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ABSTRAK 

HUBUNGAN KONSUMSI MAKANAN CEPAT SAJI DENGAN OBESITAS 

PADA ANAK USIA 10-12 TAHUN 

Meningkatnya prevalensi obesitas pada anak sering dikaitkan dengan 
kebiasaan anak mengkonsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Kebiasaan 
mengkonsumsi makanan cepat saji dianggap menjadi faktor utama timbulnya 
obesitas pada masyarakat terutama pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara konsumsi makanan cepat saji (frekuensi, jumlah, dan 
pendamping makanan) terhadap obesitas pada anak usia 10-12 tahun.  

 
Penelitian ini adalah penelitian analitik cross sectional. Data yang 

digunakan merupakan data yang diperoleh melalui kuesioner dan pengukuran 
langsung tinggi badan, berat badan dan indeks massa tubuh. Sampel penelitian ini 
adalah siswa SMP di kota Denpasar dan berusia 10 sampai 12 tahun. 

Dari 230 sampel yang dinilai, berdasarkan penilaian frekuensi konsumsi 
makanan cepat saji,  dari 103 anak yang mengkonsumsi makanan cepat saji 
dengan frekuensi tinggi, terdapat 80 anak (77,7%) yang mengalami obesitas, nilai 
p=0,000. Berdasarkan jumlah konsumsi makanan cepat saji, dari 104 anak yang 
mengkonsumsi makanan cepat saji dengan jumlah energy ≥ 1927 kkal, terdapat 80 
anak (76,9%) yang mengalami obesitas, nilai p=0,000. Berdasarkan konsumsi 
pendamping makanan cepat saji, dari 138 anak yang mengkonsumsi pendamping 
makanan cepat saji, terdapat 85 anak (61,6%) yang mengalami obesitas, nilai 
p=0,000. 

Simpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara konsumsi makanan cepat saji dengan obesitas berdasarkan 
frekuensi konsumsi, jumlah konsumsi dan pendamping makanan cepat saji. 

Kata kunci: makanan cepat saji, obesitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia saat ini tengah memasuki masalah gizi ganda. Hal tersebut 

dikarenakan masalah gizi kurang masih belum teratasi sepenuhnya, sementara kini 

sudah muncul masalah gizi lebih. Kelebihan gizi dapat menyebabkan keadaan 

yang kita sebut dengan obesitas. Obesitas dapat terjadi baik pada usia anak-anak 

hingga usia dewasa (Sartika, 2011). Obesitas dapat mengakibatkan gangguan 

metabolisme glukosa dan penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, 

penyumbatan pembuluh darah dan lain-lain. Pada anak usia 6-7 tahun, obesitas 

dapat menurunkan tingkat kecerdasan karena menurunnya aktivitas dan kreativitas 

anak serta cenderung malas akibat kelebihan berat badan (Kosti, 2006). 

Menurut WHO, pada tahun 2008 lebih dari 1,4 miliar orang dewasa 

kelebihan berat badan dan lebih dari setengah miliar obesitas. Sedikitnya 2,8 juta 

orang setiap tahun meninggal akibat kelebihan berat badan atau obesitas sebagai 

faktor pencetusnya. Prevalensi obesitas meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 

1980 hingga tahun 2008. Secara global, lebih dari 40 juta anak-anak prasekolah 

kelebihan berat badan pada tahun 2008. WHO menyatakan bahwa satu dari 

sepuluh anak di dunia mengalami kegemukan (World Health Organization, 2013). 

Prevalensi obesitas pada anak mengalami peningkatan di berbagai negara 

tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2010, di Indonesia ditemukan bahwa anak dalam rentang 

umur 6-12 tahun yang mengalami obesitas sebanyak 9,2%, dimana prevalensi 
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kegemukan pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan yaitu 

berturut-turut 10,7% dan 7,7% (Departemen Kesehatan Indonesia, 2010). Obesitas 

pada anak merupakan salah satu tantangan paling serius di bidang kesehatan. 

Prevalensi yang meningkat sudah merupakan peringatan bagi pemerintah dan 

masyarakat bahwa obesitas pada anak dan segala implikasinya memerlukan 

perhatian khusus. 

Obesitas terjadi akibat suatu ketidakseimbangan antara asupan kalori 

dengan kalori yang dibakar menjadi energi. Ada berbagai faktor yang dapat 

menyebabkan obesitas, antara lain adalah asupan makanan yang berlebih, 

kurangnya aktivitas fisik baik kegiatan harian maupun latihan fisik terstruktur. 

Faktor genetik juga memiliki peran dalam menyebabkan obesitas (Sartika, 2011). 

Meningkatnya prevalensi obesitas pada anak sering dikaitkan dengan kebiasaan 

anak mengkonsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Kebiasaan 

mengkonsumsi makanan cepat saji dianggap menjadi faktor utama timbulnya 

obesitas pada masyarakat terutama pada anak. Rasa yang lezat, efisiensi waktu 

serta strategi promosi dari restoran-restoran makanan cepat saji yang baik mampu 

menarik banyak konsumen yang termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Dilihat 

dari perkembangannya akhir-akhir ini, restoran makanan cepat saji kini semakin 

menjamur. Bukan hanya dijual di restoran, makanan cepat saji kini sudah tersebar 

di sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat umum lainnya. Tentu masalah di atas 

harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat (Bodor et al, 

2010). Maka dalam penelitian ini akan digali lebih dalam lagi tentang hubungan 

antara konsumsi makanan cepat saji terhadap obesitas pada anak usia sekolah. Hal 

ini dilakukan agar dapat diupayakan pencegahan serta penangan dini terhadap 
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obesitas pada anak yang terkait dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat 

saji. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1.2.1   Apakah terdapat  hubungan  antara  frekuensi  konsumsi makanan cepat 

saji dengan  obesitas pada anak usia 10-12 tahun ? 

1.2.2   Apakah terdapat hubungan antara jumlah makanan cepat saji yang 

dikonsumsi  dengan obesitas pada anak usia 10-12 tahun? 

1.2.3   Apakah terdapat hubungan antara konsumsi pendamping makanan cepat 

saji dengan      obesitas pada anak usia 10-12 tahun? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui hubungan antara konsumsi makanan cepat saji terhadap 

obesitas pada anak usia 10-12 tahun.  

1.3.2    Tujuan Khusus : 

1.3.2.1 Untuk mengetahui hubungan frekuensi konsumsi makanan cepat saji 

dengan obesitas  pada anak usia 10-12 tahun. 

1.3.2.2 Untuk mengetahui hubungan jumlah konsumsi makanan cepat saji dengan 

obesitas pada anak usia 10-12 tahun. 

1.3.2.3 Untuk mengetahui hubungan konsumsi pendamping makanan cepat saji 

dengan obesitas pada anak usia 10-12 tahun. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1  Sebagai pertimbangan dalam upaya pencegahan dan penanganan obesitas, 

1.4.2  Sebagai bahan untuk melakukan penyuluhan tentang pengaruh konsumsi 

makanan cepat saji terhadap obesitas pada anak. 

1.4.3  Sebagai masukan untuk tenaga kesehatan bahwa kemungkinan ada 

pengaruh dari konsumsi makanan cepat saji terhadap terjadinya obesitas 

pada anak. 

1.4.4  Sebagai informasi kepada pihak yang diteliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


