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Abstract
Obesity is the condition of the presence of excessive fat deposits in the body. Obesity has become a

global pandanic around the world and declared by WHO as the largest chronic health problem in
adolescents. This study aims to determine diet and nutritional status and its relationship with the incidence of
obesity in young women in the Tamangngapa sub-district, Manggala district, Makassar city. The sample in
this study were 50 respondants. Data were collected through anthropometric measurements of height and

weight and assessment of Food Frequency Questionnaire (FFQ). Processing data using SPSS for Windows
22.0 with univariate and bivariate analysis using the correlation test and presented in the form of tables and

narratives. The results showed that the normality test obtained a significance value greater than or equal to
0.05, Ifo was accepted and H1 was rejected. Then the prevalence of obesity in respondents in the
Tamangngapa sub-district, Manggala sub-district, Makassar small town is 12.0oh, but based on the person

correlation test, there is a correldion between the testing of diet and obesity with a value of p : 0.0002. The
results of the person correlation test found a relationship with the value of p : 0.0000 in testing the
relationship between nutritional status and the incidence of obesity. Then the value of p : 0.0000 in the
multiple correlation test on the relationship between diet and nutritional status to the incidence of obesity.
The conclusion in this study is that there is a relationship between diet and nutritional status on the incidence
of obesity in young women in the Tamangngapa village, Manggala sub-district, Makassar city.
Key words: Obesity, adolescent girls, diet, nutritional status

Abstrak
Obesitas adalah keadaan terdapatnya timbunan lemak berlebihan dalarn tubuh. Obesitas telah

menjadi pandemic global di seluruh dunia dan dinyatakan oleh WHO sebagai masalh kesehatan kronis
terbesar pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola makan dan status gizi serta
hubungannya dengan kejadian obesitas pada remaja putri di kelurahan Tamangngapa kecamatan Manggala
kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Data dikumpulkan melalui pengukuran
antropometri tinggi badan dan berat badan serta penilaian Food Frequency Quisioner (FfQ). Pengolahan
data menggunakan spss for windows 22,0 dengan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji
korelasi dan di sajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengujian
normalitas didapatkan nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05 maka FIo diterima dan H1 ditolak.
Kemudian prevalensi kejadian obesitas pada responden di kelurahan Tamangngapa kecamatan Manggala
kota Makassar kecil yaitu l2,Oo/o nErmun berdasarkan uji karelasi person didapatkan hubungan pada
pengujian pola makan dengan kejadian obesitas dengan nilai p:0,0002 . Adapun hasil pengujran larclasi
person didapatkan hubungan dengan nilai p:0,0000 pada pengujian hubungan status gizi dengan kejadian
obesitas. Kemudian didapatkan nilai p:0,0000 pada pengujian larelasi berganda terhadap hubungan antara
pola makan dan status gizi terhadap kejadian obesitas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat
hubungan antara pola makan dan status gizi terhadap kejadian obesitas pada remaja putri di kelurahan
Tamangngapa kecamatan Manggala kota Makassar.
Kata kunci: Obesitas, remaja putri, pola malan, statas gizi.

PENDAHULUAN
Berat badan menjadi epidemi kesehatan terbesar

di duni4 karena hampir 30 persen dari seluruh
populasi kini mengalami obesitas, hal itu merupakan
hasil studi baru yang dilakukan Christopher Murray
Institute for Health Metrichs and Evaluation (IHME)
Universitas of Washington pada tahun 2013 dan di
terbitkan dalam jumal The l,ancet. Penelitian ini

menjadi analisis pertama berdasarkan tren data dari
188 negara di seluruh dunia. Kelebihan berat badan
global selama tiga dekade terakhir melonjak
signifikan dari 857 juta orang di tahun 1980 menjadi
2,1 mlliar orang pada tahun 2013. Sepertiga dari
mereka diklasifi kasikan sebagai obesitas (Wulandari.,
Arifianto & Aini,2016).
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Obesitas merupakan kondisi keiidaknormalan
atau kelebihan akumulasi lemak dalam jaringan
adiposa. Berdasarkan lndeks Massa Tubuh (IMT),
obesitas dibagi menjadi tiga kategori, yakni: Obesitas
I, Obesitas ll dan Obesitas III. Adapun berdasarkan
distribusr lemak, obesitas dibagi menjadi dua
kategori, yakni: obesitas sentral dan obesitas umum
(Sugianti., Hardinsyah & Nurfi, 2013).

Indonesi4 terutama di kota-kota besar
perubahan gaya hidup ke westemisasi da sedentary
mengakibatkan perubahan pola makan masyarakat
menjadi pola makan tinggi kalori, tinggi lernak dan
kolesterol, terutarna makanan siq saji yang dapat
meningkatkan resiko obesitas (Muktiharti et a/,
20t 1).

Keadaan kesehatan gizi memiliki keterkaitan
yang tinggi dengan tingkat konsumsi. Tingkat
konsumsi ditentukan oleh kualitas s€rta kuantitas
hidangan yang disantap dalam kesehariannya.
Kualitas menunjukkan adanya semua zat gizi yang
diperlukan tubuh di dalam suatu hidangan sedangkan
k uan lrtas menunJ ukkan kuantum masing-masr n g zal
gizi terhadap kebutuhan tubuh (Jauhari, 201 5).

Menurut Kurdanti et al., (2015) usia remaja (10-
18 tahun) merupakan periode rentan gizi karena
berbagai sebab, yaitu pertama remaja memerlukan
z . giz;r yzrtg lebih tinggi karena peningkatan
pertumbuhan fisik. Kedu4 adanya perubahan gaya
hidup dan kebiasaan makan. Ketig4 remaja
mempunyai kebutuhan zat gizi k-husus contohnya
kebutuhan atlet.

Menurut Dewi & Gusti, (2013) kebiasaan makan
yang berubah salah salunya terjadi karena adanya
globalisasi secara luas. Rema.ja merupakan salah sdu
kelompok sasaran yang berisiko mengalani gizi
lebih. Gizi lebih pada remaja ditandai dengan berat
badan yang relatif berlebihan bila dibandingkan
dengan usia atau tinggi badan remaja sebay4 sebagai
akibat terjadinya penimbunan lemak yang berlebihan
dalam janngan lemak tubuh. Prevalensi kegemukan
relatif lebih tinggi pada remaja perempuan dibanding
dengan remaja laki-laki (1,5% perempuan dm l,3vo
laki-laki).

Status gizi memiliki faktor-faktor yang dapat
mempengaruhinya secara langsung antara lain pola
konsumsi makanan sehari-hari, aktivitas fisik, dan
keadaan kesehatan. Pola kunsumsi pangan umumnya
dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: sosial,
buday4 demografi, dan fakor gaya hidup, serta
berkaitan dengan risiko beberapa penyakit
degeneraif seperti diabetes militus, hipertensi,
serangan jantung (Pasumbung, 8.,& Mari4 M.p,
2015).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan secara
keseluruhan bahwa Obesitas telah menjadi pandemi
global di seluruh dunia dan dinyatakan oleh WHO
sebagai masalah kesehatan konis terbesar pada
remaja khususnya pada kalangan putri karena

Menurut Pramono (2014), anak perempuan lebih
rentan terhadap ovemveighl selama masa'pubertas,
sekitd 80 persen anak perempuan yang overweighl
dimasa pubertas akan terus menjadi obesilas
dibanding 30 persen anak laki-laki. Maka dari itu
masalah inr sangal penting untuk diperhaikan karena
memiliki dampak jangka pendek maupun jangka
panjang terhadap kesehatan. Kejadian obesitas tidak
jauh dari pengaruh perubahan gaya hidup ke
weslemisqsi dan sedentary yang mengakibatkan
perubahan pola makan menjadi pola makan tinggi
kalori, tinggi lemak dan kolesterol, terutama
makanan siap saji yang sangat tinggi kalori.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian
korelmional dengan tujuan untuk mengetahui pola
makan dan slatus gizi serta hubungannya dengan
kejadian obesitas pada remaja putn di Kelurahan
Tamangngapra Kecamatan Manggala Kota Makassar.
Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan da.lam
penelitian ini adalah Cross sectional slrdy. Menurut
Sugiyono (2014), (ltoss seclional sludy merupakan
penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu
tertentu yang relatif pendek dan tempat tertentu serta
dilakukan sekali waktu pada sad yang bersamaan.
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan
pengambilan data primer dan sekunder, dala primer
meliputi pola makan dan status gizi responden.
Adapun data sekunder meliputi nama lengkap dan
alamat seluruh responden penelitian.
l.Data karakteristik individu (usi4 jenis kelamin,
status gizi, status obesitas, pekerjaan orang tua dan
status obesitas orang tua) diperoleh dari pengisran
kuesioner.
2.Data pengukuran antropometri diperoleh dari
pengisian form Perhitungan antropometn
3.Data pola makan diperoleh dari pengisian
ktesioner Fo od Frc qu ency.
4.Data status gizi diperoleh dari hasil pengukuran
tinggi badan dan berat badan yang diperoleh dari
pengisian form Perhitungan antropometri.
5.Dda Obesitas diperoleh dari hasil pengukuran
tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan
lingkar pinggang yang diperoleh dari pengisian form
Perhitungan antropometri.
Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dr Kelurahan
Tamangngapa Kecamatan Manggala Kota Makassar
dengan tahapan sebagai berikut:
1 Tahapan Persiapan

Tahap persiapan, langkah-langkah yang
dilakukan antara lain:
a.Melakukan observasi di Kelurahan Tamangngapa
Kecamatan Manggala Kota Makassar.
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b.Mengurus surat izin penelitian dari Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
c. Mempersiapkan kuesioner instrumen.
d.Mempersiapkan alat pengukur tinggi badan dan
berat badan
2.Tahap Pelaksanaan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap
pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a.Melakukan pengukuran tinggi badan dan berat
badan dengan microtoice.
b.Memberikan kuesioner pada responden.
3.Tahap Akhir

Data-data yang telah diperoleh dari sampel
penelrtian, sel anj utnya dianali si s dan dibahas.

Data yang diperoleh dari kuesioner yang
dikumpu lkan akan d i olah menggun akan komputer.

HASIL DANPEMBAIIASAN
A. Hasil Penelitian
1. Analisis Univariat
a. Pola Makan
1) Distribusi Frekuensi Pola Makan

Distnbusi responden berdasarkan frekuensi pola
makan (Tabel 4 l) Hasil analisis menunjukkan
bahwa dari 50 responden di kelurahan tamangngapa
kecamatan manggala kota Makassar, sebagian besar
responden sering mengonsumsi makanan yang
mengandung karbohidrat yaitu sebanyak 39
responden (78,U/o). Untuk makanan yang
mengandung protein hewani terdapat 27 responden
(54,0%) yang sering mengkonsumsi makanan yang
mengandung protein hewani. Untuk makanan yang
mengandung protein nabati terdapat 42 responden
(84.U/o) yang sering mengkonsumsi makanan yang
mengandung protein nabati . Untuk makanan yang
mengandung lemak terdapat 3l responden (62,00/o)

yang sering mengkonsumsi makanan yang
mengandung lemak. Untuk jajanan/makanan jadi
terdapat 28 responden (56,0%) yang sering
mengkonsumsi jajanan/makanan jadi. Untuk sayur-
sayuran terdapat 38 responden (76,U/o) yang sering
mengkonsumsi sayur-sayuran. Untuk buah-buahan
terdapat 3l responden (62,0%) yang sering
mengkonsumsi buah-buahan.
Tabel 4.1 : Distribusi Frekuensi Pola Makan Remaja

Putri di kelurahan Tamangapa
kecamatan Manggala kota Makassar

2) Distribusi Frekuensi Pola Makan dalam
Kategori
Distribusi responden berdasarkan Food

Frequansy Questioner dibagi dalam 2 kategori (Tabel
4.9). Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian
besar rem4ja putri di kelurahan tamangngapa
kecamatan manggala kota makassar memiliki pola
makan yang baik yartu sebanyak 29 responden
(58,0%) sedangkan yang memiliki pola makan
kurang baik yaitu sebanyak 21 responden (42,0%).
Tabel 4.9 : Distribusi responden berdasarkan pola

makan (dalam kategori) pada Remaja
Putri di kelurahan Tamangapa
kecamatan kota Makassar

b. Status Gizi
Distribusi responden berdasarkan status gizi,

dibagi dalam 4 kategori (Tabel 4.10). Hasil analisis
menunjukkan bahwa sebagian besar status gizi pada
remaja putri di kelurahan tamangngapa kecamatan
manggala kota makassar didominasi oleh kategori
Overweight sebanyak 20 responden (4O,0Vo),

sedangkan responden yang berstatus gizi normal
yaitu sebanyak 16 respondm (32,0%), responden
yang berstatus gizi kurus yaitu sebanyak 8 responden
(l6,OYo), dan responden yang berstatus gizi obesitas
sebanyak 6 responden Qz.A%).
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Total 50 100.0

Sumber Protein
Nabati
Sering 42 84.0
Tidak Sering 8 16.0
Total 50 r00.0

Sumber Lemak
Sering 3t 62.0
Tidak Sering l9 38.0
Total 50 100.0

Jajanan/Makanan
Jadi
Sering 28 56.0
Tidali Sering 22 44.0
Total 50 100.0

Savur-savuran
Sering 38 76.0
Tidak Sering t2 24.0
Total 50 100.0

Buah-buahan
Sering 3l 62.0
Tidak Serine l9 38.0
Total 50 100.0

No. Frekuensi Persentase
(%)

I Baik 29 58.0

2l 42.02. Kurang baik

Total 50 100.0

Pola Makan Frekuensi
Persentase

(Y"l
Sumber Karbohidrat
Sering 39 78.0
Tidak Sering l1 22.0
Total 50 r00.0

Sumber Protein
Hewani
Sering 27 54.0
Tidak Serine 23 46.0

Pola Makan



Status Gizi Frekuensi Percent

Kurus 8 16

Normal l6 32

Overweight 20 40

Obesitas 6 t2

Tabel 4.10 Distribusi responden berdasarkan status
gizi dalam kategori pada remaja putri
di kelurahan tamangngapa kecamatan

kota makassar

c. Obesitas
Distribusi responden berdasarkan status

obesitas dibagi dalam 2 kategori (Tabel 4.11). Hasil
analisis menunjukkan bahwa sebagian besar remaja
putri di kelurahan tamangngapa kecamatan manggala
kota Makassar memiliki status obesitas yaitu
sebanyak 6 responden (l2,0yo), sedangkan yang
memiliki status tidak obesitas yaitu sebanyak 44
responden (88,0%).
Tabel 4.11 Distribusi responden berdasarkan status

obesitas dalam kategori pada remaja
putri di kelurahan tamangngapa
kecamatan manggala kota makassar

d. KarakteristikResponden
1. Usia

Distribusi responden berdasarkan usia, dibagi
dalam 3 kategori (Tabel 4.12). Hasil analisis
menunjukkan bahwa sampel penelitian di dominasi
pada usia 17 tahun yaitu sebanyak 30 responden
(60,0%), sedangkan pada usia 16 tahun yaitu
sebanyak l2 responden (24,0yo), dan frekuensi paling
sedikit pada usia 18 tahun yaitu sebanyak 8

responden (l6,Ooh).
2. Pekerjaan Orang Tua

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan
orang tua, dibagi dalam 4 kategori (Tabel 4.12). }{asll
analisis menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua
(ayah) dari para responden dalam penelitian
hubungan antara pola makan dan status gizi terhadap
kejadian obesitas pada rem{a putri di kelurahan
tamangngapa kecamatan manggala kota makassar
lebih di dominasi oleh Wiraswasta,/Pedagan g y utu 3 2
responden (64,0%), selanjutnya PnVTnilPolri yaitu
10 responden (20,U/o), dan yang paling sedikit oleh
Karyawan swasta yaitu sebanyak 8 responden
(16,OYo).

Sedangkan distribusi responden berdasarkan
pekerjaan orang tua (Ibu), dibagi dalam 4 kategori

(Tabel 4.12). Hasil analisis menunjukkan bahwa
pekerjaan orang tua (Ibu) dari para responden dalam
penelitian hubungan antara pola makan dan status
gizi terhadap kejadian obesitas pada remaja putri di
kelurahan tamangngapa kecamatan manggala kota
makassar lebih di dominasi oleh IrtlPengangguran
yaitu sebanyak 39 responden (78,0%), selanjutnya
Pns/Tni/?olri dan Karyawan swasta masing-masing
sebanyak 5 responden (10,0%), dan yang paling
sedikit oleh wiraswasta yaitu sebanyak I responden
(2,0%).
3. Status Obesitas Orang Tua

Distribusi responden berdasarkan status obesitas
orang tua, dibagi dalam 2kategori (Tabel 4.12). Hasil
analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari
status obesitas ayah dan ibu para responden yang
berjumlah 50 remaja putri di kelurahan tamangngapa
kecamatan manggala kota Makassar berstatus tidak
obesitas.
Tabel4.12'. Distribusi Frekuensi Pola Makan Remaja

Putri di kelurahan Tamangapa
kecamatan Manggala kota Makassar
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Status
Obesitas

Frekuensi Percent

Obesitas 6 t2

TidakObesitas 44 88

Karakteristik
Obesitas

Frekuensi Presentase

Usia

l6 tahun t2 24

17 tahun 30 60

l8 lahun 8 l6
Pekerjaan Ayah

Pns/tni/polri l0 20

Wiraswasta 32 @

Karyawan swasta 8 t6

Pekerjaan Ibu

Pnsltni/polri 5 l0
Wiraswasta I 2

Karyawan swasta 5 l0
Irtlpengangguran 39 78

Status Obesitas Ayah

Tidak Obesitas 50 100

Status Obesitas ibu

Tidak Obesitas 50 100

2. Analisis Bivariat
a. Hubungan pola makan dengan kejadian

obesitas
Hasil analisis antata pola makan dengan

kejadian obesitas pada remaja putri di kelurahan
tamangngapa kecamatan manggala kota Makassar
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13 Hubungan antara Pola Makan dan
kejadian Obesitas Pada Remaja Putri di



Status Obesitas

Pval
ue

Tidak
Obesitas

TotalPola
Makan

Obesitas

o/oo/o n o/o nn

29 58,0 29 58,0Baik 0 0,0

l5 30,0 2t 42,0Kurang
Baik

6 12,0
0,00

2

72,0 44 88"0 38 100Total 6

Kelurahan Tamangngapa Kecamatan
Kota Makassar

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa dari

50 responden yang memiliki pola makan bark

terdapal 29 (58,0%) sedangkan responden yang

memiliki status tidak obesitas terdapat 2l (3l,60A)
responden. Sedangkan dari 50 total keseluruhan

responden terdapat 6 (12,0%) responden yang

berstatus obesitas dengan pola makan yang kurang

baik sedangkan 44 (88,0o/o) responden yang memiliki
status tidak obesitas memiliki pola makan yang baik
sebanyak 29 (58,0) responden dan l5 (30,0%)
responden untuk status tidak obesitas dengan pola
makan yang kurang bark.

Tabel 4.14 Hubungan antara pola makan dengan
status obesitas di kelurahan
tamangngapa kecamatan manggala
kota makassar

Pola Makan

0besitas
r
p

n

0,434
0,002

50

r : koefisien korelasi, p : nilai signifikansi, n :
jumlah responden

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan pola
makan dengan status obesitas dapat dilihat pada

Tabel 4.14. Hasil analisis hubungan pola makan
dengan status obesitas dengan menggunakan uji
korelasi Pearson untuk melihat nilai signifikansi dan

derajat korelasinya dan didapatkan nilai p-value :
0,002, dimana dapat disimpulkan bahwa terdapat
korelasi yang signifikan antara pola makan dan
kejadian obesitas. Dan derajat korelasi antara pola
makan dengan status obesitas didapatkan nilai r :
0,434 maka dapat disimpulkan bahwa termasuk
dalam kategori korelasi derajat sedang.

b. Hubungan status Cizi dengan kejadian
obesitas
Hasil analisis antara status gizi dengan kejadian

obesitas pada remaja putri di kelurahan tamangngapa
kecamatan manggala kota Makassar dapat dilihat
padatabel berikut ini :

Tabel 4.15 Hubungan status gizi dengan kejadian
obesitas pada remaja putri di kelurahan

tamangngapa kecamatan manggala

kota Makassar

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa dari

50 jumlah total keseluruhan responden yang berstatus

obesitas sebanyak 6(12,00 ) responden , sedangkan

responden yang memiliki status tidak obesitas

sebanyak 44 (88,0%) yang terdiri dari 8 (16,0) yang

berstatus kurus, 16 (32,Ao/o) yang berstatus normal,

dan 20 (40,0%) responden yang berstatus

Overweight.

Tabel 4.16 Hubungan status gizi dengan kejadian

obesitas pada remaja putri di kelurahan
tamangngapa kecamatan manggala
kota Makassar

Status Gizi

Obesitas
r
p

n

0,624
0,000

50

r : koefisien korelasi, p : nilai signifikansi, n :
jumlah responden

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan status

gizi dengan kejadian obesitas dapat dilihat pada

Tabel 4.16. Hasil analisis hubungan status giz
dengan kejadian obesitas dengan menggunakan uji
korelasi Pearson untuk melihat nilai signifikansi dan

derajat korelasinya dan didapatkan nilai p-value :
0,000, dimana dapat disimpulkan bahwa terdapat
korelasi yang signifikan antara status gizi dengan

kejadian obesitas. Dan derajat korelasi antara status
gizi dengan status obesitas didapatkan nllu r :0,624
maka dapat disimpulkan bahwa termasuk dalam
kaegori korelasi derajat kuat.
c. Hubungan pola makan dan status gizi dengan

kejadian obesitas
Berdasarkan hasil penelitian, hubungan

pola makan dan status gizi dengan kejadian obesitas

dapat dilihat pada Tabel 4.17. Hasil analisis
hubungan pola makan dan status gizi dengan
kejadian obesitas dengan menggunakan uji Korelasi
Berganda untuk mengetahui tingkat keeratan

hubungan dua variabel bebas atau lebih dangan
variabel terikat dan didapatkan nilai p : 0,000,
dimana dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi
yang signifikan antara pola makan dan status gizi
dengan kejadian obesitas. Dan derajat korelasi antara
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obesitas

Status

Gizi
Obesitas

Tidak
Obesitas

Total
Pval
ue

N o/o n o/o N o/o

Kurus 0 0,0 8 16,0 8 16,0

0,00
0

Normal 0 0,0 t6 32,O 16 32,0

Overweig
ht

0 0,0 20 40,0 20 40,0

Obesitas 6 L2,0 0 0,0 6 12,0

Total 6 t2,o 44 88.0 50 100



pola makan dan status gizi dengan kejadian obesitas
didapAkan nilai r : 0,673 maka dapat disimpulkan
bahwa termasuk dalam kategori korelasi derajat
sedang.

Tabel 4.17 : Hubungan antara pola makan dan status
gizi terhadap kejadian obesitas pada
remaja putri di kelurahan
tamangngapa kecamatan manggala
kota makassar

Pola Makan dan Status Gizi

Obesitas
r
p

n

0,673
0,000

50
r : koefisien korelasi, p : nilai signifikansi, n :

jumlah responden

B. Pembahasan
1. Pola Makan

Pola makan responden diukur dengan kuesioner
F'ood Frequency Question Berdasarkan hasil analisis
deskriptif didapatkan untuk makanan yang
mengandung karbohidrat sebanyak 39 (75,0%)
responden yang sering mengkonsumsi makanan
mengandung karbohidra dan I I (22,U/o) responden
yang tidak sering mengkonsumsi makanan yang
mengandung karbohidrat. Untuk makanan yang
mengandung protein hewani terdapat 27 (54,0%)
responden yang sering mengkonsumsi makanan yang
mengandung protein hewani dan 23 responden
(46,ff/o) yang tidak sering mengkonsumsi makanan
yang mengandung protein hewani. Untuk makanan
yang mengandung protein nabati terdapat 42
responden (84,0%) yang sering mengkonsumsi
makanan yang mengandung protein nabati dan 8
responden (16,0%) yang tidak sering mengkonsumsi
makanan yang mengandung protein nabai. Untuk
makanan yang mengandung lemak terdapat 3l
responden (62"0%) yang sering mengkonsumsi
makanan yang mengandung lemak dan l9 responden
(38,Oyo) yang tidak sering mengkonsumsi makanan
yang mengandung lemak. Untuk jajanan/makanan
jadi terdapat 28 responden (56,0%) yang sering
mengkonsumsi jajanan/makanan jadi dan 22
responden (44,0%) yang tidak sering mengkonsumsi
jajanan/makanan j adi. Untuk sayur-sayuran terdapat
38 responden (76,0%) yang sering mengkonsumsi
sayur-sayuran dan 12 responden (24,0o/o) yang tidak
sering mengkonsumsi sayur-sayuran. Untuk buah-
buahan terdapat 31 responden (62,0%) yang sering
mengkonsumsi buah-buahan dan l9 responden
(38,tr/o) yang tidak sering mengkonsumsi buah-
buahan.

Berdasarkan hasil penelitian murunjukkan
bahwa sebagian besar remaja putri di kelurahan
tamangngapa kecamatan manggala kota makassar
memiliki pola makan yang baik yaitu sebanyak 29
responden (58,0%) sedangkan yang memiliki pola

makan kurang baik yaitu sebanyak 2l responden
(42,0oh). Menurut analisa peneliti, responden
memiliki pola makan yang bark dikrenakan
responden merupakan remaja yang memilikl
pengetahuan tentang pola makan yang baik di
sekolah sehingga responden telah mengetahui
makanan yang baik dikonsumsi dan kurang baik
dikonsumsi atau pengurangan porsi makannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada
tabel 4.3 dapat diketahui bahwa frekuensi makan
terbesar pada makanan pokok atau sumber
karbohidrat yang dikonsumsi oleh seluruh responden
yaitu Nasi yaitu 39 (78%) dengan frekuensi l-3x
sehari sedangkan frekuensi terkecil masing-masing
sebanyak 5 (10%) responden dengan frekuensi 1-2x
sebulan pada roti dan Mie dan terdapat 5 (10%)
responden yang tidak pernah mengkonsumsi
singkong.

Frekuensi makan pada sumber protein hewani
pada tabel 4.4 dapat diketahui jumlah terbesar
terdapat 32(64%) responden pada Daging ayam
kemudian terkecil pada telur dengan 1(2,@/o)
responden pada frekuensi l-2x sebulan dan 25
responden yang tidak pemah mengkonsumsi daging
kambing.

Frekuensi makan pada sumber protein nabati
terbesar sebanyak 26 (52%) yang mengkonsumsi
tempe dengan frekuensi l-3x seminggu dan terkecil
terdiri dari l(2,Oyo), I responden padatempe dengan
frekuensi l-2x sebulan dan 2(4,0%) yang tidak
pernah memakan tempe dapat dilihat pada tabel 4.5.

Frekuensi makan pada sumber lemak
berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa jumlah
terbesar terdapat 23 (46,0%) pada jenis makanan
santan dengan frekuensi makan 1-3x seminggu
sedangkan yang terkecil yaitu susu dengan jumlah
responden 5 (10%) pada frekuensi 1-2x sebulan dan
terdapat 20 (40%) responden yang tidak pemah
memakan jeroan.

Frekuensi makan pada sumber jajanan
berdasarkan tabel 4.7 diketahui nilar terbesar yaitu 24
(48%) pada jenis makanan gorengan pada frekuensi
1-3x seminggu, kemudian nilai terkecil yaitu 3
(6,0%) pada bakso dengan frekuensi I-2xlbulan dan
1 (2,0%) yang tidak pernah makan bakso.

Frekuensi makan pada sayur-sayuran
berdasarkan tabel 4.8 diketahui nilai terbanyak yaitu
23 @6,A%) konsumsi sayur kangkung dengan
frekuensi 4-6x sehari dan terkecil yaitu 6 ('lZ,U/o)
pada sayur labu dengan frekuensi konsumsi 1-2x
sebulan dan 4 (8,0Yo) tidak pernah mengkonsumsr
sayur labu.

Frekuensi makan pada buah-buahan berdasarkan
tabel 4.9 maka diketahui bahwa nilai terbesar yaitu
26 (52%) pada buah papaya dengan frekuensi l-3x
seminggu dan nilai terkecil pada buah pisang yartu 8
(16,0%) dengan frekuensi makan I -2xlbulan dan I
(2,0%) responden tidak pernah makan papaya.
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2. Status Gizi
Status gizi responden diukur dengan pengukuran

antropometri dalam hal ini terdiri dari tinggi badan
(cm) dan berat badan (kg). Berdasarkan hasil analisls
deskriptif, menunjuklan bahwa sebagian besar
remaja putri di kelurahan tamangngapa kecamatan
manggala kota makassar memiliki status gizi
terbanyak yaitu overweight sebanyak 20 responden
(4O,U/o), dan yelr,g memiliki jumlah responden paling
sedikit pada Status gizi Obesitas yaitu sebanyak 6
responden (12,0%).

Berdasarkan status gizi, dibagi dalam 4 kalegon
(Tabel 4.1). Hasil analisis menunjukkan bahwa
sebagian besar status gizi pada remaja putri di
kelurahan tarnangngapa kecamatan manggala kota
makassar didominasi oleh kategori Overweight
sebanyak 20 responden (40,ff/o\, sedangkan
responden yang berstatus giz normal yaitu sebanyak
16 responden (32,0%), responden yang berstatus gizi
kurus yaitu sebanyak 8 responden (16,0/o), dan
responden yang berstatus gizi obesitas sebanyak 6
responden ( 12.00lo).

Menurut analisa peneliti, sebagian besar status
gizi responden adalah overweight memiliki pola
makan yang tidak teratur atau tidak seimbang selain
itu kebiasaan mengkonsumsi junkfood/fasfood juga
memberi pengaruh besar dalam status gizi. Karena
responden dalam penelitian ini merupakan
perempuan maka menambah faktor pendukung yang
dapat menyebabkan tingginya tingkat kejadian
overweight atau obesitas.

Menurut Sandjaja & Sudikno, (2015) beberapa
faktor yang mungkin berkaitan dengan tingginya
persentase obesitas pada responden perempuan,
antara lain adalah: (l) Konsumsi makanan berlemak
yang mungkin lebih sering dibandingkan dengan
lakiJakr: (2) Aktrvrlas olahraga yang jarang
dilakukan; (3) Status perkawinan, dimana perempuan
yang sudah menikah cenderung margalami
pertambahan berat badan di kemudian hari (4)
Pemakaian alat kontasepsi hormonal seperti: susuk,
pil, dan suntikan dapat menimbulkan efek samping
bertambahnya berat badan 5) Penggunaan alat
kontrasepsi hormonal mempunyai resiko 2,05 kali
lebih besar untuk menjadi obesitas dibandingkan alat
kontasepsi non hormonal.
3. Obesitas

Status Obesitas responden dilihat dari
perhitungan indeks massa tubuh (IMT). Berdasarkan
hasil analisis deskriptif, menunjukkan bahwa
sebagian besar remaja putri di kelurahan
tarnangngapa kecamatan manggala kota makassar
memiliki status tidak obesitas terbanyak yaitu
sebanyak 44 responden sedangkan yang memiliki
Status Obesitas yaitu sebanyak 6 responden.

Menurut S4iawandi, (2015) Obesitas
didefrnisikan sebagai suatu kelainan atau penyakit
yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak

tubuh secara berlebihan. Obesitas addah
permasalahan umum yang dialami anak-anak, sa.lah

satu penyebabnya adalah perilaku yang menetap itu
biasanya berupa menonton teleyisi dan bermain game
hingga berjam-jam. Pola hidup keseharian yang
kurang aktif tersebut membuat banyak lemak
tertimbun dijaringan lemak tubuh.
4. KarakteristikResponden

Responden dalam penelitian ini sebanyak 50
orang, dimana responden terdiri dan remaja yang
be{enis kelamin perempuan, yang memiliki rentang
usia dari 16 sampai dengan l8 tahun. Hasil analisis
deskriptif didapatkan reponden dengan usia l6 tahun
sebanyak l2 responden, dengan usia l7 tahun
sebanyak 30 responden, dan dengan usia l8 tahun
sebanyak 8 responden. Menurut Pasumbung, E.,&
Mari4 M.P, (2015) Kelompok anak-anak hingga
remaja (usia 5-17 tahun) merupakan kelompok usia
yang berisiko mengalami masalah gizi kurang dan
gizi lebih.

Orang tua responden yang memiliki peke4aan
yang berbeda-beda yaitu Pns/tni/polri, wiraswast4
karyawan swast4 dan irt/pengangguran. Hasil
analisis deskriptif pekerjaan ayah didapatkan
mayoritas pekerjaan yaitu wiraswasta sebanyak 32
responden, disusul pnytni/polri sebanyak l0
responden, dan terakhir Karyawan swasta sebanyak 8
responden, kemudian hasil analisis deskriptif
pekerjaan ibu didapatkan mayoritas pekefaan yaitu
IrtlPengangguran/Petani sebanyak 39 responden,
kemudian pns/tni/poln dan karyawan swasta masing
masing sebanyak 5 responden dan terakhir yaitu
wiraswasta sebanyak I responden. Menurut
Pasumbung, E.,& Mari4 M.P, (2015) status sosial
dan ekonomijuga dikaitkan dengan obesitas. Adanya
kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat.
Individu yang berasal dari keluarga sosial ekonomi
rendah biasanya mengalami malnutrisi. Sebalikny4
individu dari keluarga dengan status sosial ekonomi
lebih tinggr biasanya menderita obesrras.

Status obesitas pada kedua orang tua dari para
responden didapatkan hasil yang menunjukkan
bahwa secara keseluruhan para orang tua para
responden tidak ada yang berstatus obesitas.
Berdasarkan penelitian Sartika & Dewi (201 1),
mengenai faktor risiko obesitas pada anak usia 5-17
tahun diperoleh anak yang obesitm dan memiliki
riwayat orangtua (ayah) mengalami obesitas lebih
besar (16.3%) dibanding anak yang obesitas tapi
tidak memiliki riwayat orangtua (ayah) tidak obesiras
(13,9%) dengan nilai P<0.05 dan OR 1,209 dan
menurut Muktihartt et all (2010), mengenai faktor
risiko obesitas pada remaja (siswa SMA), diperoleh
nilai p dari hastl uji chi-square 0.002 (nilai p < 0.05)
yang berarti ada hubungan yang signifikan antara
faktor genetik dengan kejadian obesitas pada remaja

Selarn karakteristik usi4 peneliti juga mengukur
status gizi yang dimiliki responden. Staus gizi
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merupakan indikator untuk menentukan seseorang

mengalami kondisi gizi berlebih atau kekurangan
gizi. Status gizi berpengaruh pada kondisi tubuh
seseorang (Pratiwi & Trisk4 2017) Hasil analisis

deskriptif, didapatkan respondan dengan status gizi
overweight yaitu sebanyak 20 responden sedangkan

responden dengan status gizi normal sebanyak 16

respondan, Responden dengan status gizi kurus
sebanyak 8 responden, Responden dangan status gizi
obesitas sebanyak 6 responden.

Peneliti juga mengukur kejadian Obesitas yang

didapatkan dari hasil perhitungan indeks massa

tubuh. Hasil analisis deskriptif, didapatkan responden
yang memiliki status obesitas yaitu sebanyak 6
(12,U/o) responden, sedangkan yang memiliki status

tidak obesitas yaitu sebanyak 44 (88,0%) responden.

5. Hubungan Pola Makan dengan Kejadian
0besitas
Berdasarkan analisis statistik dengan uji

Korelasi Pearson didapatkan p:0,0002 $t'value
<0,05) maka disimpulkan bahwa terdapat korelasi
yang signifikan (bermakna) dengan korelasi der{at
sedang antara pola makan dengan kejadian obesitas
pada remaja putri di kelurahan tamangngapa
kecamatan manggala kota Makassar.

Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa dari
50 remaja putri dikelurahan tamangngapa kecamatan

manggala kota Makassar yang memiliki pola makan
baik terdapat 29 (58,0%) responden yang berstatus

tidak obesitas kemudian terdapat 2l (42,0%)
responden yang memiliki pola makan yang kurang
baik yang terdiri dari 6 (12,0%) berstatus obesitas

dan l5 (30,0%) responden yang memiliki status tidak
obesitas.

Hasil ini didukung oleh teori Salam (2010),

bahwa pola makan berakibat semakin banyaknya
penduduk golongan tertentu yang mengalami
masalah gizi lebih berupa kegemukan dan obesitas.

Pola makan memberikan kontribusi yang cukup
besar dalam meningkatkan resiko kegemukan pada
anak seperti, apa yang biasa dimakan dan berapakali
dia makan. (Dieny, Nurmalasari & Deny, 2015)
makanan cepat saji, makanan ringan dalam kemasan
dan minuman ringan merupakan beberapa makanan
yang digemari anak yang dapat meningkatkan resiko
kegemukan.

Menurut Sikalak, Laksmi & Ronny, QA17)
Secara rlmiah, obesitas terjadi akibat mengkonsumsi
kalori lebih banyak dari yang diperlukan tubuh.
Meskipun penyebab utamanya belum diketahui,
namun obesitas pada remaja terlihat cenderung
kompleks, multifactorial, dan berperan sebagai
pencetus terjadinya penyakit kronis dan degeneratif
Sejalan dengan penelitian Aflah, Rahayu & Yustini,
(2015) Mengenai Hubungan Pola Makan Dengan
Kejadian Obesitas Pada Remaja Di Sma Katolik
Cendrawasih Makassar yan g menunj ukkan responden
yang mengalami obesitas lebih banyak (50,90%)

dibandingkan dengan yang tidak mengalami obesitas

(4e,10%).

6. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian
Obesitas
Berdasarkan analisis statistik dengan uji

Korelasi Pearson didapatkan p:0,000 (p: <0,05)

dengan korelasi derajat ktat 0,624 antara Status Gizi
dengan Status Obesitas pada remaja putri di
kelurahan tamangngapa kecamatan manggala kota
Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Humaira, Yusri & Edison (2016)

menyebutkan bahwa Status gizi memiliki hubungan
yang bermakna dengan Kejadian Overweight atau

Obesitas. Namun, hal ini bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan Indriantik4 Fitria &
Moesijanti (2009) yang mengatakan bahwa Status

gizi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kejadian Obesitas.
Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan

hasil yang beragam adapun hasil yang didapatkan

sejalan dengan penelitian Sandjaja & Sudikno,
(2005) bahwa Status gizi yang tidak terkontrol dapat

menjadi faktor penyebab terjadinya Overweight atau

Obesitas.
Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui bahwa dari

50 responden yang memiliki Status gizi kurus 8

(16,006) responden dengan status tidak obesitas,

kemudian status gizi normal terdiri dari 16 (32%)
dengan status tidak obesitas, dan status gizi
overweight dengan jumlah responden sebanyak 20
(40%) berstatus tidak obesitas kemudian status gizi
obesitas terdapat 6 dengan status obesitas.

Hasil ini didukung oleh teori Humaira., Yusri &
Edison, (2016) Status gizi normal terjadi karena
keseimbangan antara konsumsi, penyerapan zat gizi,
dan penggunaan zat gizi yang baik. Keadaan

patologis akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi
untuk periode tertentu dapat berdampak pada status
gizi. Staus gizi kurus dan sangat kurus terjadi jika
kekurangan konsumsi pangan sedangkan status gizi
gemuk terjadi jika mengalami kelebihan konsumsi
pangan.

Menurut Wulandari., Afrianto & Aini, (2016)
obesitas atau disebut juga kegemukan, merupakan
suatu masalah yang cukup merisaukan dikalangan
remaja. Obesitas terjadi saat badan menjadi gemuk
yang disebabkan oleh penumpukan jaringan adipose
secara berlebihan. Pada remaja putri, ketidakpuasan
terhadap tubuh berdampak pada harga diri yang lebih
rendah dari pada remaja putri yang lain.
Ketidakpuasan yang mendalam terhadap diri sendiri
terutama meningkat menjadi kebencian terhadap

tubuh, merupakan suatu ekspresi dari harga diri yang
rendah.

Hubungan Pola Makan dan Status Gizi
dengan Kejadian Obesitas
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Berdasarkan analisis statistik dengan

menggunakan qi Korelasi Berganda didapatkan
hubungan yang bermakna antara pola makan dan

status gizi dengan obesitas pada remaja putri di
kelurahan tamangngapa kecamatan manggala kota
Makassar dengan der{at hubungan kuat .

Berdasarkan hasil persamazm regresi, pola
makan dan status gizi menunjukkan hubungan yang

negatif. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh
adalah sebesar 0,453. Nilai tersebut menjelaskan
sebesar 45,3oh pola makan dan status gizi
mempengaruhi kejadian obesitas. Koefisien regresi
pola makan sebesar -0,175, artinya jika variabel
indepen lain nilainya tetap dan pola makan

mengalami kenaikan, maka kejadian obesitas akan

mengalami penurunan sebesar 0,1. Dan koefisien
regresi status gizi sebesar -0,195, artinyajika variabel
independen lain nilainya tetap dan status gizi
mengalami kenaikan, maka kejadian obesitas pada
para responden akan mengalami penurunan sebesar

0,5.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

obesitas adalah pola makan atau makanan yang
dikonsumsi, umumnya makanan yang tidak
seimbang. Penelitian dari Salam (2010) menemukan
fakta bahwa 5OYo dari anak yang mengalami obesitas
temyata merupakan pengkonsumsi setia fastfood,
sisanya menc€Impur fastfood dengan jenis makanan
lainnya.

Status gizi seseorang dapat ditentukan
berdasarkan konsumsi gizi dan kemampuan tubuh
dalam menggunakan zal-zat gizi tersebut. Status gizi
normal menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas
makanan yang telah memenuhi kebutuhan tubuh
(Kusuma., Saifuddin & Nurhaedar, 2Ol3).

Asupan gizi yang adekuat tidak hanya
menentukan pertumbuhan tetapi juga perkembangan
karena pertumbuhan dan perkembangan yang bark
terjadi secara paralel, keadaan patologis akibat
kekurangan atau kelebihan zat gizi untuk periode

tertentu dapat berdampak pada status gizi (Sugianti.,
Hardinsyah & Nurfi, 20 I 3).

KESIMPT]LAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.
l. Hubungan pola makan dengan kejadian obesitas

didapatkan hasil yang signifikan dengan nilai
p:0,0002 pada remaja putri di kelurahan
Tamangngapa kecamatan Manggala kota Makassar.
Semakin baik pola makan responden maka akan
semakin mengurangi jumlah responden yang
mengalami obesitas.

2. Hubungan status gizi dengan kejadian obesitas
didapatkan hasil yang signifikan dengan nilai
p:0,0000 pada remaja putri di kelurahan
Tamangngapa kecamatan Manggala kota Makassar.
Dengan semakin terkontrolnya status gizi responden

maka akan semakin menurunkan jumlah responden

yang mengalami obesitas.
3. Pola makan pada remaja putri di kelurahan

Tamangngapa kecamatan Manggala kota Makassar

sebagian besar dapat dikategorikan memiliki pola

makan baik.
4. Kejadian obesitas pada runaja putri di kelurahan

tamangngapa kecamatan manggala kota makassar

terdapat hubungan yang signifikan dengan derajat

hubungan kuat antara pola makan dan status gizi

terhadap kej adian obesitas.

5. Status gizi pada remaja putri di kelurahan

tamangngapa kecamatan manggala kota makassar

sebagian besar dapat dikategorikan Overweight.
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