnya. Makan siang dan makan malam remaja menyediakan 60% dari intake 

kalori, sementara makanan jajanan menyediakan kalori 25%. Anak obes ternyata 

akan sedikit makan pada waktu pagi dan lebih banyak makan pada waktu siang 

dibandingkan dengan anak kurus pada umur yang sama. 

Jumlah atau porsi makanan sesuai dengan anjuran makanan bagi remaja 

disajikan pada tabel 2.3 berikut : 

Tabel 2.1 Jumlah Porsi Makanan Yang Dianjurkan Pada Usia Remaja 
Makan pagi 

06.00-07.00 WIB 
Makan siang 

13.00-14.00 WIB 
Makan malam 

20.00 WIB 
Nasi 1 porsi 100 gr beras  Nasi 2 porsi 200 gr beras  Nasi 1 porsi 100 gr beras  
Telur 1 butir 50 gr  Daging 1 porsi 50 gr  Daging 1 porsi 50 gr  
Susu sapi 200 gr Tempe 1 porsi 50 gr  Tahu 1 porsi 100 gr  
 Sayur 1 porsi 100 gr  Sayur 1 porsi 100 gr  
 Buah 1 porsi 75 gr Buah 1 porsi 100 gr  
  Susu skim 1 porsi 20 gr 

(Sediaoetama, 2004) 

  Kemajuan yang pesat dalam pembangunan nasional dan perkembangan 

ilmu pengetahuan menyebabkan meningkatnya taraf dan kualitas hidup 

masyarakat, baik yang tinggal di wilayah perkotaan dan pedesaan yang 

menimbulkan perubahan perilaku modern antara lain konsumsi makanan tinggi 

kalori, tinggi lemak, tinggi kolesterol, tinggi garam, dan rendah serat (Deni, 2009). 

  Era globalisasi yang dicirikan oleh pesatnya perdagangan akan 

mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan ekonomi keluarga, kemudahan untuk mengakses pangan termasuk 



 
 

fast food dan iklan/promosi telah merubah perilaku dan kebiasaan makan 

penduduk Indonesia (Hardinsyah 2007).    

  Penelitian Domo (2004) tentang pola makan remaja dengan kejadian 

obesitas di SMP di kota Medan menunjukkan bahwa 31 siswi (51,6%) mengalami 

kegemukan dan obesitas dengan pola makan yang tidak sehat yaitu 

mengkonsumsi makanan jajanan cepat saji (fast food) yang tinggi karbohidrat 

dan lemak seperti KFC, humberger dan pizza.  

  Perubahan pola makan remaja yang cenderung mengkonsumsi kalori 

berlebihan disertai dengan kurangnya aktivitas fisik menyebabkan insiden berat 

badan lebih dan obesitas pada remaja cenderung semakin meningkat. Penelitian 

Hanley et al (2000) pada masyarakat Kanada menemukan bahwa remaja usia 

10-19 tahun yang menonton televisi > 5 jam perhari dinyatakan secara signifikan 

lebih berpeluang gizi lebih dibandingkan dengan remaja yang menonton televisi ≤ 

2 jam perhari. Hasil penelitian Meilinasari (2002) menambahkan adanya 

hubungan yang bermakna antara lama tidur dengan gizi lebih, dimana anak yang 

berstatus gizi lebih memiliki keterpaparan tidur > 10 jam sehari. 

  Penelitian lainnya menunjukkan bahwa sebesar 64% dari murid-murid 

sekolah dilaporkan memiliki pengalaman dalam mengonsumsi fast food dan hal 

ini berhubungan secara signifikan dengan kejadian obesitas (Rosenbaum, 1998). 

 

2.4 Kebiasaan Konsumsi Fast food Pada Remaja 

2.4.1 Definisi Fast food 

Fast food didefinisikan sebagai makanan yang disiapkan dan dikonsumsi 

dalam waktu singkat baik memasak maupun menyediakan makanan. Fast food 

merupakan istilah yang mengandung kedua arti tersebut : pertama, fast food 



 
 

dapat diartikan sebagai makanan yang dapat disajikan dan dikonsumsi dalam 

waktu sesingkat mungkin, sedangkan arti kedua fast food merupakan makanan 

yang dapat dikonsumsi secara cepat (Hayati, 2000). 

Makanan cepat saji (fast food) adalah makanan yang tersedia dalam waktu 

cepat dan siap disantap, seperti fried chiken, hamburger atau pizza. Mudahnya 

memperoleh makanan siap saji di pasaran memang memudahkan tersedianya 

variasi pangan sesuai selera dan daya beli. Selain itu, pengolahan dan 

penyiapannya lebih mudah dan cepat, cocok bagi mereka yang selalu sibuk 

(Sulistijani, 2001). 

2.4.2 Kandungan Gizi Fast food 

Secara umum makanan cepat saji mengandung kalori, kadar lemak, gula 

dan sodium (Na) yang tinggi tetapi rendah serat, vitamin A, asam akorbat, 

kalsium dan folat. Dan berikut ini gambaran kandungan nilai gizi dari beberapa 

jenis makanan cepat saji yang saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

karena pengaruh tren globalisasi, menurut Muliany (2012) : 

a. Komposisi gizi pizza (100 g) 

 Kalori (483 KKal), Lemak (48 g), Kolesterol (52 g), Karbohidrat (3 g), Gula (3 

g), Protein (3 g). 

b. Komposisi gizi hamburger (100 g) 

 Kalori (267 KKal), Lemak (10 g), Kolesterol (29 mg), Protein (11 g), 

Karbohidrat (33 g), Serat kasar (3 g), Gula (7 g). 

c. Komposisi gizi donat (I bh = 70 g) 

 Kalori (210 Kkal), Lemak (8 g), Karbohidrat (32 g), Serat kasar (1 g), Protein 

(3 g), Gula (11 g), Sodium (260 mg). 

d. Komposisi gizi fried chicken (100 g) 



 
 

 Kalori (298 KKal), Lemak (16,8 g), Protein (34,2 g), Karbohidrat (0,1 g). 

e. Siomay 170 gr 162 kalori 

f. Mie bakso sepiring 400 kalori 

g. Chicken nugget 6 potong: 250 kalori 

h. Mie Instant (1 bungkus) 330 Kalori 

i. Kentang goreng mengandung 220 kalori 

j. Chicken nugget: protein 15,5%, lemak 9,7%, karbohidrat 66,7%  

2.4.3 Perilaku Konsumsi Fast food Pada Remaja 

Kehadiran makanan cepat saji dalam industri makanan di Indonesia juga 

bisa mempengaruhi pola makan kaum remaja di kota. Khususnya bagi remaja 

tingkat menengah ke atas, restoran makanan cepat saji merupakan tempat yang 

tepat untuk bersantai. Makanan di restoran fast food ditawarkan dengan harga 

terjangkau dengan kantong mereka, servisnya cepat dan jenis makanannya 

memenuhi selera (Khomsan, 2004). 

Salah satu masalah serius yang telah menjadi kecenderungan kebiasaan 

makan remaja masa kini adalah mengkonsumsi makanan terolah, seperti 

ditayangkan melalui media massa yang terlalu banyak dilebih-lebihkan. Makanan 

olahan (fast food) modern, walaupun dalam iklan di berbagai media diklaim kaya 

akan vitamin dan mineral, sebagian besar mengandung tinggi gula dan lemak 

selain zat additive yang akan mengganggu kesehatan (Arisman, 2004) 

Keberadaan restoran-restoran fast food yang semakin menjamur di kota-

kota besar di Indonesia, yang menyajikan berbagai makanan siap saji yang dapat 

berupa makanan tradisional Indonesia (seperti makanan Padang) dan makanan 

barat (seperti Kentucky Fried Chicken, California Fried Chicken) yang terkenal 

ayam gorengnya, disamping jenis makanan yang tidak kalah populer Burger, 



 
 

Pizza, Sandwich dan sebagainya. Dengan manajemen yang handal dan juga 

dilakukannya terobosan misalnya pelayanan yang praktis, desain interior 

restoran dibuat rapi, menarik dan bersih tanpa meninggalkan unsur kenyamanan 

serta rasanya yang lezat membuat mereka yang sibuk dalam pekerjaannya 

memilih alternatif untuk mengkonsumsi jenis fast food, karena lebih cepat. 

Bahkan dihari libur, biasanya banyak keluarga yang memilih makanan diuar 

dengan jajanan fast food (Khomsan, 2004). 

Makanan cepat saji seperti fried chicken dan french fries, sudah menjadi 

jenis makanan yang biasa dikonsumsi pada waktu makan siang atau makan 

malam remaja di enam kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, 

Semarang, Yokyakarta, Surabaya dan Denpasar. Menurut penelitian tersebut 15-

20% remaja di Jakarta mengonsumsi fried chicken dan burger sebagai makan 

siang dan 1-6% mengonsumsi pizza dan spaggethi. Bila makanan tersebut 

sering dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan dapat mengakibatkan 

gizi lebih (Mudjianto dkk, 1994). 

Penelitian Wijaya (2005) dalam Tarigan (2012), menunjukkan bahwa dari 

177 mahasiswa di Surabaya 98,3% menyatakan pernah makan di restoran fast 

food dengan frekuensi kunjungan terbanyak adalah 2-5 kali satu bulan. Di 

Kotamadya Bogor 83,3% remaja lebih memilih makanan siap saji modern (fast 

food) dibandingkan makanan cepat saji tradisional dan 25,1% mengonsumsi fast 

food ≥ 3 kali dalam seminggu (Suhartini, 2004 dalam Tarigan, 2012) sedangkan 

Hafitri (2003) dalam Tarigan (2012), mengatakan sebanyak 66,7% remaja 

terbiasa membeli makanan cepat saji dan makanan tradisional satu kali dalam 

seminggu. 



 
 

Ketidakseimbangan zat gizi dalam tubuh dapat terjadi jika fast food 

dijadikan sebagai pola makan setiap hari. Kelebihan kalori, lemak dan natrium 

akan terakumulasi di dalam tubuh sehingga akan dapat menimbulkan berbagai 

penyakit degeneratif (tekanan darah tinggi, aterosklorosis, jantung koroner dan 

diabetes mellitus) serta obesitas. Namun, konsumsi pangan tersebut tidak akan 

merugikan jika disertai menu seimbang, frekuensi yang rendah dan disetai 

dengan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur dan disesuaikan dengan usia 

(Mahdiyah, Z dan Asih, 2004). 

Risiko penyakit Kardiovaskuler di usia dewasa pada anak obesitas sebesar 

1,7 - 2,6. IMT mempunyai hubungan yang kuat dengan kadar insulin. Anak 

dengan IMT > persentile ke 99, 40% diantaranya mempunyai kadar insulin tinggi, 

15% mempunyai kadar HDL-kolesterol yang rendah dan 33% dengan kadar 

trigliserida tinggi (Freedman, 2004). Anak obesitas cenderung mengalami 

peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, sekitar 20-30% menderita 

hipertensi (Syarif, 2003). 

Diabetes mellitus tipe-2 jarang ditemukan pada anak obesitas (Syarif, 

2003). Prevalensi penurunan glukosa toleran test pada anak obesitas adalah 

25% sedang diabetes mellitus tipe-2 hanya 4%. Hampir semua anak obesitas 

dengan diabetes mellitus tipe-2 mempunyai IMT > + 3SD atau > persentile ke 99 

(Bluher, 2004). 

Penelitian lain juga didapatkan hasil dari 26 penderita obesitas disertai 

diabetes melitus ditemukan 14 (53,8%) yang menderita penyakit jantung koroner, 

lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak menderita penyakit jantung 

koroner yaitu 12 (46,2 %) (Hariadi dan Rahim Ali, 2005). 

 



 
 

2.5 Obesitas (Gizi Lebih) 

2.5.1 Definisi Obesitas 

Obesitas adalah berat badan yang relatif berlebihan jika dibandingkan 

dengan usia atau tinggi badan sebagai akibat terjadinya penimbunan lemak yang 

berlebihan dalam jaringan lemak tubuh. Dalam istiah umum obesitas juga disebut 

kegemukan, sedangkan kelebihan berat badan sering disebut overweight. 

Kelebihan berat tidak selalu berarti karena lemak tubuh, oleh karena pada anak-

anak yang giat berolahraga seperti pada olahragawan remaja mungkin saja 

terjadi karena pertumbuhan otot yang hipertrofis. Jika sangat berlebihan 

mencapai 100% atau lebih dari berat badan ideal disebut super obese, 

sedangkan obesitas yang menimbulkan kelainan, keluhan dan gejala penyakit 

disebut morbidly obese. Obesitas merupakan keadaan gizi lebih yang berat 

(Aritonang dan Siagian 2001 dalam Katharina N 2009). 

Menurut Subardja (2005) obesitas adalah suatu keadaan sakit yang 

ditandai adanya penimbunan lemak yang berlebihan di dalam jaringan lemak di 

bawah kulit dan di dalam organ tubuh. Kegemukan ini dapat terjadi pada setiap 

umur dan mempunyai gambaran klinis yang bervariasi mulai dari yang ringan 

sampai yang berat. 

Studi yang dilakukan Hanley, et al (2000) pada penduduk asli Amerika 

dengan melibatkan 687 anak dan remaja ditentukan bahwa 61,4% mengalami 

gizi lebih. Survey lain yang dilakukan Damasceno (2003) dengan 2316 

responden berusia 6-18 tahun di Mozambique didapatkan bahwa prevalensi gizi 

lebih sebanyak 12,5%. Dalam penelitian Inoue sebuah lembaga yang aktif 

meneliti tentang obesitas pada tahun 2000, bahwa di Korea Selatan dari 20,5% 

penduduk yang mengalami kelebihan berat badan, 1,5% mengalami obesitas 



 
 

sedangkan di Thailand dari 16% penduduknya kelebihan berat badan, 6% 

mengalami obesitas (Adisasmito, 2007). 

Angka kejadian gizi lebih pada remaja di Indonesia belum dapat ditentukan 

secara pasti. Namun penelitian yang dilakukan Direktorat Bina Gizi Masyarakat 

Departemen Kesehatan RI tahun 2000 mencatat diperkirakan 210 juta penduduk 

di Indonesia, jumlah penduduk yang overweight diperkirakan 76,7 juta (17,5%) 

dan penderita obesitas berjumlah lebih dari 9,8 juta (4,7%) (Adisasmito, 2007). 

2.5.2 Faktor-faktor Penyebab Obesitas pada Remaja 

 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya obesitas antara 

lain: jenis kelamin, umur, tingkat sosial ekonomi, faktor lingkungan, aktivitas fisik, 

kebiasaan makan, faktor psikologis, faktor genetik dan faktor budaya (Hidayati, 

2006) 

a. Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin merupakan faktor internal yang menentukan kebutuhan 

gizi, sehingga ada hubungan antara jenis kelamin dengan status gizi. Obesitas 

lebih umum dijumpai pada wanita terutama pada saat remaja, hal ini 

disebabkan faktor endokrin dan perubahan hormonal (Arisman, 2004). 

 Hasil penelitian yang dilakukan Hanley et al (2000), di Kanada didapatkan 

prevalensi overweight anak usia 2 - 19 tahun terdapat 27,7% pada anak laki-

laki dan 33,7% pada anak perempuan. Demikian juga prevalensi untuk 

obesitas yaitu 10,2% pada anak wanita sedangkan pada anak laki-laki adalah 

3,1%. 

b. Umur 

 Obesitas sering dianggap kelainan pada umur pertengahan. Obesitas 

yang muncul pada tahun pertama kehidupan biasanya disertai dengan 



 
 

perkembangan rangka yang cepat. Anak yang obesitas cenderung menjadi 

obes pada saat remaja dan dewasa serta dapat berlanut pada masa lansia 

(Arisman, 2004) 

 Obesitas yang terjadi pada masa remaja, 30% akan berlanjut sampai 

dewasa menjadi obesitas persisten. Obesitas yang terjadi pada masa remaja 

ini perlu mendapatkan perhatian, sebab obesitas yang timbul pada waktu anak 

dan remaja bila kemudian berlanjut hingga dewasa akan sulit diatasi secara 

konvensional (diet dan olahraga). Selain itu, obesitas pada remaja tidak hanya 

menjadi masalah kesehatan dikemudian hari, tetapi juga membawa masalah 

bagi kehidupan sosial dan emosi yang cukup berarti pada remaja 

(Purwaningsih, 2006). 

 Menurut Dietz terdapat 3 periode kritis dalam masa tumbuh kembang 

anak dalam kaitannya dengan terjadinya obesitas, yaitu: periode pranatal, 

terutama trimester 3 kehamilan, periode adiposity rebound pada usia 6-7 

tahun dan periode adolescence. Pada bayi dan anak yang obesitas, sekitar 

26,5% akan tetap obesitas untuk 2 dekade berikutnya dan 80% remaja yang 

obesitas akan menjadi dewasa yang obesitas. Menurut Taitz, 50% remaja 

yang obesitas sudah mengalami obesitas sejak bayi. Sedang penelitian di 

Jepang menunjukkan 1/3 dari anak obesitas tumbuh menjadi obesitas dimasa 

dewasa. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa obesitas pada usia 1-2 

tahun dengan orang tua normal, sekitar 8% menjadi obesitas dewasa, sedang 

obesitas pada usia 10-14 tahun dengan salah satu orang tuanya obesitas, 

79% akan menjadi obesitas dewasa. 

 

 



 
 

c. Tingkat Sosial Ekonomi 

 Menurut Hidayati dkk (2006) peningkatan pendapatan juga dapat 

mempengaruhi pemilihan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. 

Peningkatan kemakmuran dimasyarakat yang diikuti oleh peningkatan 

pendidikan dapat mengubah gaya hidup dan pola makan dari pola makan 

tradisional ke pola makan makanan praktis dan siap saji yang dapat 

menimbulkan mutu gizi yang tidak seimbang.  

 Dikatakan bahwa pertambahan pendapat tidak selalu membawa 

perbaikan pada konsumsi makanan, karena walaupun banyak pengeluaran 

untuk makan tetapi mungkin saja kuantitas dan kualitas bahan makanan yang 

dibeli kurang baik. Pola makan praktis dan siap saji terutama terlihat di kota-

kota besar di Indonesia dan jika dikonsumsi secara tidak rasional akan 

menyebabkan kelebihan masukan kalori yang menimbulkan obesitas 

(Purwaningsih, 2006). 

 Di negara berkembang seperti Afrika dan Asia, kejadian obesitas justru 

lebih sering terdapat di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah 

pedesaan, artinya kejadian obesitas lebih sering terjadi pada golongan sosial 

ekonomi tinggi (Inoue, S dan Zimmet, 2000). 

 Menurut Jafar dkk (2009) prevalensi obesitas ditemukan lebih tinggi pada 

responden yang memiliki status ekonomi tinggi yang memiliki aktivitas fisik 

kurang (18,5%) dan konsumsi makanan berserat (31,6%), sering 

mengkonsumsi makanan manis (20,7%), sering mengkonsumsi bumbu 

penyedap (26,1%), dan lama merokok 10 tahun ke atas (15,5%). Seluruh 

faktor risiko tersebut memiliki hubungan bermakna dengan kejadian obesitas 

sentral. Sebaliknya, prevalensi obesitas lebih rendah ditemukan pada 



 
 

responden yang memiliki faktor risiko tinggi, seperti sering mengonsumsi 

makanan asin, berlemak, jeroan, merokok setiap hari, jumlah batang yang 

dihisap per hari 20 batang ke atas dan tanpa filter. 

d. Faktor Lingkungan 

 Remaja belum sepenuhnya matang dan cepat sekali terpengaruh oleh 

lingkungan. Kesibukan menyebabkan mereka memilih makanan di luar atau 

menyantap jajanan. Lebih jauh lagi kebiasaan ini dipengaruhi oleh keluarga, 

teman dan terutama iklan di televisi. Teman sebaya berpengaruh besar pada 

remaja dalam hal memilih jenis makanan. Ketidakpatuhan terhadap teman 

dikhawatirkan dapat menyebabkan dirinya terkucil dan akan merusak 

kepercayaan dirinya (Arisman, 2004). 

 Sementara itu, televisi secara terus menerus menekankan makanan-

makanan dan snack kepada anak-anak dan orang dewasa tanpa rujukan diet 

yang baik. Anak-anak banyak menghabiskan waktu di depan tv sehingga 

dengan gencar dipengaruhi oleh iklan tentang makan ataupun pola makan 

yang tidak sehat (Katharina N, 2009). 

 Keluarga yang secara konstan menyiapkan snack di depan tv, 

kemungkinan 20-30% akan mengalami obesitas. Pengaruh faktor lingkungan 

bagi anak yang berasal dari keluarga gemuk lebih besar lagi, dimana 75% 

anak obesitas memiliki orang tua yang obesitasnya dan 80% anak obesitas 

akan mengalami obesitas pada masa dewasa (Katharina N, 2009). 

e. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik merupakan salah satu bentuk penggunaan energi tubuh, 

jika asupan kalori berlebihan dan tidak diikuti oleh aktivitas fisik yang tinggi 

akan menyebabkan kelebihan berat badan. Aktivitas fisik merupakan salah 



 
 

satu komponen yang berperan dalam penggunaan energi. Penggunaan energi 

tiap jenis aktivitas berbeda tergantung tipe, lamanya dan berat orang yang 

akan melakukan aktivitas tersebut. Semakin berat aktivitas, semakin lama 

waktunya dan semakin berat, maka energi yang dikeluarkan lebih banyak. 

Aktivitas seperti olah raga jika dilakukan remaja secara teratur dan cukup 

takaran akan memberikan keuntungan, yaitu menjaga kesehatan sepanjang 

hidup dan mencegah dari penyakit salah makan (eating disorder) dan obesitas 

(Mardatillah, 2008). 

Penelitian di negara maju menunjukkan bahwa individu dengan aktivitas 

fisik yang rendah mempunyai resiko peningkatan berat badan sebesar ≥ 5 kg. 

Penelitian terhadap anak Amerika dengan tingkat sosial ekonomi yang sama 

menunjukkan bahwa mereka yang nonton TV 5 jam perhari mempunyai risiko 

obesitas sebesar 5,3 kali lebih besar dibanding mereka yang nonton TV 2 jam 

setiap harinya. Penelitian di Jepang menunjukkan resiko obesitas yang rendah 

pada kelompok yang mempunyai kebiasaan olahraga. Penelitian di Amerika 

menunjukkan adanya penurunan berat badan dengan jogging, aerobik, tetapi 

untuk olahraga tim dan tenis tidak menunjukkan penurunan berat badan yang 

signifikan (Hidayati dkk, 2006). 

Suatu penelitian dengan sampel anak-anak muda di US, dilaporkan 

menambah 1 jam melihat TV dalam satu minggu meningkatkan resiko 

obesitas 2%. Efek melihat TV adalah mengurangi aktivitas fisik mereka 

kesehariaannya dan yang lebih penting adalah efek melihat TV adalah diikuti 

dengan kebiasaan makanan ringan (ngemil) yang berlebihan, yang 

kemungkinan juga pengaruh iklan makanan yang ditayangkan oleh TV, 

sehingga membentuk sikap dan prilaku makannya (Bar-or, 2000) 



 
 

Menurut Hadi (2005) di Yogyakarta dan Bantul dengan melibatkan 4.747 

siswa/siswi SLTP Kota Yogyakarta dan 4.602 siswa/siswi SLTP Kabupaten 

Bantul ditemukan bahwa 7,8% remaja di Kota Yogyakarta dan 2% remaja 

Kabupaten Bantul mengalami obesitas. Rata-rata asupan energi anak obes di 

kota Yogyakarta adalah 2818,3 kkal/hari sedangkan rata-rata asupan energi 

remaja non-obes di kota Yogyakarta adalah 2210,4 kkal/hari. Dengan kata lain 

bahwa asupan energi remaja obes adalah 607,9 kkal/hari lebih tinggi 

dibandingkan remaja non-obes.  

Diketahui juga bahwa remaja obes 2-3 kali lebih sering mengkonsumsi 

fast food seperti Mc Donald, Kentucky Fried Chicken, Pizza, dsb. Remaja 

obes dalam kesehariannya mempunyai waktu untuk nonton TV (3,14 jam/hr) 

lebih lama dibandingkan remaja non-obes (2,62 jam/hari). Remaja obes dalam 

kesehariannya mempunyai waktu untuk aktifitas ringan seperti baca buku, 

duduk, main play stasion dsb lebih panjang (12,20 jam/hr) dibandingkan 

remaja non-obes (11,36 jam/hr). 

Semakin tinggi aktivitas fisik remaja, semakin rendah kejadian obesitas. 

Hal ini menjelaskan bahwa tingkat aktivitas fisik juga berkontribusi terhadap 

kejadian obesitas terutama kebiasaan duduk terus-menerus, menonton 

televisi, penggunaan komputer dan alat-alat berteknologi tinggi lainnya 

(Purwaningsih, 2006). 

f. Kebiasaan Makan 

Makanan memang diperlukan untuk kehidupan, selain untuk energi 

makanan juga dibutuhkan untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan pada 

anak-anak diperlukan untuk pertumbuhan. Tetapi akan menjadi masalah jika 

makanan yang dikonsumsi melebihi kebutuhan. Kebutuhan energi tersebut 



 
 

akan disimpan didalam tubuh, keadaan demikian yang terus menerus akan 

mengakibatkan penimbunan lemak di dalam tubuh semakin banyak sehingga 

orang akan menjadi gemuk (Mardatillah, 2008). 

Hasil penelitian pada remaja SMP di yogyakarta terlihat bahwa semakin 

tinggi asupan energi dan lemak semakin tinggi kemungkinan terjadinya 

obesitas. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kontribusi lemak 

terhadap total energi dengan terjadinya obesitas (Medawati dkk, 2005). 

Penelitian Merawati dan Gesang, (2005) menunjukkan bahwa perilaku 

makan siswa obesitas adalah rata-rata tinggi kalori, tinggi lemak dan memiliki 

porsi makan yang tidak berimbang dengan energi yang dikeluarkan. Sehingga 

hal ini yang menjadi penyebab semakin meningkatnya berat badan siswa-

siswi dan menambah timbunan lemak tubuh. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara 

konsumsi fast food dengan kejadian obesitas. Sebuah penelitian yang 

dilakukan selama 15 tahun di Amerika Serikat memperlihatkan, fast food yang 

sudah menjadi bagian dari kehidupan modern terbukti berkolerasi positif 

terhadap peningkatan obesitas.  

Orang yang terbiasa makan di restoran cepat saji, minimal 2 kali 

seminggu, umumnya memiliki bobot badan lebih berat sebanyak 4-5 kg 

daripada orang yang tidak makan di restoran cepat saji. Penelitian lainnya 

juga dilakukan oleh Telethon Instutute for Child Health Research di Australia 

tahun 2009 menunjukkan bahwa pola konsumsi fast food mempengaruhi 

kesehatan remaja. 

 

 



 
 

g. Faktor psikologis 

Keadaan psikologis dapat menyebabkan kegemukan yaitu ketidakstabilan 

emosional yang menyebabkan individu cenderung untuk melakukan pelarian 

diri dengan cara banyak makan makanan mengandung kalori dan kolesterol 

tinggi (Dariyo, 2004). 

Bagi orang dalam keadaan stress dengan makanan untuk sementara 

waktu dapat merasa tenang dan puas sehingga lupa akan tekanan psikologis 

yang dialaminya. Namun, jika keadaan ini berlangsung dalam waktu lama dan 

tidak terkontrol maka akan menyebabkan dampak negatif pada tubuh, terlebih 

jika makanannya mengandung kalori, karbohidrat dan lemak yang tinggi. 

Kondisi ini dapat menyebabkan bertambahnya berat badan dan jika hal ini 

berlangsung cukup lama maka penderita stress ini akan menderita 

kegemukan (Purwati dkk, 2005). 

h. Faktor Genetik 

Genetik memegang peranan penting dalam mempengaruhi berat dan 

komposisi tubuh seseorang. Jika kedua orang tua mengalami obesitas, 

kemungkinan bahwa anak-anak mereka akan mengalami obesitas sangat 

tinggi (75-80%), jika salah satu orang tuanya mengalami obesitas 

kemungkinan tersebut hanya 40%, sedangkan jika tidak seorangpun dari 

orang tuanya mengalami obesitas, peluangnya relatif kecil kurang dari 10% 

(Katharina N, 2009). 

i. Faktor Budaya 

Kebiasaan makan keluarga dan susunan hidangan merupakan salah satu 

manifestasi kebudayaan keluarga yang disebut life style (gaya hidup). Life 

style ini merupakan kondensasi dari interaksi berbagai faktor sosial, budaya 



 
 

dan lingkungan. Faktor-faktor yang merupakan asupan (input) bagi 

terbentuknya suatu life style keluarga adalah penghasilan, pendidikan, 

lingkungan kota atau desa, susunan keluarga, pekerjaan, suku bangsa, 

kepercayaan dan agama, pendapat tentang kesehatan, pengetahuan gizi, 

produksi pangan, sistem distribusi dan banyak lagi faktor sosiopolitik yang 

terkait (Sediaoetama, 2006). 

Kecenderungan penduduk kota di Indonesia bahwa makanan di restoran 

cepat saji masih dinilai memiliki nilai sosial atau gengsi tersendiri, yang 

mampu mengangkat kesan akan status dirinya. Kemudian sering pula ditemui 

bahwa restoran semacam ini tidak hanya dimanfaatkan untuk tempat makan 

saja, tetapi juga untuk perayaan acara ulang tahun, syukuran, sambil rekreasi 

dan sebagainya (Hayati, 2000). 

Tingginya angka obesitas sangat erat kaitannya dengan proses 

modernisasi (akulturasi) dan meningkatnya kemakmuran bagi sekelompok 

masyarakat. Modernisasi telah membawa konsekuensi negatif yang 

menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini 

dipercepat oleh kuatnya arus budaya asing yang disebabkan oleh adanya 

kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Pola hidup kurang 

gerak dan pola makan yang mengarah ke westernisasi seperti konsumsi 

makanan siap saji (fast foood) telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. 

Makanan fast food telah menjadi bagian perilaku sebagian anak sekolah dan 

remaja di luar rumah di berbagai kota besar. Kemampuan dan daya tarik 

bisnis fast food ini terletak pada promosi dengan menggunakan tokoh idola, 

hadiah, media campuran (mixed media), penciptaan suasana, tempat dan 



 
 

cara pelayanan yang meningkatkan gengsi konsumen. Hal ini akan 

meningkatkan resiko terjadinya obesitas (Hadi, 2005). 

Penelitian Saputra (2000), faktor budaya mempengaruhi sesorang dalam 

mengkonsumsi produk fast food. Dari 282 responden dalam menentukan 

tempat pemilihan makan dalam satu bulan terakhir didapatkan hasil KFC 

(46,45%), Pizza Hut (41,67%) dan Dunkin Donuts (42,86%). Hal ini didukung 

dengan hasil penelitian Natadjaja dkk (2009) di Surabaya dimana sebesar 

73,8% orang tua cenderung setuju anak mengenal produk fast food. 

 

2.6 Hubungan Frekuensi Konsumsi Fast food Dengan Kejadian Obesitas 

  Obesitas terjadi disebabkan banyak faktor. Faktor utamanya adalah 

ketidak seimbangan asupanenergidengan keluaranenergi. Di Indonesia, akibat 

dari perkembangan teknologi dan sosial ekonomi te~adi perubahan pola makan 

dari pola makan tradisional ke pola makan barat seperti fast food yang banyak 

mengandung kalori, lemak dan kolesterol (Mahdiah, 2004). 

 Hasil penelitian Mahdiah (2004) menunjukkan adanya hubungan antara 

frekuensi konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja. Semakin 

tinggi frekuensi fast food yang dikonsumsi per bulan cenderung menyebabkan 

obesitas pada remaja SLTP kota dan desa. Konsumsi fast food 2 kali/minggu 

atau lebih mengalami kemungkinan obesitas 50% lebih besar dibandingkan 

orang yang makan sekali seminggu atau kurang. 

 

 

 



 
 

2.7 Hubungan Daya Tarik Iklan Fast food Dengan Frekuensi Konsumsi Fast 

food 

 Pengetahuan gizi yang rendah pada remaja akan berpengaruh terhadap 

kebiasaan mengkonsumsi fast food. Pengetahuan gizi yang rendah dapat 

menyebabkan remaja mengkonsumsi fast food tanpa memperhatikan kandungan 

gizi yang terdapat di dalamnya. Hasil penelitian Emalia (2009) menunjukkan 

bahwa responden yang tertarik dengan iklan fast food mempunyai frekuensi 

konsumsi fast food sebanyak 55,2%. 

 Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan melakukan 

promosi baik melalui media cetak maupun elektronik. Menonton televisi 

merupakan kegiatan di saat santai yang disukai oleh semua orang mulai dari 

balita, anak-anak dan orang dewasa. Melalui televisi ddapat diperoleh berbagai 

informasi baik yang bersifat pengetahuan maupun hiburan. Iklan-iklan 

ditampilkan di acara televisi disajikan sedemikian rupa agar menarik penonton. 

Iklan tersebut merupakan sumber informasi yang cukup efektif dalam 

menyampaikan informasi khususnya tentang makanan (fast food), sehingga 

dapat mempengaruhi konsumen untuk membelinya (Suryaalamsyah, 2009). 

2.8 Penilaian Status Gizi Remaja 

  Penilaian status gizi adalah penafsiran informasi berdasarkan penilaian 

antropometri, biokimia, klinis dan konsumsi makanan (Fahmida U, 2007). 

Sehingga dapat menentukan status kesehatan bagi individu ataupun keompok 

masyarakat yang berkaitan dengn konsumsi dan penggunaan zat-zat gizi oleh 

tubuh (Siswanto, 2001). 

 

 



 
 

2.8.1 Antropometri 

Antropometri adalah ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang 

gizi, maka antropometri berhubungan dengan berbagai macam pengukuran 

dimensi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi (Supariasa, 2002). 

Pengukuran antropometri yang paling sering digunakan adalah berat badan dan 

tinggi badan. Indikator yang digunakan pada remaja yaitu indeks masa tubuh 

menurut umur (IMT/U). 

 IMT bedasarkan umur ini telah direkomendasikan sebagai indikator terbaik 

yang dapat digunakan pada remaja. Keuntungan menggunakan IMT berdasarkan 

umur yaitu dapat digunakan pada remaja muda, IMT berhubungan dengan 

kesehatan dan dapat dibandingkan dengan baik terhadap hasil pemeriksaan 

laboratorium atau pengukuran lemak tubuh (WHO, 2005). 

Tabel 2.2 Indeks Massa Tubuh Menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 5-18 
Tahun Berdasarkan WHO 2005 
Katagori Cut off 
Sangat Kurus < -3 SD 
Kurus -3 SD s/d <-2 SD 
Normal -2 SD s/d 1 SD 
Gemuk >1 SD s/d 2 SD 
Obesitas >2 SD 

Sumber : Kemenkes, 2011 

2.8.2 Konsumsi Makanan 

Pengukuran konsumsi makanan dilakukan untuk mengetahui kebiasaan 

makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada 

tingkat kelompok, rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut (Supariasa, 2002). 

2.8.2.1 Metode Multiple Food Recall  

 Metode ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan 

yang dikonsumsi pada masa lalu. Wawancara yang dilakukan sedalam mungkin 



 
 

agar responden dapat mengungkapkan jenis bahan makanan dan perkirakan 

jumlah bahan makanan yang dikonsumsinya beberapa hari yang lalu. Biasanya 

recall ini dilakukan selama 2-3 hari. 

 Penentuan hari recall sangat ditentukan oleh keragaman jenis konsumsi 

antar waktu atau tipe responden dalam memperoleh pangan. Metode recall 

mempunyai kelemahan dalam tingkat ketelitiannya, karena keterangan-

keterangan yang diperoleh adalah hasil ingatan waktu dari responden. Namun 

kelemahan ini dapat diatasi dengan memperpanjang waktu survei (misal 2x1 hari 

atau 2x2 hari) dan melatih enumerator menggali informasi sebanyak mungkin 

(Supariasa, 2002). 

Kelebihan recall : 

a. Sederhana, mudah dan cepat 

b. Dapat digunakan pada responden yang buta huruf 

c. Relatif murah 

d. Mendapatkan informasi secara detail tentang jenis bahan makanan dan 

minuman yang dikonsumsi 

e. Beban responden rendah 

f. Memberikan kesempatan sedikit untuk pasien mengubah pola makan 

Kelemahan recall : 

a. Bergantung pada daya ingat 

b. Kurang cocok untuk anak-anak dan lansia 

c. Kesalahan dalam mengestimasi porsi makanan 

d. Memerulakan pewawancara yang terlatih 

e. Kelelahan dapat mengakibatkan kesalahan dalam wawancara 

(Fahmida, 2007) 



 
 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiarini (2008) tentang uji validitas 

untuk mengetahui perbedaan hasil antara metode baru yang dikembangkan 

dengan dari metode recall makanan 24 jam untuk menilai intake zat gizi dari 

makanan yang dikonsumsi. Dari uji validitas diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Nilai Mean dan Standar Deviasi Intake Zat Gizi Berdasarkan 
Metode Recall 24 Jam dan Diari Makanan 

Intake 
Zat Gizi 

Mean 

Range 

Standar Deviasi 

Recall 
24 Jam 

Diari 
Makanan 

Recall 
24 Jam 

Diari 
Makanan 

Energi 2205,93 2188,15 17,78 312,39 361,67 
Protein 69,91 70,37 -0,45 15,55 16,80 
Lemak 87,41 86,67 0,74 25,20 27,29 
Vitamin A 996,11 1038,89 -42,78 474,11 466,06 
Vitamin C 47,47 53,19 -5,71 33,75 38,45 
Kalsium 625,10 670,40 -45,30 292,28 400,31 
Zat Besi 12,79 15,93 -3,14 13,20 18,73 

(Sumber : Chitra, 2008) 

 Dari tabel terlihat bahwa rata-rata konsumsi energi sehari dengan 

metode recall 24 jam lebih tinggi yaitu 2205,93 kalori/hari dibandingkan dengan 

konsumsi energi dengan metode diari makanan yaitu 2188,15 kalori/hari. Dari 

tabel tersebut dapat dilihat juga perbedaan intake untuk ketujuh zat gizi yang 

dianalisis tidak terlalu tinggi yaitu dengan kisaran mean antara -45,30 sampai 

17,78. 

 Berdasarkan uji T untuk mengetahui apakah ada perbedaan intake zat 

gizi antara kedua metode yang digunakan, diperoleh nilai p antara 0,33 sampai 

0,66. Nilai p yang tinggi berada pada energi dan yang terendah berada pada 

vitamin c. Dari hasil tersebut tidak ada perbedaan signifikan antara metode recall 

24 jam dan diari makanan terhadap intaake zat gizi (Septiarini, 2008). 

2.8.2.2 Metode Food Frequency Questionnaire (FFQ) 

FFQ merupakan kuesioner yang menggambarkan frekuensi responden 

dalam mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman. Frekuensi 



 
 

konsumsi makanan dapat dilihat dalam satu hari, atau mingguan, atau bulan, 

atau dalam waktu satu tahun. Kuesioner terdiri dari list jenis makanan dan 

minuman (Supariasa, 2002). 

Beberapa jenis FFQ adalah sebagai berikut  

a. Simple or nonquantitative FFQ, tidak memberikan pilihan tentang porsi yang 

biasa dikonsumsi sehingga menggunakan standar porsi. 

b. Semiquantitative FFQ, memberikan porsi yang dikonsumsi, misalnya 

sepotong roti atau secangkir kopi. 

c. Quantitative FFQ, memberikan pilihan porsi yang biasa dikonsumsi 

responden seperti kecil, sedang atau besar (Fahmida Umi, 2007). 

 Daftar nama makanan yang tercantum dalam FFQ harus memiliki tiga 

karakteristik, yaitu : 

a. Makanan tersebut merupakan makanan yang sering dikonsumsi oleh individu 

b. Makanan tersebut memiliki nilai gizi sesuai dengan kebutuhan peneliti 

c. Makanan tersebut dapat mendisriminasi asupan setiap orang, misalnya 

wortel tidak dapat membedakan individu berdasarkan asupan karoten jika 

semua orang mengkonsumsi wortel setiap harinya. Dengan demikian tidak 

perlu memasukkan wortel ke dalam daftar nama makanan FFQ. Sebaliknya 

bayam, sering dikonsumsi atau disukai dan sering dimakan, akan 

memberikan informasi yang berarti meskipun rendah kandungan karotennya 

dan rata-rata jarang dikonsumsi (Mulyani, 2009). 

Kelebihan FFQ : 

a. Relatif murah dan sederhana 

b. Dapat dilakukan sendiri oleh responden 

c. Tidak membutuhkan latihan khusus 



 
 

d. Dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antara penyakit dengan 

kebiasaan makan 

Kelemahan FFQ : 

a. Tidak dapat untuk menghitung intake zat gizi 

b. Sulit mengembangkan kuesioner pengumpulan data 

c. Perlu mencoba uji pendahluan 

d. Responden harus jujur dan mempunyai motivasi yang tinggi 

(Fahmida, 2007). 

Validitas metode FFQ cukup tinggi dibandingkan metode lainnya. Suatu 

studi yang dilakukan pada wanita post menopause di Cina (Liangzhi et al, 2004) 

menemukan bahwa FFQ cukup valid dalam menggambarkan kebiasaan makan 

responden karena FFQ mengukur volume makanan yang dikonsumsi oleh 

responden  dan bukan berat makanan. Namun metode ini tetap memiliki 

kelemahan yaitu asupan sekarang mungkin mempengaruhi pelaporan di masa 

lampau. 

 



 
 

BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

   : Variabel yang diteliti 

   : Variabel yang tidak diteliti 

   : Hubungan yang diteliti 

   : Hubungan yang tidak diteliti 

Pola Makan : 

- Asupan Makan 
- Frekuensi 

Konsumsi Fast 
Food 

Pengetahuan 

Obesitas : 

- Berat Badan 

- Tinggi Badan 

- IMT/U 

Genetik 

Aktifitas Fisik : 

- Sekolah 

- Nonton tv 

- Tidur siang 

- Jenis olahraga  

- Frekuensi olahraga  

 

Media Massa : 

- Kemasan produk 

fast food 

- Hadiah yang 

ditawakan 

- Public figure 

- Slogan atau 

pesan dari iklan 

fast food 



 
 

3.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

a. Ada hubungan antara daya tarik iklan fast food pada media massa 

dengan kejadian obesitas pada remaja. 

b. Ada hubungan antara asupan makan dengan kejadian obesitas pada 

remaja. 

c. Ada hubungana antara frekuensi konsumsi fast food dengan kejadian 

obesitas pada remaja. 



 
 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan design cross sectional study, 

dimana subyek diobservasi satu kali saja dan dengan pengukuran variabel 

independent dan dependent dilakukan pada saat pemeriksaan atau pengkajian 

data.  

 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian siswa SMA di Pontianak. 

4.2.2  Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi yaitu 

siswa kelas X, XI dan XII yang ada di SMA N 3 Pontianak.  

4.2.3 Teknik Penagambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, yaitu didasarkan 

pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti sendiri berdasarkan ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo S, 

2010). 

Kriteria Inklusi : 

a. Siswa SMA Negeri 3 Pontianak. 

b. Bersedia menjadi sampel penelitian dan menandatangani inform consent 



 
 

Kriteria Eksklusi : 

a. Pindah sekolah pada saat penelitian 

b. Data tidak lengkap 

Formula Perhitungan Sampel : 

n = Z2 ᅇ/2 x p(1-p) 

       d2 

Keterangan : 

n = jumlah minimal contoh yang harus diambil 

p = prevalensi obesitas di Kalbar 

Z = harga normal baku sesuai dengan luas area di bawah kurva sebesar (1-ᅇ/2) 

α = selang kepercayaan (0.05)nilai Z = 1,96 

d = ketetapan absolut yang diinginkan (0.1) 

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, jumlah responden minimum 

adalah 43 orang. Untuk menghindari terjadinya drop out atau tidak menjawab, 

perlu ditambahkan 10% dari jumlah sampel yang didapat. Sehingga jumah 

sampel keseluruhan adalah 47 orang. 

 

4.3 Variabel Penelitian 

a. Variabel Dependent : 

Kejadian Obesitas. 

b. Variabel Independent : 

Daya tarik iklan fast food, Asupan makan dan frekuensi konsumsi fast 

food. 

 

 



 
 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 3 Pontianak. 

4.4.2 Waktu Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2012. 

4.5 Instrumen Penelitian 

a. Kuesioner yang memuat identitas responden serta pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang dimodifikasi dari 

peneltian sebelumnya yaitu Risa dan Saputra yang akan diuji coba 

validitas dan reabilitas.  

b. Formulir food frequency fast food 

c. Formulir Food Recall 

d. Peralatan Antropometri yaitu timbangan injak dengan tingkat ketelitian 0,1 

kg yang digunakan untuk mengetahui berat badan (BB) dan microtoise 

untuk mengukur tinggi badan (TB). 

 



 
 

4.6 Definisi Operasional 

 Tabel 4.1 Definisi Operasional 
No Variabel Definisi Alat ukur Cut off Skala 

1 Gizi lebih 

(Obesitas) 

Status gizi remaja yang diukur 

berdasarkan indeks antropometri yang 

dinyatakan dengan tabel IMT/U remaja 

yang disesuaikan dengan umur dan jenis 

kelamin dengan cut off >1SD 

(Hayati, 2009) 

Timbangan injak 

dengan tingkat 

ketelitian 0,1 kg 

dan microtoise 

Obesitas, jika IMT/U > 1 

SD 

 

Bukan Obesitas, jika 

IMT/U < 1 SD 

(WHO, 2005) 

Ordinal 

2 Daya Tarik 

Iklan Fast 

Food 

Daya tarik responden dalam melihat 

iklan fast food di media massa yang 

dapat dilihat dari katagori (Risa dkk, 

2009) : 

a. Kemasan produk fast food. 

b. Hadiah yang ditawarkan. 

c. Public figure dan  

d. Slogan dari iklan fast food tersebut. 

Kuesioner Ya, jika ≥ median 

 

Tidak, jika < median 

(Risa dkk, 2009) 

Ordinal 

3 Asupan 

Makan 

Jumlah makanan yang dikonsumsi 

selama 2x24 jam yang diambil dari hari 

kerja dan akhir pekan yang dirata-

Form 2x24-H 

Recall 

Kurang, jika < 80% dari 

kebutuhan AKG 

 

Ordinal 

 

 



 
 

ratakan dan kemudian diterjemahkan 

dalam total asupan energi dan 

dibandingkan dengan AKG (Christien, 

2009). 

Baik, jika ≥ 80%-110% dari 

kebutuhan AKG 

 

Lebih, jika > 110 % dari 

kebutuhan AKG 

(Supariasa, 2002) 

 

 

4 Frekuensi 

Konsumsi 

Fast Food 

Banyaknya konsumsi fast food yang 

dikonsumsi responden selama satu 

minggu (Mardatillah, 2006). 

Form Frekuensi 

Konsumsi Fast 

Food 

Sering, jika ≥ 2 kali/minggu 

 

Jarang, jika < 2kali/minggu 

(Khomsan, 2006) 

Ordinal 

5 Fast Food Makanan cepat saji yang dapat 

dikonsumsi dalam waktu singkat dan 

cepat. Fast food yang di maksud adalah 

jenis western fast food seperti kentucky 

fried chicken, california fried chicken, 

burger, pizza dan sandwich.  

- - - 



 

 
 

4.7 Prosedur Pengumpulan Data 

4.7.1 Data Primer 

Data primer didapat secara langsung dengan metode wawancara dan 

pengukuran antropometri dengan responden melalui pertanyaan berdasarkan 

kuesioner yang disiapkan dan pengukuran melalui timbangan injak dan 

microtoice 

a. Data berat badan diperoleh melalui metode pengukuran berat badan 

menggunakan timbangan injak dengan ketelitian 0,1 kg 

b. Data tinggi badan diperoleh melalui metode pengukuran tinggi badan 

menggunakan microtoice. 

c. Data asupan makan diperoleh melalui metode wawancara berupa form 

2x24H Recall. 

d. Data frekuensi konsumsi fast food diperoleh melalui metode wawancara 

berupa form frekuensi fast food. 

e. Data daya tarik iklan fast food diperoleh melalui metode wawancara berupa 

kuesioner. Instrumen (kuesioner) telah dilakukan uji reabilitas dan validitas. 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Rank Spearman, 

diperoleh koefisien korelasi (r) semua item lebih besar dari 0,300. Bila 

diperoleh koefisien korelasi (r) positif dan lebih besar dari 0,3 (r>0,3), maka 

instrumen tersebut valid. Sedangkan hasil uji coba instrumen yang digunakan 

mengindikasikan bahwa nilai reliabilitas berkisar antara 0,757 - 0,948 (sangat 

reliabel). Suatu instrumen dianggap reliabel, bila memiliki nilai koefisien ≥ 

0,60. 



 

 
 

4.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari : 

a. Data sekunder berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu SMA 

Negeri 3 Pontianak yang didapat dari sumber kepustakaan. 

b. Data-data penunjang penelitian yang didapatkan dari Riskesdas 2007 dan 

2010 serta jurnal-jurnal penelitian nasional. 

 

4.7.3 Alur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti mengacu pada tahapan yang ditetapkan 

dalam prosedur dibawah ini : 

a. Menyerahkan surat izin penelitian kepada pihak sekolah. 

b. Mengadakan pendekatan serta memberikan penjelasan kepada calon 

responden mengenai penelitian yang akan dilakukan. Calon responden yang 

bersedia menjadi responden akan diminta untuk menandatangani lembar 

persetujuan menjadi responden dengan terlebih dahulu membacanya. 

c. Pengumpulan data awal, yaitu mengumpulkan data berat badan dan tinggi 

badan responden untuk menentukan status gizi responden. 

d. Pengumpulan data lebih lanjut, yaitu pengumpulan data food recall untuk 

mengetahui asupan sehari responden dan pengumpulan data frekuensi 

konsumsi fast food untuk mengetahui konsumsi fast food responden dalam 

seminggu. 

e. Data daya tarik iklan fast food didapat dari kuesioner yang diisi oleh 

responden. 

f. Diakhir penelitian, peneliti akan memeriksa kembali data-data yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

 



 

 
 

4.8 Analisa Data 

Analisis yang akan digunakan peneliti yaitu analisis univariat dan analisis 

bivariat, yaitu sebagai berikut : 

4.8.1 Analisa univariat  

Analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dalam hasil penelitian. Pada 

umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari 

tiap variabel (Notoatmodjo, 2010). Hasil analisis univariat akan disajikan dalam 

bentuk tabel dan narasi. 

4.8.2 Analisa Bivariat 

Analisa yang dilakukan dengan tujuan menjelaskan hubungan antara 

variabel independent dengan variabel dependent menggunakan program SPSS. 

Uji statistik yang digunakan adalah Korelasi Spearman’s. 



 

 
 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMA Negeri 3 Pontianak, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas 

Negeri yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Terletak di 

Jalan Wage Rudolf Supratman No.1 yang merupakan kawasan tengah kota dan 

dapat dengan mudah diakses melalui jalan-jalan protokol kota Pontianak. SMA 

Negeri 3 Pontianak berdiri sejak 21 Agustus 1967, yaitu setelah dikeluarkan 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.109/SMA/B/1967 

dengan Nomor Statistik Sekolah : 3011136003003. SMA Negeri 3 Pontianak 

dulunya adalah SMA BAPERKI yang di pimpin oleh Bapak P.P Sudjimin (alm). 

Pada tahun 2011 jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 3 Pontianak sebanyak 

243 siswa. 

 

5.2 Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini sebanyak 56 responden. Berdasarkan 

jumlah pengambilan data kuesioner sebanyak 62 responden, tetapi yang dapat 

digunakan sebagai responden hanya 56 responden. Hal ini dikarenakan adanya 

ketidaklengkapan pengisian kuesioner sebanyak 6 responden. 

5.2.1 Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan hasil penelitian responden dengan jenis kelamin perempuan 

lebih banyak, yaitu sebesar 64,3% dan responden dengan jenis kelamin laki-laki 

sebesar 35,7%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.1. 



 

 
 

 

Gambar 5.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

 

5.2.2 Umur Responden 

Tabel 5.2 Distribusi Responden Menurut Umur 

No. Umur n % 

1. 14-15 23 41,1 

2. 16-17 33 58,9 

Jumlah 56 100,0 % 

 

Dari tabel 5.2 menunjukkan bahwa responden sebagian besar (58,9%) 

berumur 16-17 tahun dan sebagian kecil (41,1%) berumur 14-15 tahun. 

 

Tabel 5.3 Nilai Z Score Responden Menurut Umur 

Nilai Umur 

Rata-rata 16,40 

SD 1,069 

Minimum 14,82 

Maximun 17,94 

 

 Hasil analisis dari 56 responden diketahui bahwa umur terendah 

responden adalah 14,82 tahun dan tertinggi adalah 17,94 tahun. Rata-rata umur 



 

 
 

responden adalah 16,40±1,086 tahun. Distribusi respnden menurut umur dapat 

dilihat pada tabel 5.2. 

 

5.3 Kejadian Obesitas 

Responden dalam penelitian ini menurut kejadian obesitas dibagi menjadi 

dua katagori, yaitu obesitas jika IMT/U > 1SD dan bukan obesitas jika ≤ 1SD. 

Tabel 5.4 Distribusi Responden Menurut Kejadian Obesitas  

No. Kejadian Obesitas n % 

1. Bukan Obesitas 48 85,7 

2. Obesitas 8 14,3 

Jumlah 56 100,0 % 

 

Dari tabel 5.4 menunjukkan bahwa responden dengan katagori obesitas 

sebesar 14,3% dan responden dengan katagori bukan obesitas sebesar 85,7%. 

 

Tabel 5.5 Nilai Z Score Responden Menurut IMT/U 

Nilai IMT/U 

Rata-rata 21,67 

SD 3,39 

Minimum 15,82 

Maximun 32,81 

 

Hasil analisis dari 56 responden diketahui bahwa IMT/U terendah 

responden adalah 15,82 kg/m2 dan tertinggi adalah 32,81 kg/m2. Rata-rata IMT/U 

responden adalah 21,67±3,39 kg/m2. 

 

 



 

 
 

5.4 Daya Tarik Iklan Pada Delapan Jenis Fast Food 

Tabel 5.6 Distribusi Responden Menurut Daya Tarik Iklan Pada Delapan 

 Jenis Merk Fast Food 

Jenis Fast Food Katagori Fast Food 

Ya  Tidak  Total 

n % n % n % 

Kentucky Fried 
Chicken (KFC) 

39 69,6 17 30,4 56 100,0 

California Fried 
Chicken (CFC) 

10 17,9 46 82,1 56 100,0 

A & W 24 42,9 32 57,1 56 100,0 

Pizza Hut 36 64,3 20 35,7 56 100,0 

Dunkin Donuts 16 28,6 40 71,4 56 100,0 

Mc. Donald’s 27 48,2 29 51,8 56 100,0 

Soft Drink 37 66,1 19 33,9 56 100,0 

Texas Chicken 23 41,1 33 58,9 56 100,0 

 

Dari tabel 5.6 menunjukkan bahwa responden sebagian besar menyukai 

iklan Kentucky Fried Chicken (KFC), yaitu sebesar 69,6% sedangkan yang paling 

banyak tidak disukai oleh responden adalah iklan California Fried Chicken (CFC), 

yaitu sebesar 82,1%. 

 

5.5 Daya Tarik Iklan Fast Food 

Responden dalam penelitian ini menurut daya tarik iklan fast food dibagi 

menjadi dua katagori, yaitu dikatagorikan tertarik jika skor dari kuesioner daya 

tarik iklan ≥ nilai median dan tidak tertarik jika skor dari kuesioner daya tarik iklan 

< nilai median. 

 



 

 
 

Tabel 5.7 Distribusi Responden Menurut Daya Tarik Iklan Fast Food 

No. Katagori n % 

1. Tidak 17 30,4 

2. Ya 39 69,6 

Jumlah 56 100,0 % 

 

Dari tabel 5.7 menunjukkan bahwa responden sebagian besar menyukai 

iklan fast food, yaitu sebesar 69,6% sedangkan yang tidak menyukai iklan fast 

food, yaitu sebesar 30,4%. 

 

Tabel 5.8 Nilai Z Score Responden Menurut Daya Tarik Iklan Fast Food 

Nilai Daya Tarik Iklan Fast Food 

Rata-rata 3,79 

SD 2,341 

Minimum 0 

Maximun 8 

 

Hasil analisis dari 56 responden diketahui bahwa skor daya tarik iklan fast 

food terendah adalah 0 poin dan tertinggi adalah 8 poin. Rata-rata skor 

responden adalah 3,79±2,341 poin. 

 

 



 

 
 

5.6 Frekuensi Konsumsi Pada Delapan Jenis Fast Food 

Tabel 5.9 Distribusi Responden Menurut Frekuensi Konsumsi Pada Delapan 

 Jenis Fast Food 

Jenis Fast Food Katagori Fast Food 

Jarang, <2x/mg Sering, ≥ 2x/mg Total 

n % n % n % 

Fried Chicken 12 21,4 44 78,6 56 100,0 

Humburger 38 67,9 18 32,1 56 100,0 

Chicken Nugget 54 96,4 2 3,6 56 100,0 

Pizza 38 67,9 18 32,1 56 100,0 

Sosis 47 83,9 9 16,1 56 100,0 

Spaghetti 38 67,9 18 32,1 56 100,0 

Kentang Goreng 21 37,5 35 62,5 56 100,0 

Soft Drink 24 42,9 32 57,1 56 100,0 

 

Dari tabel 5.9 menunjukkan bahwa responden sebagian besar sering 

mengkonsumsi fast food jenis fried chicken, yaitu sebesar 78,6% sedangkan 

yang paling jarang dikonsumsi oleh responden adalah fast food jenis chicken 

nugget, yaitu sebesar 96,4%. 

 

5.7 Frekuensi Konsumsi Fast Food 

Tabel 5.10 Distribusi Responden Menurut Frekuensi Konsumsi Fast Food 

No. Katagori n % 

1. Jarang, <2x/mg 17 30,4 

2. Sering, ≥2x/mg 39 69,6 

Jumlah 56 100,0 % 

 



 

 
 

Dari tabel 5.10 menunjukkan bahwa responden sebagian besar sering 

mengkonsumsi fast food, yaitu sebesar 69,6% sedangkan yang jarang 

mengkonsumsi fast food, yaitu sebesar 30,4%. 

 

5.8 Tingkat Asupan Makan Responden 

Responden dalam penelitian ini menurut tingkat asupan makan dibagi 

menjadi tiga katagori, yaitu kurang jika < 80% dari kebutuhan AKG, baik jika ≥ 

80%-110% dari kebutuhan AKG dan lebih jika >110% dari kebutuhan AKG. 

Tabel 5.11 Distribusi Responden Menurut Tingkat Asupan Makan 

No. Katagori n % 

1. Kurang 17 30,4 

2. Baik 36 64,3 

3. Lebih 3 5,4 

Jumlah 56 100,0 % 

 

Dari tabel 5.11 menunjukkan bahwa responden sebagian besar 

mempunyai tingkat asupan makan yang baik, yaitu sebesar 64,3%. Sedangkan 

tingkat asupan makan dengan katagori lebih, yaitu sebesar 5,4%. 

 

Tabel 5.12 Nilai Z Score Responden Menurut Tingkat Asupan Energi 

Nilai Tingkat Asupan 

Rata-rata 1570,81 

SD 274,20 

Minimum 1035,9 

Maximun 2254,9 

 

Hasil analisis dari 56 responden diketahui bahwa tingkat asupan energi 

terendah adalah 1035,9 kkal dan tertinggi adalah 2254,9 kkal. Rata-rata tingkat 



 

 
 

asupan energi responden adalah 1570,81±274,20 kkal. Distribusi responden 

menurut tingkat asupan dapat dilihat pada tabel 5.11. 

 

5.9 Hubungan Daya Tarik Iklan Fast Food Pada Media Massa Dengan 

Kejadian Obesitas 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan daya tarik iklan 

fast food dengan kejadian obesitas dengan menggunakan uji Spearman’s. Hasil 

analisis dapat dilihat pada tabel 5.13. 

Tabel 5.13 Distribusi Responden Menurut Daya Tarik Iklan Fast Food dan 

 Kejadian Obesitas 

Daya Tarik 
Iklan 

Kejadian Obesitas Total 

Bukan Obesitas Obesitas 

n % n % n % 

Tidak 14 82,4 3 17,6 17 100,0 

Ya 34 87,2 5 12,8 39 100,0 

 

Dari tabel 5.13 menunjukkan bahwa responden yang tidak termasuk obesitas 

dengan katagori tidak menyukai iklan fast food sebesar 82,4%. Sedangkan 

responden termasuk obesitas dengan katagori menyukai iklan fast food sebesar 

12,8%. Hasil uji statistik menunujukkan tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara daya tarik iklan fast food dengan kejadian obesitas dengan menggunakan 

uji Spearman’s dengan p sebesar 0,642 (p>0,05). 



 

 
 

5.10 Hubungan Daya Tarik Iklan Fast Food Pada Media Massa Dengan 

Frekuensi Konsumsi Fast Food 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan daya tarik iklan fast 

food terhadap frekuensi konsumsi fast food dengan menggunakan uji 

Spearman’s. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 5.14.  

Tabel 5.14 Distribusi Responden Menurut Daya Tarik Iklan Fast Food dan 

 Frekuensi Konsumsi Fast Food 

Daya Tarik 
Iklan 

Frekuensi Konsumsi Fast Food Total 

Jarang, <2x/mg Sering, ≥2x/mg 

n % n % n % 

Tidak 13 76,5 4 23,5 17 100,0 

Ya 4 10,3 35 89,7 39 100,0 

 

Dari tabel 5.14 menunjukkan bahwa responden yang jarang 

mengkonsumsi fast food dengan katagori tidak menyukai iklan fast food sebesar 

76,5%. Sedangkan responden yang sering mengkonsumsi fast food dengan 

katagori menyukai iklan fast food sebesar 89,7%. Hasil uji statistik menunujukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara daya tarik iklan fast food terhadap 

frekuensi konsumsi fast food dengan menggunakan uji Spearman’s dengan nilai 

OR=0,662 dan p sebesar 0,000 (p<0,05). 

 

 



 

 
 

5.11 Hubungan Frekuensi Konsumsi Fast Food Dengan Kejadian Obesitas 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan frekuensi konsumsi 

fast food terhadap kejadian obesitas dengan menggunakan uji Spearman’s.  

Tabel 5.15 Distribusi Responden Menurut Frekuensi Konsumsi Fast Food 

 dan Kejadian Obesitas 

Frekuensi Konsumsi 
Fast Food 

Kejadian Obesitas Total 

Bukan obesitas Obesitas 

n % n % n % 

Jarang, <2x/mg 14 82,4 3 17,6 17 100,0 

Sering, ≥2x/mg 34 87,2 5 12,8 39 100,0 

 

Dari tabel 5.15 menunjukkan bahwa responden yang bukan obesitas 

dengan katagori frekuensi konsumsi fast food jarang sebesar 82,4%. Sedangkan 

responden yang  obesitas dengan katagori frekuensi konsumsi fast food sering 

sebesar 12,8%. Hasil uji statistik menunujukkan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara frekuensi konsumsi fast food terhadap kejadian obesitas 

dengan menggunakan uji Spearman’s dengan nilai p sebesar 0,642 (p>0,05). 

 



 

 
 

5.12 Hubungan Asupan Makan Dengan Kejadian Obesitas 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan asupan makan 

terhadap kejadian obesitas dengan menggunakan uji Spearman’s. 

Tabel 5.16 Distribusi Responden Menurut Asupan Makan dan Kejadian 

 Obesitas 

Asupan 
Makan 

Kejadian Obesitas Total 

Bukan obesitas Obesitas 

n % n % n % 

Kurang 17 100,0 0 0,0 17 100,0 

Baik 30 83,3 6 16,7 36 100,0 

Lebih 1 33,3 2 66,7 3 100,0 

 

Dari tabel 5.16 menunjukkan bahwa responden yang bukan obesitas 

dengan katagori asupan makan baik sebesar 83,3%. Sedangkan responden 

yang  obesitas dengan katagori asupan makan lebih sebesar 66,7%. Hasil uji 

statistik menunujukkan adanya hubungan yang signifikan antara asupan makan 

terhadap kejadian obesitas dengan menggunakan uji Spearman’s dengan nilai 

OR=0,357 dan p sebesar 0,007 (p<0,05). 



 

 
 

BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Kejadian Obesitas 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden (85,7%) tidak termasuk katagori obesitas berdasarkan IMT/U dan 

responden dengan katagori obesitas sebesar 14,3%. Menurut Mann dan Stewart 

(2007) obesitas digambarkan sebagai keadaan dimana asupan energi melebihi 

pengeluaran sehingga energi yang berlebih disimpan dalam bentuk jaringan 

adiposa. Pengeluaran energi dari dalam tubuh digunakan untuk laju metabolisme 

basal dan aktifitas fisik. 

Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap kejadian obesitas, 

diantaranya adalah pola makan yang tinggi kalori dan lemak serta 

ketidakseimbangan aktifitas fisik (Novitasari, 2005). Hasil penelitian Ottevaere et 

al (2011) menunjukkan bahwa peningkatan prevalensi kegemukan merupakan 

hasil ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi. 

Tingginya asupan energi dan lemak pada kelompok siswa obesitas, 

berpotensi pada terjadinya ketidakseimbangan antara asupan kalori dengan 

kalori yang dipergunakan, sehingga menimbulkan terjadinya peningkatan berat 

badan. Hal ini sesuai dengan pendapat CDC (Centre for Disease Control) (2001) 

yang menyatakan bahwa keseimbangan energi dapat diibaratkan seperti 

timbangan, dimana pertambahan berat badan dapat terjadi ketika kalori yang 

dikonsumsi lebih besar daripada kalori yang digunakan. Laporan National Dietary 

Survey of Schoochildren tahun 1985 dan National Nutrition Survey yang 

dilaksanakan oleh Australian Food and Nutrition Monitoring Unit tahun 1995,  



 

 
 

menyatakan bahwa terjadi peningkatan asupan energi bagi anak berumur 10 – 

15 tahun lebih dari 10 %, antara tahun 1985 dan 1995 (Cook dkk, 2001). 

Tingkat aktivitas fisik yang rendah juga menjadi faktor penting dalam 

penambahan berat badan. Hal ini terjadi karena perubahan gaya hidup (tidak 

sempat berolahraga, memiliki pekerjaan yang dilakukan dengan duduk terus 

menerus). Modernisasi gaya hidup menimbulkan perubahan pada pola aktivitas 

fisik. Gaya hidup modern membuat berkurangnya aktivitas fisik sehari-hari (Mann 

& Stewart 2007). 

Creber et al (2010) membuktikan bahwa pada penduduk Peru (bertempat 

tinggal di pedesaan, perkotaan, dan desa-kota) dengan tingkat aktivitas fisik 

rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami overweight (41,7%) dan 

obesitas (24,8%) dibandingkan penduduk dengan tingkat aktivitas fisik sedang 

atau tinggi, yang masing-masing 35,4% dan 16,1%. Hal ini didukung pula oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Li (2010) bahwa gaya hidup berupa aktivitas fisik 

yang cukup dapat mengubah predisposisi genetik dari kegemukan. Aktivitas fisik 

yang dilakukan secara teratur berhubungan dengan penurunan predisposisi 

genetik dari kegemukan sebanyak 40%. 

 

6.2 Daya Tarik Iklan Fast food Pada Media Massa 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyukai iklan fast food, yaitu sebesar 69,6%. Saat ini iklan fast food 

pada media televisi semakin sering ditayangkan.  

Semakin seringnya menonton iklan fast food pada media massa 

membuat masyarakat tertarik dan ingin mencoba mengkonsumsi makanan 

tersebut. Terutama remaja yang pada dasarnya merupakan target yang paling  



 

 
 

mudah untuk dipengaruhi oleh iklan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Saputra (2000) membuktikan bahwa pada remaja di Bogor dari 295 responden 

didapatkan hasil 70,98% responden menyukai iklan fast food. Berdasarkan hasil 

penelitian Firna (2008) responden paling banyak (68.1% putra dan 66.7% putri) 

memperoleh informasi mengenai pangan yang mereka konsumsi dari TV. 

Selain frekuensi yang sering menonton iklan fast food, remaja juga dapat 

tertarik karena pemilihan waktu tayang iklan fast food yang cukup tepat serta 

pemilihan saluran TV yang menjadi media iklan dan acara dimana iklan 

ditayangkan menjadi faktor lain yang turut mempengaruhi paparan iklan yang 

ditayangkan. Adanya iklan-iklan produk makanan cepat saji di televisi dapat 

meningkatkan pola konsumsi atau bahkan gaya hidup masyarakat pada 

umumnya (Sabda, 2009). 

Pembelajaran pasif terjadi melalui penampilan iklan TV yang berulang 

kali. Televisi sangat fleksibel dalam menyampaikan pesan (Schiffman & Kanuk 

2004). Sumarwan (2004) menyatakan bahwa televisi telah menjadi media yang 

sangat banyak menciptakan budaya popular. Televisi adalah media iklan yang 

banyak digunakan oleh para produsen, karena jangkauannya luas dan 

kemampuan audio dan visualnya dalam menyampaikan iklan. Salah satu 

keunggulan televisi adalah kemampuannya untuk menyampaikan pesan-pesan 

baik audio maupun visual secara bersamaan. 

 

6.3 Frekuensi Konsumsi Fast food 

Saat ini fast food atau makanan saji sangat mudah ditemukan di berbagai 

tempat. Banyaknya restoran fast food mengubah pola makan remaja menjadi 

lebih menggemari mengkonsumsi makanan cepat saji dibandingkan  



 

 
 

mengkonsumsi makanan tradisional. Jika dilihat dari segi gizi, fast food tinggi 

energi, tinggi lemak dan tinggi natrium serta rendah serat. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian besar sering mengkonsumsi 

fast food, yaitu sebesar 69,6% sedangkan yang jarang mengkonsumsi fast food, 

yaitu sebesar 30,4%. 

Meningkatnya aktivitas, kehidupan sosial dan kesibukkan pada remaja 

akan mempengaruhi kebiasaan makan remaja. Pola makanan yang sering tidak 

teratur, sering jajan, sering tidak makan pagi dan sama sekali tidak makan siang 

sehingga tidak jarang remaja untuk mengkonsumsi fast food (Sayogo, 2006). 

Penelitian lain yang mendukung dari hasil penelitian ini, yaitu pada 

remaja sekolah menengah atas (SMA) di Surakarta terlihat bahwa sebagian 

besar responden sering mengkonsumsi fast food sebesar 54,7% dan yang jarang 

mengkonsumsi fast food sebesar 45,3% (Kristianti, 2009). Banyak faktor yang 

membuat para remaja lebih memilih mengkonsumsi fast food antara lain 

kesibukan orang tua khususnya ibu tidak sempat menyiapkan makanan di rumah 

sehingga remaja lebih memilih membeli makanan di luar, lingkungan sosial dan 

kondisi ekonomi yang mendukung dalam hal besarnya uang saku remaja. Selain 

itu penyajian fast food yang cepat dan praktis tidak membutuhkan waktu lama, 

rasanya enak, sesuai selera dan seringnya mengkonsumsi fast food dapat 

menaikkan status sosial remaja, menaikkan gengsi dan tidak ketinggalan 

globalitas (Meilany, 2001). 

 



 

 
 

6.4 Tingkat Asupan Makan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian 

besar mempunyai tingkat asupan makan yang baik, dimana responden sudah 

memenuhi asupan 80-110% dari angka kecukupan gizi yaitu sebesar 64,3%. 

Sedangkan tingkat asupan makan dengan katagori lebih, dimana responden 

mempunyai tingkat asupan lebih dari 110% dari angka kecukupan gizi yaitu 

sebesar 5,4%.  

Tingkat asupan makan remaja dipengaruhi oleh kebiasaan makan 

remaja. Masa remaja merupakan saat dimana seseorang mulai berinteraksi 

dengan lebih banyak pengaruh lingkungan dan mengalami pembentukan 

perilaku. Perubahan gaya hidup pada remaja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kebiasaan makan remaja. Remaja menjadi lebih aktif, lebih banyak 

makan di luar rumah, dan mendapat banyak pengaruh dalam pemilihan makanan 

yang akan dimakannya, selain itu remaja juga sering mencoba-coba makanan 

baru (Fitri, 2011). 

Kebiasaan makan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

lingkungan budaya, lingkungan alam serta populasi. Remaja mulai dapat 

membeli dan mempersiapkan makanan untuk mereka sendiri. Banyak remaja 

cenderung memiliki kebiasaan makan yang tidak teratur, tidak makan dirumah 

dan jajan bersama dengan teman sebayanya yang dalam banyak hal kurang 

menguntungkan (Krummel, 1996 dalam Sulistyorini, 2004). 

 Almatsier (2004) menyatakan bahwa keseimbangan energi dicapai bila 

energi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan sama dengan energi yang 

dikeluarkan. Keadaan ini menghasilkan berat badan ideal atau normal. Kelebihan  



 

 
 

energi dapat diubah menjadi lemak tubuh. Akibatnya, terjadi berat badan lebih 

atau kegemukan. 

 Kebiasaan makan yang salah pada remaja akan mempertinggi resiko 

terjadinya gizi lebih. Kebiasaan tersibut meliputi pola makan, kebiasaan makan 

pagi dan makan malam, kebiasaan makan jajanan serta kebiasaan makan fast 

food. Penelitian Mahdiah dkk (2004) menunjukkan hasil bahwa konsumsi energi 

total antara non fast food dengan fast food mendapatkan hasil yang cukup 

berbeda jika dibandingkan dengan standar kecukupan gizi yang dianjurkan, 

remaja yang mengkonsumsi non fast food mendapat hasil 113,74% dari energi 

total yang dianjurkan, sedangkan remaja yang mengkonsumsi fast food 

mendapatkan hasil 131,11% dari energi total yang dianjurkan. 

 

6.5. Analisis Hubungan Antar Variabel 

6.5.1 Hubungan Daya Tarik Iklan Fast food Pada Media Massa Dengan 

Kejadian Obesitas 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan daya tarik iklan fast 

food dengan kejadian obesitas dengan menggunakan uji Spearman’s. Hasil uji 

statistik menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara daya tarik 

iklan fast food dengan kejadian obesitas dengan menggunakan uji Spearman’s 

dengan p sebesar 0,642 (p>0,05). 

Tidak adanya hubungan yang signifikan antara daya tarik iklan fast food 

terhadap kejadian obesitas dapat disebabkan karena hubungan antara daya tarik 

iklan fast food dengan kejadian obesitas tidak berpengaruh secara langsung 

dengan kejadian obesitas. Ditinjau dari pola makan,remaja merupakan kelompok 

yang peka terhadap pengaruh lingkungan luar seperti maraknya iklan makanan  



 

 
 

siap santap (fast food) yang umumnya mengandung kalori tinggi, kaya lemak, 

tinggi natrium dan rendah serat. Hal ini memungkinkan terjadinya kasus 

kegemukan di kalangan remaja (Leane, 2007). 

 

6.5.2 Hubungan Daya Tarik Iklan Fast food Pada Media Massa Dengan 

Frekuensi Konsumsi Fast food 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan daya tarik iklan fast 

food terhadap frekuensi konsumsi fast food dengan menggunakan uji 

Spearman’s. Hasil uji statistik menunujukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara daya tarik iklan fast food terhadap frekuensi konsumsi fast food dengan 

nilai p sebesar 0,000 (p<0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan besarnya persentase responden yang sering 

mengkonsumsi fast food  dengan katagori menyukai iklan fast food, yaitu 

sebesar 89,7%. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik iklan fast food merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi remaja dalam mengkonsumsi fast food.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Friza (2007), remaja mengkonsumsi fast food 

karena daya tarik iklan berasal dari media televisi sebanyak 46,67%. Daya tarik 

iklan fast food merupakan sumber informasi yang cukup efektif dalam 

menyampaikan informasi tentang produk makanan cepat saji (fast food), 

sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk membelinya. 

 Hasil penelitian Emalia (2009) juga menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara daya tarik iklan fast food terhadap frekuensi konsumsi fast food 

dimana hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh nilai p value 

(0,050) lebih kecil dari ᅇ (0,1).  Adanya hubungan yang signifikan menunjukkan 

bahwa daya tarik iklan di media massa akan mempengaruhi frekuensi konsumsi  



 

 
 

fast food. Daya tarik iklan sangat penting karena akan meningkatkan 

keberhasilan komunikasi dengan khalayak. Sebelum responden mengkonsumsi 

fast food, ada rasa tertarik terlebih dahulu pada iklan fast food tersebut. 

 

6.5.3 Hubungan Frekuensi Konsumsi Fast food Dengan Kejadian Obesitas 

Makanan cepat saji (fast food) merupakan makanan yang mengandung 

kalori tinggi dari kandungan lemaknya. Fast food jika dikonsumsi secara 

berkesinambungan dan berlebihan dapat mengakibatkan masalah gizi berlebih, 

karena makanan tersebut cenderung mengandung lemak dan natrium yang 

relatif tinggi. 

Berdasarkan analisa bivariat yang dilakukan untuk mengetahui hubungan 

frekuensi konsumsi fast food terhadap kejadian obesitas dengan menggunakan 

uji Spearman’s, menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara 

frekuensi konsumsi fast food terhadap kejadian obesitas dengan menggunakan 

uji Spearman’s dengan nilai p sebesar 0,642 (p>0,05).  

Tidak adanya hubungan yang signifikan antara frekuensi konsumsi fast 

food terhadap kejadian obesitas dapat disebabkan karena hubungan antara 

konsumsi fast food dengan kejadian obesitas tidak hanya dipengaruhi oleh 

frekuensi konsumsi fast food saja, namun juga dari jenis makanan fast food yang 

dikonsumsi dan porsi makan yang dihabiskan setiap kali makan. Frekuensi 

konsumsi fast food tidak dapat membuktikan hubungan antara frekuensi dengan 

kejadian obesitas tanpa melihat porsi yang dikonsumsi. Meskipun secara statistik 

tidak bermakna, tetapi menurut penelitian lain menunjukkan bahwa kebiasaan 

mengkonsumsi fast food dua kali seminggu juga menimbulkan peningkatan rata- 



 

 
 

rata energi harian sebesar 750 kkal, yang rata-rata setahun dapat menambah 

berat badan sebesar 8,8 kg (Jacobs, 2006). 

 

6.5.4 Hubungan Asupan Makan Dengan Kejadian Obesitas 

Obesitas adalah akibat dari ketidakseimbangan antara asupan energi 

dengan keluaran energi sehingga terjadi kelebihan energi yang disimpan dalam 

bentuk jaringan lemak. Berdasarkan analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui 

hubungan asupan makan terhadap kejadian obesitas dengan menggunakan uji 

Spearman’s menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara asupan 

makan terhadap kejadian obesitas dengan nilai p sebesar 0,007 (p<0,05). Rata-

rata asupan energi responden yang berstatus obesitas yaitu 1930,26 kkal lebih 

tinggi dibandingkan responden yang berstatus bukan obesitas yaitu 1510,90 

kkal. 

Pola makan dengan tinggi kalori dan kurangnya aktifitas fisik merupakan 

faktor dominan untuk terjadinya obesitas. Seseorang yang mengkonsumsi 

makanan secara berlebihan  memiliki gejala cenderung untuk menderita 

kegemukan. Semakin tinggi asupan energi dan lemak semakin tinggi 

kemungkinan terjadinya obesitas. 

Hasil penelitian lain oleh Katharina (2009) juga menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara jumlah asupan energi terhadap kejadian 

obesitas, dimana nilai p < 0,05 yang artinya jumlah asupan energi berpengaruh 

terhadap kejadian obesitas. Hasil penelitian ini terlihat bahwa responden yang 

jumlah asupan energinya lebih dari 100% AKG (Angka Kecukupan Gizi) 

mengalami obesitas sebesar 29,4% dan jumlah asupan energinya kurang dari 

100% AKG mengalami obesitas sebesar 6,3%. 



 

 
 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Fitri (2011) yang menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (p<0,05) antara rata-rata konsumsi energi 

responden dengan status gizi lebih dan normal. Rata-rata konsumsi responden 

yang berstatus gizi lebih yaitu 2546 kkal lebih tinggi dibandingkan responden 

dengan status gizi normal yang hanya 2197 kkal. Hal ini disebabkan karena 

konsumsi karbohidrat, protein dan lemak lebih tinggi dari pada responden yang 

berstatus gizi normal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Almatsier (2004) bahwa 

energi diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein yang ada di dalam bahan 

makanan. Kandungan karbohidrat, protein, dan lemak dalam bahan makanan 

menentukan nilai energinya. 



 

 
 

BAB 7 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan responden bukan obesitas sebesar 85,7% 

dan obesitas sebesar 14,3%. 

2. Responden sebagian besar menyukai iklan fast food, yaitu sebesar 69,6%. 

3. Responden sebagian besar sering mengkonsumsi fast food, yaitu sebesar 

69,6%. 

4. Responden sebagian besar mempunyai tingkat asupan makan yang baik, 

yaitu sebesar 64,3% dan tingkat asupan makan dengan katagori lebih 

sebesar 5,4%. 

5. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara daya tarik iklan fast food 

dengan kejadian obesitas dengan menggunakan uji Spearman’s dengan p 

sebesar 0,642 (p>0,05). 

6. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara frekuensi konsumsi fast 

food terhadap kejadian obesitas dengan menggunakan uji spearman’s 

dengan nilai p sebesar 0,642 (p>0,05). 

7. Adanya hubungan yang signifikan antara asupan makan terhadap kejadian 

obesitas dengan menggunakan uji spearman’s dengan nilai p sebesar 

0,007 (p<0,05). 

 



 

 
 

7.2 Saran 

1. Perlunya penyuluhan tentang fast food pada remaja agar bisa lebih selektif 

dalam memilih makanan jajanan dan dapat mengontrol tingkat keseringan 

frekuensi konsumsi fast food. 

2. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan skala yang lebih luas dengan 

mengambil sampel di berbagai lokasi yang berbeda serta memperluas 

pertanyaan kualitatif yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi remaja dalam mengkonsumsi fast food. 
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TABEL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS KUESIONER 

 
No Daya Tarik Iklan Fast Food 

D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6 D1.7 D1.8 
301 0 0 0 0 0 0 0 0 
302 1 0 1 1 0 1 0 0 
302 1 1 1 1 1 1 1 1 
304 1 1 1 1 1 1 1 1 
305 1 0 0 1 0 1 1 0 
306 1 0 1 1 1 0 1 0 
307 0 0 0 1 0 1 0 0 
308 1 1 1 1 1 1 1 1 
309 1 0 1 1 0 1 1 1 
310 1 1 1 1 1 1 1 1 
311 1 0 1 1 1 1 1 1 
312 1 0 1 1 0 0 1 0 
313 1 0 1 1 0 0 1 1 
314 1 0 1 1 1 1 0 1 
315 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tot 13 5 12 14 8 11 11 9 



 

 
 

 

TABEL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS KUESIONER 

 
Daya Tarik Iklan Fast Food 

D2.1 D2.2 D2.3 D2.4 D2.5 D2.6 D2.7 D2.8 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 1 0 1 
1 0 0 0 0 0 1 1 
9 1 5 6 5 6 4 4 



 

 
 

 

 
TABEL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS KUESIONER 

Daya Tarik Iklan Fast Food 
D3.1 D3.2 D3.3 D3.4 D3.5 D3.6 D3.7 D3.8 

0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
8 2 4 5 3 6 5 3 



 

 
 

 

TABEL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS KUESIONER 

Daya Tarik Iklan Fast Food Tot 
D4.1 D4.2 D4.3 D4.4 D4.5 D4.6 D4.7 D4.8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 1 1 0 14 
1 0 1 1 0 1 1 0 17 
1 1 1 1 1 1 1 1 32 
1 0 0 1 0 1 0 0 9 
1 0 1 1 1 0 1 0 20 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 10 
1 0 1 1 1 0 1 0 20 
0 0 0 1 1 1 1 0 17 
1 0 1 1 1 1 1 1 28 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 5 
1 0 1 1 0 1 1 1 18 
1 1 1 0 0 0 1 1 16 
9 2 8 9 6 7 9 4 213 

 



 

 
 

 

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS KUESIONER  
 Fomulir Frekuensi Konsumsi Fast Food 

Total 
Kode_res FFQ.1 FFQ.2 FFQ.3 FFQ.4 FFQ.5 FFQ.6 FFQ.7 FFQ.8 

301 5 5 4 4 4 5 3 4 34 
302 3 4 0 4 0 0 1 0 12 
302 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
304 4 4 0 4 4 4 4 4 28 
305 5 5 0 5 0 5 5 5 30 
306 3 3 0 4 0 3 3 4 20 
307 5 5 5 5 0 0 5 5 30 
308 2 4 4 4 4 3 3 4 28 
309 5 5 0 4 4 4 5 4 31 
310 3 5 5 5 0 0 3 3 24 
311 3 4 4 3 3 3 3 4 27 
312 2 1 0 3 1 3 1 1 12 
313 1 4 0 5 0 0 1 1 12 
314 5 3 0 5 5 5 3 4 30 
315 3 3 0 4 0 0 3 3 16 

Total 53 59 26 63 29 39 47 49 365 



 

 
 

HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS DAN REABILITAS KUESIONER 

“DAYA TARIK IKLAN FAST FOOD” 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 15 100,0 

Exclude

d(a) 
0 ,0 

Total 15 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,948 32 

 

 

  



 

 
 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

tertarik 
kemasan 13,33 79,952 ,537 ,946 

D1.2 13,87 80,695 ,288 ,949 
D1.3 13,40 79,257 ,546 ,946 
D1.4 13,27 81,495 ,407 ,947 
D1.5 13,67 77,381 ,639 ,945 
D1.6 13,47 79,695 ,435 ,947 
D1.7 13,47 80,552 ,328 ,948 
D1.8 13,60 78,686 ,502 ,947 
D2.1 13,60 78,114 ,567 ,946 
D2.2 14,13 80,981 ,519 ,947 
D2.3 13,87 76,981 ,729 ,945 
D2.4 13,80 76,600 ,744 ,944 
D2.5 13,87 76,981 ,729 ,945 
D2.6 13,80 78,171 ,561 ,946 
D2.7 13,93 78,067 ,641 ,945 
D2.8 13,93 78,352 ,604 ,946 
D3.1 13,67 79,381 ,414 ,948 
D3.2 14,07 80,210 ,496 ,947 
D3.3 13,93 77,924 ,659 ,945 
D3.4 13,87 77,981 ,608 ,946 
D3.5 14,00 78,286 ,682 ,945 
D3.6 13,80 77,600 ,627 ,946 
D3.7 13,87 77,124 ,711 ,945 
D3.8 14,00 78,714 ,622 ,946 
D4.1 13,60 77,114 ,683 ,945 
D4.2 14,07 80,781 ,404 ,947 
D4.3 13,67 76,381 ,754 ,944 
D4.4 13,60 76,971 ,700 ,945 
D4.5 13,80 77,171 ,677 ,945 
D4.6 13,73 78,638 ,497 ,947 
D4.7 13,60 75,971 ,818 ,944 
D4.8 13,93 78,352 ,604 ,946 

 



 

 
 

 

HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS DAN REABILITAS KUESIONER 

“FOMULIR FREKUENSI KONSUMSI FAST FOOD” 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 15 100,0 

Exclude

d(a) 
0 ,0 

Total 15 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,757 8 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

FFQ konsumsi fast 
food 20,80 47,171 ,692 ,698 

E.FFQ.2 20,40 52,257 ,489 ,732 
E.FFQ.3 22,60 49,400 ,222 ,795 
E.FFQ.4 20,13 59,695 ,104 ,772 
E.FFQ.5 22,40 44,686 ,450 ,737 
E.FFQ.6 21,73 45,067 ,443 ,738 
E.FFQ.7 21,20 45,886 ,736 ,688 
E.FFQ.8 21,07 43,924 ,767 ,677 

 



 

 
 

HASIL ANALISIS KUESIONER PENELITIAN 

 

Jenis kelamin responden 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid laki-laki 20 35,7 35,7 35,7 
  perempuan 36 64,3 64,3 100,0 
  Total 56 100,0 100,0   

 
Statistics 
 
Umur Responden 
N Valid 56 

Missing 0 
Mean 16,4062 
Median 16,8750 
Std. Deviation 1,06955 
Minimum 14,82 
Maximum 17,94 

 
 
Kejadian obesitas 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Bukan 

obesitas 48 85,7 85,7 85,7 

Obesitas 8 14,3 14,3 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
Statistics 
 
IMT/U  
N Valid 56 

Missing 0 
Mean 21,6747 
Median 20,9919 
Std. Deviation 3,39108 
Minimum 15,82 
Maximum 32,81 

 



 

 
 

 

Katagori Daya Tarik Iklan KFC 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid tidak 17 30,4 30,4 30,4 

ya 39 69,6 69,6 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
 Katagori Daya Tarik Iklan CFC 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid tidak 46 82,1 82,1 82,1 

ya 10 17,9 17,9 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
 Katagori Daya Tarik Iklan A&W 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid tidak 32 57,1 57,1 57,1 

ya 24 42,9 42,9 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
 Katagori Daya Tarik Iklan Pizza Hut 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid tidak 20 35,7 35,7 35,7 

ya 36 64,3 64,3 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
 Katagori Daya Tarik Iklan Dunkin Donuts 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid tidak 40 71,4 71,4 71,4 

ya 16 28,6 28,6 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
 Katagori Daya Tarik Iklan Mc.D 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid tidak 29 51,8 51,8 51,8 

ya 27 48,2 48,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0   



 

 
 

 Katagori Daya Tarik Iklan Soft Drink 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid tidak 19 33,9 33,9 33,9 

ya 37 66,1 66,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
 Katagori Daya Tarik Iklan Texas Chicken 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid tidak 33 58,9 58,9 58,9 

ya 23 41,1 41,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
 Katagori Daya Tarik Iklan Fast Food 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid tidak 17 30,4 30,4 30,4 

ya 39 69,6 69,6 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
 Frekuensi Friend Chicken 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid jarang, 

<2x/mg 12 21,4 21,4 21,4 

sering, 
>=2x/mg 44 78,6 78,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
 
 Frekuensi Hamburger 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid jarang, 

<2x/mg 38 67,9 67,9 67,9 

sering, 
>=2x/mg 18 32,1 32,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
 
  
 
 
 

Frekuensi Nugget 
 



 

 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid jarang, 

<2x/mg 54 96,4 96,4 96,4 

sering, 
>=2x/mg 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
 
 Frekuensi Pizza 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid jarang, 

<2x/mg 38 67,9 67,9 67,9 

sering, 
>=2x/mg 18 32,1 32,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
 
 Frekuensi Sosis 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid jarang, 

<2x/mg 47 83,9 83,9 83,9 

sering, 
>=2x/mg 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
 
 Frekuensi Spaghetti 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid jarang, 

<2x/mg 38 67,9 67,9 67,9 

sering, 
>=2x/mg 18 32,1 32,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
 
  



 

 
 

 

Frekuensi Kentang Goreng 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid jarang, 

<2x/mg 21 37,5 37,5 37,5 

sering, 
>=2x/mg 35 62,5 62,5 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
 
 Frekuensi Soft Drink 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid jarang, 

<2x/mg 24 42,9 42,9 42,9 

sering, 
>=2x/mg 32 57,1 57,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
 
 Katagori Frekuensi Konsumsi Fast Food 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid jarang, 

,2x/mg 17 30,4 30,4 30,4 

sering,>=2x/
mg 39 69,6 69,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
 
 Katagori Asupan Responden 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Kuran

g 17 30,4 30,4 30,4 

Baik 36 64,3 64,3 94,6 
Lebih 3 5,4 5,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0   

 
 



 

 
 

 

Statistics 
 

  
hasil asupan 
responden 

skor 
frekuensi 
konsumsi 
fast food 

skor 
daya 
tarik 

iklan fast 
food 

N Valid 56 56 56 
Missing 0 0 0 

Mean 1570,811 3,14 3,79 
Median 1547,500 3,00 4,00 
Std. Deviation 274,2046 1,949 2,341 
Minimum 1035,9 0 0 
Maximum 2254,9 8 8 

 
 
Nonparametric Correlations 
  

Correlations 
 

  

katagori 
daya tarik 
iklan fast 

food 

katagori 
frekuensi 
konsumsi 
fast food 

Spearman's 
rho 

katagori daya 
tarik iklan fast 
food 

Correlation 
Coefficient 1,000 ,662(**) 

    Sig. (2-tailed) . ,000 
    N 56 56 
  katagori 

frekuensi 
konsumsi fast 
food 

Correlation 
Coefficient ,662(**) 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,000 . 
    N 56 56 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
  



 

 
 

 

Correlations 
 

  

katagori 
frekuensi 
konsumsi 
fast food 

Kejadian 
obesitas 

Spearman's 
rho 

katagori 
frekuensi 
konsumsi fast 
food 

Correlation 
Coefficient 1,000 -,063 

    Sig. (2-tailed) . ,642 
    N 56 56 
  Kejadian 

obesitas 
Correlation 
Coefficient -,063 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,642 . 
    N 56 56 
 
  

Correlations 
 

  

katagori 
asupan 

responden 
Kejadian 
obesitas 

Spearman's 
rho 

katagori asupan 
responden 

Correlation 
Coefficient 1,000 ,357(**) 

    Sig. (2-tailed) . ,007 
    N 56 56 
  Kejadian 

obesitas 
Correlation 
Coefficient ,357(**) 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,007 . 
    N 56 56 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 



 

 
 

 0 

KUESIONER DATA RESPONDEN DALAM PENELITIAN 

 “HUBUNGAN DAYA TARIK IKLAN FAST FOOD PADA MEDIA MASSA, 
ASUPAN MAKAN DAN FREKUENSI KONSUMSI FAST FOOD TERHADAP 

KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA  
DI SMA NEGERI 3 PONTIANAK” 

PROGRAM STUDI ILMU GIZI KESEHATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Jl. Veteran Malang 65145 

 

KETERANGAN PENGUMPUL DATA 

Tanggal 
Pengambilan Data 

(tanggal, bulan, tahun) 

                                   

 

 IDENTITAS RESPONDEN 

1 Nama  

2 Tanggal Lahir (tanggal, bulan, tahun) 

                                   

 

3 Alamat Rumah  

4 Jenis Kelamin 01. Laki-laki 
02. Perempuan 

 

 

    

5 Agama 01. Muslim  
02. Hindu  
03. Kristen  
04. Budha 
05. Katolik  
06. Kong Hu Cu  

 

6 Kelas  

 



 

 
 

 

  

ANTROPOMETRI 

No Parameter Satuan 
Pengukuran 

1 2 Rata-rata 

7 Berat Badan Kg    

8 Tinggi Badan Cm    

9 IMT/U Kg/m2    

10 Status Gizi  

 



 

 
 

Beri tanda ( √ ) pada kolom pilihan Anda 

Daya Tarik Iklan Fast Food I 

No Nama Makanan 

(Fast Food) 

Apakah Anda pernah 
menonton iklan makanan 
tersebut ? 

Bila pernah, poling 
peringkat kesukaan Anda 
terhadap iklan tersebut? 

Ya Tidak Suka Tidak suka 

1 Kentucky Fried 
Chicken (KFC) 

    

2 California Fried 
Chicken (CFC) 

    

3 A & W     

4 Pizza Hut     

5 Dunkin Donuts     

6 Mc. Donald’s     

7 Soft Drink     

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Beri tanda ( √ ) pada kolom pilihan Anda 

Daya Tarik Iklan Fast Food II 

No Nama 
Makanan 

(Fast Food) 

Apakah Anda tertarik 
dengan kemasan yang 
ada di iklan tersebut ? 

Apa Anda tertarik dengan 
hadiah yang ditawarkan 
pada iklan tersebut ? 

Apakah Anda tertarik 
dengan public figure yang 
ada di iklan tersebut ? 

Apakah Anda tertarik 
dengan slogan atau pesan 
yang ada di iklan 
tersebut? 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 Kentucky Fried 
Chicken (KFC) 

        

2 California Fried 
Chicken (CFC) 

        

3 A & W         

4 Pizza Hut         

5 Dunkin Donuts         

6 Mc. Donald’s         

7 Soft Drink         



 
 
 

 
 

FROM FREKUENSI KONSUMSI FAST FOOD 

 

Berilah tanda checklist (√ ) pada jawaban yang anda pilih 

No Nama Makanan 

Frekuensi 

1x/hr >3x/hr 2x/mg 1-2x/bln 3-4x/bln Tidak 
pernah 

1 Fried Chicken       

2 Hamburger       

3 Hotdog       

4 Pizza       

5 Sandwich       

6 Spaghetti       

7 Kentang Goreng       

8 Chicken Nuget       

9 Donuts       

10 Sosis       

11 Soft drink       

12        

13        

 

 



 
 
 

 
 

FORM 24 HOUR RECALL 

 

Konsumsi Makanan Responden 24 Hour Recall  

Waktu Nama 
Makanan 

Bahan 
Makanan 

Berat Konversi Zat Gizi 
Energi (Kcal) Ket 

URT Gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 


