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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1`  LATAR BELAKANG 

Masa remaja merupakan periode dari pertumbuhan dan proses 

kematangan manusia, pada masa ini terjadi perubahan yang sangat unik 

dan berkelanjutan. Perubahan fisik karena pertumbuhan yang terjadi akan 

mempengaruhi status kesehatan dan gizinya. Ketidakseimbangan antara 

asupan kebutuhan atau kecukupan akan menimbulkan masalah gizi, baik 

itu berupa masalah gizi lebih maupun kurang. Masalah gizi pada remaja 

akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat, misalnya 

penurunan konsentrasi belajar, resiko melahirkan BBLR dan penurunan 

kesegaran jasmani (Permaisih, 2003). 

Kebutuhan gizi remaja relatif besar, karena mereka masih 

mengalami pertumbuhan. Selain itu remaja umumnya melakukan aktifitas 

fisik lebih tinggi dibanding usia lainnya, sehingga diperlukan zat gizi yang 

lebih banyak. Remaja dan eksekutif muda yang aktif dan banyak 

melakukan olahraga memerlukan asupan energi yang lebih besar 

dibandingkan yang kurang aktif, begitu pula dengan asupan protein. 

Kebutuhan protein juga meningkat pada masa remaja, karena proses 

pertumbuhan yang sedang terjadi dengan cepat. Masih banyaknya 

asupan energi dan asupan protein yang kurang terlihat dari status gizinya. 

(Sayogo, 2006) 

Berdasarkan survey status gizi di 5 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa 

Barat tahun 2006 menunjukkan prevalensi status gizi kurang pada remaja 

adalah sebesar     24,37% dan status gizi lebih sebesar 3,36% (Dinas 

Kesehatan Kota Bandung tahun 2006). Sedangkan menurut Riskesdas 

tahun 2007 status gizi usia 15 tahun keatas di wilayah Jawa Barat 14,6 % 

dikategorikan kurus, 63,3% normal, 9,3% berat badan lebih dan 12,8% 
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obesitas. Penelitian Juliana Wati mengenai “Hubungan Antara Asupan 

Energi, Protein dan Status Gizi di SMA Darul Hikam Bandung Tahun 

2009” prevalensi status gizi baik 81,6% dan status gizi buruk 18,4% (Wati, 

2009). 

Status gizi seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor langsung dan 

tidak langsung. Salah satu faktor langsung langsung yaitu asupan energi 

dan protein (Supariasa, 2002). Status gizi baik atau status gizi optimal 

terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara 

efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, 

kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi 

mungkin (Almatsier, 2004). 

Asupan energi adalah jumlah asupan keseluruhan yang dikonsumsi 

seseorang untuk memenuhi kebutuhannya baik dari karbohidrat, protein 

maupun lemak. Pada remaja seringkali asupan energinya tidak tercukupi, 

karena aktifitas yang padat, ketidaktersediaan bahan makanan, dan 

keinginan untuk memperoleh tubuh yang ideal padahal kebutuhan akan 

energinya meningkat. Kebutuhan protein juga meningkat pada masa 

remaja, kerena proses pertumbuhan yang sedang terjadi dengan cepat 

(Sayogo, 2006).  Dari hasil penelitian Juliana Wati mengenai “Hubungan 

Antara Asupan Energi, Protein dan Status Gizi di SMA Darul Hikam 

Bandung Tahun 2009” 61,8% siswa asupan energinya kurang dan 65,8% 

asupan proteinnya juga kurang (Wati, 2009). 

Kebiasaan makan yang diperoleh semasa remaja akan berdampak 

pada kesehatan dalam fase kehidupan selanjutnya, setelah dewasa dan 

berusia lanjut. Penentuan kecukupan akan zat gizi remaja secara umum 

didasarkan pada Angka Kecukupan Gizi (AKG). Secara garis besar, 

remaja putra memerlukan lebih banyak energi ketimbang remaja putri. 

(Arisman, 2004). Menurut Angka Kecukupan Gizi Rata-rata yang 

Dianjurkan tahun 2005, remaja putra dengan usia 16-18 tahun 
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memerlukan energi 2.600 kal dan protein 65 gram. Sedangkan untuk 

remaja putri kebutuhan energinya adalah 2.200 kal dan protein 50 gram. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekar Kemuning Kota Cirebon 

adalah sekolah yang dilengkapi dengan asrama dan penyelenggaraan 

makan. Penyelenggaraan makan dilakukan untuk siswa SMA, SMP, SD 

dan staf pengajar. Jumlah siswa dan staf pengajar yang dilayani untuk 

makan siang adalah 150 orang, sedangkan jumlah siswa yang dilayani 

untuk makan pagi dan malam adalah 100 orang. Siswa SMA Sekar 

Kemuning yang mendapatkan makan pagi, siang dan malam sebanyak 30 

orang, yaitu berasal dari kelas X dan kelas XI dengan harga makanan 

Rp5.000/porsi, sehingga didapat biaya makan perhari sebesar Rp15.000 

yang dibayarkan langsung untuk satu bulan bersamaan dengan biaya 

bulanan sekolah. Selain itu sekolah juga difasilitasi kantin yang digunakan 

sebagai tempat siswa untuk membeli makanan jajaan atau snack, karena 

penyelenggaraan makanan hanya menyediakan makanan utama saja. 

Pengelola penyelenggaraan makanan adalah lulusan SMA yang 

belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai penyelenggaraan makan 

institusi asrma, sehingga kurang paham mengenai pemenuhan kecukupan 

energi dan protein siswa. Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk 

meneliti dan ingin mengetahui “Hubungan Antara Asupan Energi, Asupan 

Protein dan Status Gizi Siswa di SMA Sekar Kemuning Kota Cirebon”, 

karena sebelumnya penelitian mengenai hal demikian belum pernah 

dilakukan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui 

“Apakah ada hubungan antara asupan energi, protein dan status gizi SMA 

Sekar Kemuning?” 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum  

 Mengetahui hubungan antara asupan energi, protein dengan 

status gizi siswa SMA Sekar Kemuning. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui gambaran umum SMA Sekar Kemuning (jumlah 

siswa, jadwal sekolah dan asrama). 

1.3.2.2 Mengetahui karakteristik siswa ( kelas, umur, jenis kelamin, 

asal daerah) di SMA Sekar Kemuning. 

1.3.2.3 Memperoleh gambaran penyelenggaraan makan (pola menu, 

siklus menu, standar makan, standar porsi, alokasi dana, 

jumlah tenaga yang bekerja) di SMA Sekar Kemuning. 

1.3.2.4 Mengetahui asupan energi rata-rata sehari siswa di SMA Sekar 

Kemuning. 

1.3.2.5 Mengetahui asupan protein rata-rata sehari siswa di SMA 

Sekar Kemuning. 

1.3.2.6 Mengetahui status gizi siswa di SMA Sekar Kemuning. 

1.3.2.7 Mengetahui hubungan asupan energi dan status gizi siswa di 

SMA Sekar Kemuning. 

1.3.2.8 Mengetahui hubungan asupan protein dan status gizi siswa di 

SMA Sekar Kemuning. 
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1.4 RUANG LINGKUP PENELITIAN  

 Ruang lingkup penelitian ini termasuk bidang institusi, mengenai 

hubungan asupan energi, protein dengan status gizi siswa di SMA Sekar 

Kemuning. 

 

1.5  MANFAAT PENELITIAN 

1.5.1 Bagi Institusi SMA Sekar Kemuning 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

saran kepada SMA Sekar Kemuning Kota Cirebon mengenai hubungan 

asupan energi, asupn aprotein dan status gizi siswa di SMA Sekar 

Kemining Kota Cirebon dan digunakan sebagai masukan bagi 

penyempurnaan penyelenggaraan makan dimasa yang akan datang. 

1.5.2   Bagi Politeknik Kementrian Kesehatan Jurusan Gizi Bandung 

 Hasil penelitia ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

penambah literature bagi mahasiswa dan dapat memberikan gambaran 

umum mengenai penyelenggaraan makan institusi di SMA Sekar 

Kemuning 

1.5.3 Manfaat penelitian bagi peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran 

untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang dampak asupan energi, asupan 

protein dan status gizi remaja. 
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1.6 Keterbatasan Penelitian 

1.6.1 Tidak dilakukannya kuesioner tentang kualitas makanan yang 

disajikan meliputi cita rasa dan sanitasi hidangan yang dilakukan. 

1.6.2 Tidak dilakukan pengumpulan data berat badan siswa sebelum 

masuk asrama atau data berat badan siswa sebelumnya, sehingga 

tidak dapat dilihat status gizi siswa sebelumnya karena dampak 

status gizi tidak hanya pada waktu singkat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 REMAJA  

 Dilihat dari siklus kehidupan, masa remaja merupakan masa yang 

paling sulit untuk dilalui individu. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa 

yang paling kritis bagi perkembangan pada tahap-tahap kehidupan 

selanjutnya. Remaja adalah peralihan dari anak menjadi dewasa dimana 

terjadi pertumbuhan fisik, mental, dan emosional, yang sangat cepat 

(Permaisih, 2003). 

 Masalah kesehatan remaja boleh jadi berawal pada usia yang 

sangat dini. Gejala infeksi dan malnutrisi ketika kanak kanak misalnya, 

akan menjadi beban pada usia remaja (Arisman, 2004). 

 Masa remaja merupan saat awal terjadinya perubahan-perubahan 

cepat dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial atau 

tingkah laku. Periode ini merupakan kurun waktu yang paling menarik 

dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan yang semula dikatakan 

“seragam”, secara tiba-tiba mengalami peningkatan yang sangat cepat. 

Perubahan-perubahan fisik pada masa ini akan berlangsung menurut 

urutan/skuen yang sama, namun saat mulainya kecepatan, dan umur 

berakhirnya bervariasi (Sayogo, 2006). 

 Dalam proses pematangan fisik terdapat perubahan komposisi 

tubuh. Pertumbuhan remaja ditinjau dari tinggi dan berat badan. Pada 

tahap remaja awal memiliki kekhawatiran pada body image, mempercayai 

dan menghargai orang dewasa, kekhawatiran tentang hubungan sebaya, 

dan sebagainya. Sedangkan pada tahap remaja menengah memiliki 

beberapa karakteristik, yaitu sangat dipengarui oleh teman sebaya, 

kehilangan kepercayaan pada orang dewasa, mencoba mandiri dan 

sebagainya. Pada masa remaja lanjut karakteristik yang tampak antara 
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lain merencanakan masa depan dan bersifat mandiri. Keinginan untuk 

mendiri sering tampak dalam bentuk penolakan terhadap pola makan 

keluarga (Sayogo, 2006). 

 Banyak masalah yang berdampak negatif pada kesehatan dan gizi 

remaja. Disamping penyakit atau kondisi yang terbawa sejak lahir, 

penyalahgunaan obat, kecanduan alkohol dan rokok, serta hubungan 

seksual terlalu dini, terbukti menambah beban para remaja. Dalam 

beberapa hal masalah gizi remaja serupa, atau merupakan kelanjutan dari 

masalah gizi usia anak, yaitu anemia difisiensi besi, kelebihan dan 

kekurangan berat badan. Agak (sedikit) berbeda ialah cara menangani 

masalah itu. Kelebihan berat, misalnya, penanganan obesitas remaja 

ditunjukan pada pengurangan berat itu sendiri. (Arisman, 2004). 

2.2 KEBUTUHAN GIZI UNTUK REMAJA 

Manusia membutuhkan energi untuk bertahan hidup, menunjang 

pertumbuhan dan melakukan aktifitas fisik. Energi diperoleh dari 

karbohidrat, lemak dan protein suatu bahan makanan. Kandungan 

karbohidrat, lemak dan protein suatu bahan makanan menentukan nilai 

energinya (Almatsier, 2005). 

Kebutuhan energi total remaja diperluakan untuk: 

a. Metebolisme basal; 

Kurang lebih dua pertiga energi yang dikeluarkan seseorang sehari 

digunakan untuk kebutuhan aktivitas metabolisme basal tubuh. 

Angka metabolisme basal dinyatakan dalam kalori per kilogram 

berat badan per jam. Angka ini berbeda antar orang dan mungkin 

pada orang yang sama bila terjadi perubahan dalam keadaan fisik 

dan lingkungan. 
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b. Aktifitas fisik 

Kebutuhan fisik memerlukan energi diluar kebutuhan untuk 

metabolisme basal. Aktifitas fisik adalah gerakan yang dilakukan 

oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Selama melakukan 

aktifitas fisik, otot memerlukan energi diluar metabolisme untuk 

bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan tambahan 

energi untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen keseluruh 

tubuh dan untuk mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. 

c. Efek makanan atau pengaruh dinamika (Specific Dynamic 

Action/SDA) 

Pengaruh termis makanan atau kegiatan dinamik khusus adalah 

energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan 

makanan, absorpsi dan metabolisme zat-zat gizi yang 

mengahasilkan energi. Kebutuhan energi yang terbesar pada 

umumnya diperlukan untuk metabolism basal (Almatsier, 2005). 

2.2.1 Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah nilai yang menunjukan 

jumlah zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat setiap hari bagi hampir 

semua penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, kondisi 

fisiologis, seperti kehamilan dan menyusui. Konsep kecukupan energi 

kelompok penduduk adalah nilai rata-rata kebutuhan (Almatsier, 2004). 

Untuk mengetahui kecukupan energi individu dapat dilakukan 

dengan menghitung jumlah pengeluaran energi total selama sehari. 

Pengeluaran energi total terdiri dari pengeluaran energi saat istirahat 

(REE) atau Basal Metabolic Rate (BMR). 
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Penentuan kebutuhan Energi sehari dapat dihitung menggunakan 

BMR dan aktifitas fisik yang dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, berat 

badan dan tinggi badan. Aktifitas fisik dapat dibagi menjadi empat 

golongan, yaitu sangat ringan, ringan, sedang dan berat. Cara menaksir 

kebutuhan energi menurut aktifitas dengan mengalikan nilai BMR 

terhadap nilai aktifitasnya. 

Table 2.1 

Angka Kecukupan Energi yang Dianjurkan untuk Remaja 

Jenis Kelamin Golongan 

Umur 

Berat 

Badan (kg) 

Tinggi 

Badan (cm) 

Energi (kkal) 

Laki-laki 
13-15 tahun 45 150 2400 

16-18 tahun 55 160 2600 

Perempuan 
13-15 tahun 48 153 2350 

16-18 tahun 50 154 2200 

(Sumber: Angka Kecukupan Gizi Tahun 2005) 

Pada masa remaja terdapat perbedaan kebutuhan energi untuk 

laki-laki dan perempuan karena perbedaan komposisi tubuh dan 

kecepatan pertumbuhan. Remaja laki-laki kebutuhan energinya lebih 

besar dari remaja perempuan, yaitu sekitar 2400-2600 kkal, sedangkan 

remaja perempuan 2200-2300 kkal (Almatsier, 2004) 

Pada penelitian sebelumnya di SMA Darul Hikam Bandung tahun 

2009, didapatkan hasil mengenai asupan energi siswa yaitu 38,2 % baik 

dan 61,8% kurang. Hasil ini perbandingan antara asupan makan siswa 

dengan 100% kebutuhan AKG (Wati, 2009). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa asupan energi pada remaja masih kurang bila 

dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi yang dianjurkan (AKG). 
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2.2.2  Akibat Kekurangan Energi 

 Kekurangan energi terjadi bila konsumsi energi melalui makanan 

kurang dari energi yang dikeluarkan. Tubuh akan mengalami 

keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan kurang dari berat 

badan seharusnya (ideal) (Almatsier, 2005). 

2.2.3  Akibat Kelebihan Energi 

 Kelebihan energi terjadi bila konsumsi energi melalui makanan 

melebihi energi yang dikeluarkan. Kelebihan energi ini akan diubah 

menjadi lemak tubuh. Akibatnya, terjadi berat badan lebih atau 

kegemukan. Kegemukan dapat menyebabkan gangguan dalam fungsi 

tubuh, merupakan resiko untuk menderita penyakit kronis, seperti diabetes 

melitus pada remaja (juvenille) dan dapat memperpendek harapan hidup 

(Almatsier, 2005).  

2.3 KEBUTUHAN PROTEIN 

2.3.1  Pengertian Protein 

Protein merupakan komponen yang terbesar dari tubuh manusia. 

Protein merupakan unsur utama dalam otot dan juga komponen utama 

darah, matriks tulang, gigi, rambut, kulit, dan kuku (Winarno, 1993). 

Protein juga merupakan bagian terbesar tubuh setelah air. Seperlima 

bagian tubuh adalah protein, separonya ada di dalam otot, seperlima di 

tulang dan tulang rawan, sepersepuluh di dalam kulit, dan selebihnya di 

dalam jaringan dan cairan tubuh (Almatsier, 2004).  



12 

 

 

2.3.2  Sumber Protein 

Sumber bahan makanan yang mengandung protein ada dua, yaitu : 

2.3.2.1 Sumber Protein Hewani 

Protein banyak terkandung dalam sumber makanan hewani. 

Selain jumlahnya yang baik, mutunyapun baik, seperti telur, daging, susu, 

unggas dan ikan. 

Bahan makanan hewani kaya dalam protein bermutu tinggi, 

tetapi hanya merupakan 18,4 % konsumsi protein rata-rata penduduk 

Indonesia. Protein hewani pada umumnya mempunyai susunan asam 

amino yang paling sesuai untuk kebutuhan manusia. Akan tetapi harganya 

relatif mahal. Untuk menjamin mutu protein dalam makanan sehari-hari, 

sepertiga bagian protein yang dibutuhkan berasal dari protein hewani 

(Almatsier, 2004). 

2.3.2.2 Sumber Protein Nabati 

Kacang kedelai merupan sumber protein nabati yang mempunyai 

mutu atau nilai biologi tertinggi (Almatsier, 2004). Protein juga terdapat 

pada jenis kacang-kacangan lainnya, juga dalam jenis padi-padian. 

Namun, jumlahnya relatif rendah, tetapi karena dikonsumsi dalam jumlah 

banyak, sehingga dapat memberi sumbangan protein yang cukup besar. 

2.3.3 Fungsi protein 

2.3.3.1 Pertumbuhan dan Pemeliharaan Jaringan 

 Sebelum sel-sel dapat mensintesis protein baru, harus tersedia 

semua asam amino esensial yang diperlukan dan cukupnitrogen atau 

ikatan amino (NH2) guna  pembentukan asam-asam amino esensial yang 

diperlukan. Pertumbuhan atau penambahan otot hanya mungkin bila 
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tersedia cukup campuran asam amino yang sesuai termasuk untuk 

pemeliharaan dan perbaikan. Protein kalogen merupakan protein utama 

otot urat-urat dan jaringan ikat. Tubuh sangat efisien dalam memelihara 

protein yang ada dan menggunakan kembali asam amino yang diperoleh 

dari pemecahan jaringan untuk membangun kembali jaringan yang sama 

atau jaringan lain. 

2.3.3.2 Pembentukan Ikatan-ikatan Esensial Tubuh 

 Hormon-hormon, seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah 

protein, demikian pula berbagai enzim. Ikatan-ikatan ini bertindak sebagai 

katalisator atau membantu perubahan-perubahan biokimia yang terjadi di 

dalam tubuh. Dalam hal kekurangan protein, tampaknya tubuh 

memperioritaskan pembentukan ikatan-ikatan tubuh yang vital. 

2.3.3.3 Mengatur Keseimbangan Air 

 Cairan tubuh terdapat di dalam tiga komparteme: intraselular (di 

dalam sel), ekstraselular/interselular (diantara sel), dan intravaskular ( di 

dalam pembuluh darah). Kompartemen-kompartemen ini dipisahkan satu 

sama lain oleh membran sel. Distribusi cairan di dalam kompartemen-

kompartemen ini harus dijaga dalam keadaan seimbang atau homeostatis. 

Keseimbangan ini diperoleh melaui sistem kompleks yang melibatkan 

protein dan elektrolit. Penumpukan cairan di dalam jaringan dinamakan 

odema dan merupakan tanda awal kekurangan protein. 

2.3.3.4 Memelihara Netralitas Tubuh 

 Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan 

asam dan basa untuk menjaga pH pada taraf konstan. Sebagian besar 

jaringan tubuh berfungsi dalam keadaan pH netral atau sedikit alkali (pH 

7,35-7,45) 
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2.3.3.5 Pembentukan Antibodi 

 Kemampuan tubuh untuk melakukan detoksifikasi terhadap 

bahan-bahan racun dikontrol oleh enzim-enzim yang terutama terdapat di 

dalam hati. Dalam keadaan kekurangan protein kemampuan tubuh untuk 

menghalangi pengaruh toksik bahan-bahan racun ini berkurang. 

Seseorang yang menderita kekurangan protein lebih rentan terhadap 

bahan-bahan racun dan obat-obatan. 

2.3.3.6 Mengangkut Zat-zat Gizi 

 Protein memegang peranan esensial dalam mengangkut zat-zat 

gizi dari saluran cerna melalui dinding saluran cerna kedalam darah, dari 

darah ke jaringan, dan melaluimembran sel ke dalam sel-sel. Sebagian 

besar bahan yang mengangkut zat-zat gizi ini adalah protein. Alat angkut 

protein ini dapat bertindak secara khusus, misalnya protein pengikat-

retinol yang hanya mengangkut vitamin A. atau dapat mengangkut 

beberapa jenis zat gizi seperti mangan dan zat besi, yaitu trasferin; atau 

mengangkut lipid dan bahan sejenis lipida yaitu lipoprotein. Kekurangan 

protein menyebabkan gangguan pada absorpsi dan transportasi zat-zat 

gizi. 

2.3.3.7 Sumber Energi 

 Sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan karbohidrat, 

karena menghasilkan 4kkal/gram protein. Namun, protein sebagai sumber 

energi relatif lebih mahal, baik dalam harga maupun dalam jumlah energi 

yang dibutuhkan untuk metabolisme protein. (Almatsier, 2005). 

2.3.4 Kecukupan Protein Remaja  

 Kecukupan protein pada remaja lebih besar dibanding dengan usia 

lainnya, terutama protein yang bernilai biologis tinggi seperti daging sapi, 

daging ayam, telur dan ikan, karena komposisi asam amino yang lebih 
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baik deri segi kualitas maupun kuantitas. Adapun nilai yang harus dicapai 

dalam pemenuhan protein sesuai dengan umur dan jenis kelamin dalam 

Angka Kecukupan Protein. 

Table 2.2 

Angka Kecukupan Protein yang Dianjurkan untuk Remaja 

Jenis 

Kelamin 

Golongan 

Umur 

Berat 

Badan (kg) 

Tinggi 

Badan (cm) 

Protein 

(gram) 

Laki-laki 
13-15 tahun 45 150 60 

16-18 tahun 55 160 65 

Perempuan 
13-15 tahun 48 153 57 

16-18 tahun 50 154 50 

(Sumber: Angka Kecukupan Gizi Tahun 2005) 

Asupan protein pada remaja laki-laki lebih besar daripada remaja 

perempuan seperti dapat dilihat pada tabel di atas sesuai dengan jenis 

kelamin dan kelompok umurnya. Pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Julianna Wati mengenai “Hubungan Antara Asupan Energi 

dan Protein Siswa SMA Darul Hikam Kota Bandung” asupan protein yang 

baik dan kurang sesuai dengan 100% AKG, yaitu 34,2% asupan 

proteinnya baik dan 65,8% asupan proteinnya kurang. 

2.4 STATUS GIZI 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi baik, 

kurang dan lebih (Almatsier, 2005). 

Untuk menetahui status gizi anak dalam masa pertumbuhan dapat 

menggunakan tabel Indeks Massa Tubuh (IMT) untuk anak. IMT 
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berdasarkan umur (IMT/U) merupakan alat atau cara untuk memantau 

status gizi anak berusia 2 sampai 20 tahun. 

Tabel 2.3 

Klasifikasi IMT Remaja Menurut WHO 2007 

Kategori  z-score 

Sangat kurus 

Kurus 

Normal 

Overweight 

Obesitas  

< -3 SD 

≥ -3 SD sampai < -2 SD 

≥ -2 SD sampai ≥+1 SD 

> +1SD sampai ≤ +2 SD 

> +2 SD 

Sumber: WHO, 2007 

2.4.1 Cara Penilaian Status Gizi 

Cara penilaian status gizi ada dua macam, yaitu : 

a. Metoda langsung 

1) Antropometri 

 Pengukuran tubuh atau bagian tubuh manusia, misal: berat 

badab, tinggi badan, lingkar lengan atas (LILA), lingkar kepala, dll  

2) Biokimia 

 Mengukur status gizi dengan peralatan laboratorium kimia, misal: 

mengukur status Hb dengan pemeriksaan darah 

3) Biofisik 

 Memeriksa bagian tubuh (jaringan tubuh) tertentu, misal: 

rontgen, radiologi 
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4) Klinik 

 Mengukur status gizi dengan melakukan pemeriksaan bagian-

bagian tubuh dengan tujuan untuk mengetahui gejala yang timbul 

akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi. 

b. Metoda tidak langsung 

1) Mengukur konsumsi makan 

2) Ekologi, berdasarkan pada lingkungan, sosial, budaya 

3) Vital statistik, data-data kematian, kesakitan, dll 

2.4.2 Antropometri sebagai Indikator Status Gizi 

 Antropometri adalah berbagai macam pengukuran dimensi tubuh 

dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat gizi. Antropometri secara umum 

digunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai ketidakseimbangan 

antara asupan energi dan energi (Supariasa, 2002). 

Kelemahan Antropometri: 

a. Tidak sensitif, tidak dapat membedakan kekurangan zat gizi 

tertentu 

b. Faktor diluar gizi, dapat menurunkan spesifikasi dan sensitifikasi 

c. Kesalahan waktu pengukuran dapat mempengaruhi hasil 

d. Kesalahan dapat terjadi karena salah ukur, perubahan hasil ukur 

maupun analisis yang keliru 

e. Suber kesalahan bisa karena pengukur, alat ukur dan kesulitan 

mengukur 

Keunggulan Antropometri: 

a. Prosedur sederhana dan aman 

b. Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli 

c. Alat murah, mudah dibawa dan tahan lama 

d. Hasilnya tepat dan akurat, karena dapat dibakukan 
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e. Dapat mendeteksi riwayat gizi yang dahulu 

f. Dapat mengidentifikasi status baik, sedang, kurus dan buruk 

g. Dapat dipergunakan untuk penapisan kelompok yang rawan 

terhadap gizi 

(Supariasa, 2002) 

2.4.3 Pengukuran Tinggi Badan 

Pengukuran tinggi badan dapat menggambarkan keadaan 

pertumbuhan skeletal. Dalam keadaan normal, pertumbuhan tinggi badan 

akan beriringan bersama dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi 

badan relatif kurang sensitif terhadap masalah difisiensi zat gizi. Alat yang 

digunakan untuk mengukur tinggi badan adalah microtoice (Supariasa, 

2002) 

2.4.4 Pengukuran Berat Badan 

 Berat badan dapat memberikan gambaran tntang masa tubuh 

(otot dan lemak), karena masa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan 

keadaan yang mendadak, misalnya terangsang penyakit/inveksi, 

menurunnya nafsu makan, menurunnya jumlah makanan yang 

dikonsumsi, dan oleh karena adanya bencana alam atau keadaan darurat 

lainnya. Berat badan dapat diukur dengan menggunakan timbangan 

sepetri: dacin, salter, timbangan injak, timbangan detecto atau seca 

(Supariasa, 2002) 

2.5 HUBUNGAN ASUPAN ENERGI, ASUPAN PROTEIN DAN 

STATUS GIZI 

 Asupan energi dan asupan protein mungkin berpengaruh terhadap 

status gizi, kerena status gizi akan baik jika asupannya juga baik, 

begitupula sebaliknya. Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status 
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gizi seseorang. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh 

memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien.   

Bila terdapat ketidak seimbangan antara asupan zat gizi terutama 

asupan energi, asupan protein dengan kebutuhan, maka akan 

menimbulkan suatu masalah gizi diantaranya yaitu Kurang Energi Protein 

(KEP) dan Obesitas. 

2.5.1 Kurang Energi Protein (KEP) 

Kekurangan asupan energi dan protein akan mengakibatkan berat 

badan menjadi kurang dari berat badan ideal. KEP merupakan salah satu 

dari tiga masalah gizi utama pada remaja. 

KEP tidak selalu ditimbulkan karena banyaknya berolahraga atau 

melakukan aktifitas fisik, namun pada umumnya disebabkan oleh porsi 

makan yang terlalu sedikit. Selain itu turunnya berat badan remaja putri 

secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional, misalnya takut 

gemuk seperti ibunya, atau dipandang kurang seksi oleh lawan jenisnya 

(Soekirman, 2006). 

2.5.2 Obesitas 

 Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi 

kalori dan kebutuhan energi, dimana konsumsi terlalu erlebih 

dibandingkan dengan kebutuhan. Kegemukan dapat disebabkan oleh 

kebanyakan makan atau kurangnya aktifitas. 

 Obesitas pada remaja putri lebih umum dijumpai daripada remaja 

putra. Obesitas ini berdampak kurang baik pada perkembangan sosial dan 

psikososial. Remaja gemuk cenderung lebih pasif, umpanya cenderung 

lebih pasrah ketika menghadapi pekerjaan sekolah yang sulit. Walaupun 
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peduli terhadap bentuk tubuhnya, remaja putri yang gemuk sering 

berpura-pura tidak acuh di depan umum (Soekirman, 2006). 

2.6 SISTEM PENYELENGGARAAN MAKAN INSTITUSI  

 Penyelenggaraan makanan adalah usaha-usaha yang dilakukan 

atau serangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem mencakup 

kegiatan atau sub sistem penyusunanan belanja makanan, perencanaan 

menu, pembuatan taksiran bahan makanan, penyediaan atau pembelian 

bahan makanan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran bahan 

makanan, persiapan, dan pemasakan bahan makanan, penilaian dana 

distribusi makanan, pencatatan pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan 

dalam rangka penyediaan makanan bagi kelompok masyarakat industri 

(Depkes RI, 2006). 

2.6.1 Tujuan  

Penyelenggaraan makanan institusi tujuannya untuk menyediakan 

makanan yang memuaskan bagi klien dengan manfaat yang sebesar-

besarnya dari institusi agar status kesehatan yang optimal dapat tercapai 

secara khusus, tujuan pelayanan gizi institusi diantaranya : 

a. Menghasilkan makanan yang berkualitas baik 

b. Pelayanan yang cepat dan bervariasi 

c. Menu yang seimbang dan bervariasi 

d. Harga tepat dan layak sesuai engan pelayanan yang diberikan 

e. Standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi  

2.6.2   Klasifikasi Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi 

 Mukrie dkk (1991). Mengklasifikasikan sistem penyelenggaraan 

institusi, berdasarkan konsumen yang dilayani, serta macam 

organisasinya, diklasifikasikan menjadi 8 yaitu : penyelenggaraan 
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makanan tenaga kerja/ industri, panti sosial, asrama, sekolah, Rumah 

sakit, komersial, khusus, serta keadaan darurat. 

Macam pelayanan gizi institusi berdasarkan klasifikasinya (Mukrie, 1990) : 

2.6.2.1 Pelayanan Gizi Institusi Industri (Tenaga Kerja) 

Pelayanan gizi ini lebih dikenal dengan pelayanan gizi untuk 

pekerja. 

2.6.2.2 Pelayanan Gizi Institusi Sosial (Panti Sosial) 

Pelayanan gizi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta 

yang berdasarkan azas sosial dan bantuan. 

2.6.2.3 Pelayanan Gizi Institusi Asrama 

Pelayanan gizi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi 

masyarakat golongan tertentu yang tinggal di asrama pelajar, 

mahasiswa, ABRI, kursus dan sebagainya. 

2.6.2.4 Pelayanan Gizi Institusi Sekolah 

Pelayanan gizi yang diperkirakan untuk memberikan makanan 

bagi anak sekolah, selama berada disekolah, baik sekolah 

pemerintah ataupun swasta.  

2.6.2.5 Pelayanan Gizi Institusi Rumah Sakit 

Pelayanan gizi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan gizi 

dalam keadaan sakit atau sehat selama mendapatkan 

perawatan. 

2.6.2.6 Pelayanan Gizi Institusi Komersial 

Pelayanan gizi yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan 

masyarakat yang akan makan diluar rumah, dengan 

mempertimbangkan aspek pelayanan, dan kebutuhan 

konsumen. 
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2.6.2.7 Pelayanan Gizi Institusi Khusus 

Pelayanan gizi yang diberikan bagi masyarakat ditempat–tempat 

khusus misalnya di pusat latihan olahraga, asrama haji, 

penampungan transmigrasi, kursus–kursus, dan nara pidana. 

2.6.2.8 Pelayanan Gizi Institusi Untuk Keadaan Darurat 

Pelayanan makanan massal yang diselenggarakan untuk korban 

bencana alam. 

2.6.3 Sistem Penyelenggaraan Makan Gizi Institusi Asrama 

 Penyelenggaraan makan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada 

konsumen yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan 

makanan yang berkualitas baik dan jumlah yang sesuai kebutuhan serta 

pelayanan yang layak dan memadai bagi klien atau konsumen yang 

membutuhkan (Depkes RI, 2000). 

 Penyelenggaraan makan berdasarkan tempat penyelenggaraan 

salah satunya adalah penyelenggaraan makan asrama, rumah sakit, panti 

sosial dan lembaga permasyarakatan (Moehyi, 1992).  

 Penyelenggaraan makan institusi di asrama dilaksanakan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi masyarakat golongan tertentu yang tinggal di 

asrama seperti pelajar, mahasiswa dan sebagainya secara kontinyu. 

Penyelenggaraan makan bagi penghuni asrama, didasarkan pada 

kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan (Moehyi, 1992). 

Ciri khusus penyelenggaraan makan institusi asrama, diantaranya: 

a. dikelola oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat 

b. standar gizi disesuaikan menurut kebutuhan golongan yang 

diasramakan serta sumber daya yang ada 

c. melayani berbagai golongan umur atau usia tertentu 
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d. dapat bersifat komersial, memperhitungkan laba dan rugi institusi 

bila dipandang perlu dan terletak ditengah perdagangan atau kota 

e. frekuensi makan 2-3 kali sehari, dengan atau tanpa makan selingan 

f. jimlah yang dilayani tetap 

g. jenis makanan tergantung peraturan asrama 

h. tujuan pemberian makan lebih diarahkan untuk pencapaian status 

kesehatan penghuni (Murkie, 1991). 

2.7 PENGUKURAN KONSUMSI MAKANAN (SURVEI KONSUMSI 

MAKANAN) 

 Salah satu pengukuran status gizi secara tidak langsung adalah 

dengan melakukan pengukuran konsumsi makanan (survei konsumsi 

makanan) baik pada perorangan maupun kelompok. Tujuan dari 

pengukuran konsumsi makanan adalah untuk mengetahui kebiasaan 

makan dan gambaran tingkat kecukupan gizi dan bahan makanan pada 

individu, rumah tangga maupun kelompok. Beberapa metode pengukuran 

konsumsi makanan tingkat perorangan/individu: 

a. metode Recall 24 jam 

b. metode estimated food record 

c. metode penimbangan (food weighing) 

d. metode dietery history 

e. metode frekuensi makan (food frequency) 

 (Supariasa, 2002) 

2.7.1 Metode Recall 24 jam 

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai responden mengenai 

jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir 

dihitung sejak saat wawancara dilakukan.  
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Kelebihan dari metode ini  adalah sebagai berikut: 

a. Mudah dilaksanakan serta tidak terlalu membebani responden 

b. Biaya relative murah, karena tidak memerlukan peralatan khusus 

dan tempat yang luas untuk wawancara 

c. Cepat, sehingga banyak mencakup banyak responden 

d. Dapat digunakan untuk responden yang buta huruf 

e. Dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi 

individu sehgingga dapat dihitung asupan zat gizi seharinya 

Adapun kekurangan metode ini, yaitu: 

a. Tidak dapat memperhatikan asupan makanan sehari-hari, jika 

hanya dilakukan satu hari 

b. Ketepatan yang bergantung pada daya ingan responden 

c. Adanya kecenderungan bagi responden yang korus untuk 

melaporkan konsumsinya lebih banyak (over estimate) dan bagi 

responden yang gemuk cenderung melaporkan lebih sedikit 

(under estimate) 

d. Membutuhkan tenaga yang terlatih dan terampil dalam 

menggunakan alat-alat bantu URT yang biasa dipakai menurut 

kebiasaan masyarakat 

e. Responden harus diberikan motivasi dan penjelasan mengenai 

tujuan penelitian 

f. Sebaiknya tidak dilakukan pada saat panen, akhir pecan atau 

acara-acara khusus lainnya 

 (Supariasa, 2002)  

2.7.2  Penimbangan Makanan (Food Weighing) 

 Penimbangan terhadap makanan dilakukan secara langsung 

baik sebelum maupun sesudah dikonsumsi, jika ada sisa. Metode ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan. 
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Kelebihan food weighing: 

a. Data yang diterima lebih akurat dan teliti 

b. Relatif murah dan sederhana 

c. Dapat dilakukan sendiri oleh responden 

d. Tidak membutuhkan latihan khusus 

e. Dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antarapenyakit 

dan kebiasaan makan 

Kekurangan food weighing: 

a. Memerlukan waktu lebih lama dan cukup mahal karenan 

memerlukan peralatan 

b. Bila penimbangan dilakukan dalam periode yang cukup lama, maka 

responden dapat mengubah kebiasaan makan mereka 

c. Benaga pengumpul data harus terlatih dan terampil 

d. Memerlukan kerjasama yang baik dengan responden  

(Supariasa, 2002).  

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS, DAN DEFINISI OPERASIONAL 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 Asupan gizi berpengaruh pada status gizi, sehingga jumlah 

makanan yang dikonsumsi berpengaruh pada status gizi. Status gizi dapat 

dipengaruhi oleh asupan energi dan protein. Bila asupan energi dan 

proteinnya tidak sesuai maka akan mengakibatkan malnutrisi, baik itu gizi 

kurang maupun gizi lebih. 
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GAMBAR 1 

KERANGKA KONSEP 

HUBUNGAN CITA RASA DENGAN ASUPAN ENERGI, PROTEIN  

MAKAN SIANG YANG DISAJIKAN DI SMA SEKAR KEMUNING KOTA 

CIREBON. 

 

Keterangan :  

Variable Independent :  -    Asupan Energi 

- Asupan Protein  

 

Variabel Dependent  : Status Gizi

Status Gizi 

Asupan Protein 

Asupan Energi 
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3.2  HIPOTESIS 

1. Ada hubungan asupan energi dengan status gizi siswa di SMA Sekar 

Kemuning. 

2. Ada hubungan asupan energi dengan status gizi siswa di SMA Sekar 

Kemuning. 

3.3 DEFINISI OPERASIONAL 

3.3.1 Asupan Energi 

 Adalah rata-rata jumlah energi sehari yang dikonsumsi dari makan 

pagi, siang, malam dan jajanan. Untuk makan pagi, siang, dan malam 

diukur menggunakan food weighing selama 2 hari tidak berturut-turut. 

Untuk jajanan diukur menggunakan metode recall 2 x 24 jam. 

Cara ukur : Ditimbang dan metode recall 2 x 24 jam 

Alat Ukur : Timbangan digital dan wawancara 

Skala  : Ordinal 

Kategori :  - Baik, jika konsumsi energi siswa ≥ 100% AKG 2005 

     - Kurang, jika konsumsi energi siswa < 100% AKG 2005 

3.3.2 Asupan Protein 

 Adalah rata-rata jumlah protein sehari yang dikonsumsi dari makan 

pagi, siang, malam dan jajanan. Untuk makan pagi, siang, dan malam 

diukur menggunakan food weighing selama 2 hari tidak berturut-turut. 

Untuk jajanan diukur menggunakan metode recall 2 x 24 jam. 

Cara ukur : Ditimbang dan metode recall 2 x 24 jam 

Alat Ukur : Timbangan digital dan wawancara 

Skala  : Ordinal 

Kategori :  - Baik, jika asupan protein siswa ≥ 100% AKG 2005 

     - Kurang, jika asupan protein siswa < 100% AKG 2005 

 

 



28 

 

 

3.3.3 Status Gizi 

 Adalah keadaan tubuh seseorang sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat gizi, yang diukur secara antropometri lalu 

hasilnya diklasifikasikan berdasarkan tabel Indeks Massa Tubuh (IMT) 

menurut umur berdasarkan Z-Score (WHO, 2007) didasarkan pedoman 

dari CDC (Center of Diseases Control). 

Cara ukur : menimbang berat badan dengan badroom scale dan 

mengukur tinggi badan dengan microtoice 

Alat ukur  : BB dengan menggunakan timbangan BB (bathroom scale), 

   TB dengan menggunakan microtoise 

 Tabel IMT kelompok umur 5-19 tahun 

Skala  : Ordinal 

Kategori : -  Baik, jika IMT/U diantara ≥ -2 SD sampai > +2 SD 

- Kurang, jika IMT/U < -2 SD  

 
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional yang 

merupakan salah satu bentuk studi observasional (non eksperimental), 

dimana pada studi ini variabel independen dan dependennya di ukur satu 

kali dalam waktu yang bersamaan. 

 

4.2 Waktu dan Tempat penelitian 

Pengumpulan data ini dilaksanakan pada bulan Maret 2011 di SMA 

Sekar Kemuning di Jn. Sekar Kemuning No.63 Karya Mulya Kota Cirebon 

Jawa Barat. 
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4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalalah siswa kelas X dan kelas XI di 

SMA Sekar Kemuning Cirebon sebanyak 30 orang. 

 

4.3.2 Sampel 

 Jumlah sampel yang diambil adalah keseluruhan dari populasi 

(jumlah sampel = jumlah populasi), karena jumlah populasi adalah 30 

orang maka jumlah sampel yang diambilpun 30 orang. (Notoatmodjo, 

2005) 

Sampel Kelas X = 18 orang 

Sampel Kelas XII = 12 orang 

 

4.4 Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis dan cara pengumpulan data yang dikumpulkan adalah data 

primer dan data sekunder. 

4.4.1 Jenis Data 

4.4.1.1 Data Primer 

a. Data antropometri siswa meliputi berat badan (BB) dan tinggi 

badan (TB) 

b. Data asupan makanan untuk makan pagi, siang dan malam 

c. Data asupan makana sumber energi, protein yang terdiri dari 

makanan jajanan dan makanan yang dibawa dari rumah 

4.4.1.2 Data Skunder 
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a. Data gambaran tentang sekolah SMA Sekar Kemuning Kota 

Cirebon 

b. Data karateristik siswa di SMA Sekar Kemuning (meliputi jenis 

kelamin, usia, kelas, dan asal daerah) 

c. Data penyelenggaraan makan di SMA Sekar Kemuning 

(meliputi pola menu, siklus menu, standar makanan, harga, 

jumlah, dan tenaga yang bekerja di penyelenggaraan makan) 

4.4.2 Pengumpulan Data 

4.4.2.1 Data antropometri siswa yang didapat dengan cara menimbang 

berat badan menggunakan timbangan injak dengan ketelitian 0,1 

Kg dan mengukur tinggi badan siswa menggunakan microtoice 

dengan ketelitian 0,1 cm. 

4.4.2.2 Data konsumsi makan energi dan protein didapat dari konsumsi 

makan institusi dan konsumsi makan jajanan. 

a. Data asupan energi dan protein makan pagi, siang dan malam 

diperoleh dari hasil menimbang berat awal hidangan dikurangi 

berat sisa hidangan. Makanan yang diambil sebelum 

dikonsumsi dicatat beratnya pada formulir sampel sebagai 

berat awal hidangan, kemudian sisa dari makanan yang 

dikonsumsi ditimbang dan dicatat beratnya pada formulir 

sampel sebagai berat sisa hidangan, kemudian dari hasil 

pengurangan berat awal hidangan dengan berat sisa 

hidangan didapat berat hidangan yang dikonsumsi. 

Timbangan yang digunakan adalah timbangan digital dengan 

ketelitian 0,001 kg. Data yang didapat kemudian akan diolah 

menggunakan Nutry Survey dalam satuan kalori 

b. Data asupan energi dan protein makan  jajanan dilakukan 

dengan metode recall 24 jam selama 2 hari tidak berturut-turut 

yang diperoleh dari wawancara menggunakan kuesioner 
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terhadap sampel. Data yang didapat kemudian akan diolah 

menggunakan Nutry Survey dalam satuan kalori. 

4.4.3 Data Sekunder 

4.3.3.1 Data gambaran tentang sekolah SMA Sekar Kemuning Kota 

Cirebon diperoleh dari wawancara dengan menggunakan 

kuesioner kepada pihak sekolah. 

4.3.3.2 Data karateristik siswa di SMA Sekar Kemuning (meliputi jenis 

kelamin, usia, kelas, dan asal daerah) yang diperoleh dari 

wawancara dengan menggunakan kuesioner pada siswa yang 

menjadi sampel. 

4.3.3.3 Data penyelenggaraan makan di SMA Sekar Kemuning (meliputi 

pola menu, siklus menu, standar makanan, biaya, jumlah, dan 

tenaga yang bekerja di penyelenggaraan makan) yang didapat 

dengan wawancara dan mempelajari arsip administrasi dibagian 

penyelenggaraan makan dan pengamatan langsung. 

 

4.5 Pengolahan Data dan Analisis Data 

4.5.1 Pengolahan Data  

 Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan 

program SPSS 13.0 WINDOWS. Berikut ini adalah data-data yang diolah 

dan dianalisis baik secara univariat maupun bivariat. 

4.5.1.1 Univariat 

a. Data gambaran umum tentang SMA Sekar Kemuning disajikan 

dalam tabel distribusi frekuensi. 
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b. Data karakteristik siswa (kelas, umur, jenis kelamin, asal 

daerah) SMA Sekar Kemuning disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi. 

- Data kelas dikelompokan menjadi : 

1. Kelas X 

2. Kelas XI 

- Data umur dikelompokan menjadi : 

1. Umur 13 - 15 tahun 

2. Umur 16 - 18 tahun 

- Data jenis kelamin dikelompokan menjadi : 

1.  Laki-laki 

2.  Perempuan 

- Data asal daerah dikelompokan menjadi : 

 1.  Jawa Barat 

2.  Non Jawa Barat 

c. Data gambaran penyelenggaraan makan (pola menu, siklus 

menu, standar makan, standar porsi, biaya, jumlah tenaga kerja) 

di SMA Sekar Kemuning disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi. 

d. Data Asupan Energi 

 Data asupan energi sehari yang didapat kemudian dijumlahkan 

dan dirata-ratakan. Lalu hasilnya dikonversikan dengan 

menggunakan Nutri Survey dan dibandingkan dengan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). Kemudian dikategorikan menjadi 2, yaitu: 

 - Baik, jika asupan energi siswa ≥ 100% AKG 2005 

  - Kurang, jika asupan energi siswa < 100% AKG 2005 

e. Data Asupan Protein  



33 

 

 

 Data asupan protein sehari yang didapat kemudian dijumlahkan 

dan dirata-ratakan. Lalu hasilnya dikonversikan dengan 

menggunakan Nutri Survey dan dibandingkan dengan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). Kemudian dikategorikan menjadi 2, yaitu: 

 - Baik, jika konsumsi protein siswa ≥ 100% AKG 2005 

  - Kurang, jika konsumsi protein siswa < 100% AKG 2005 

f. Data Status Gizi 

 Data status gizi diperoleh dari hasil penimbangan berat badan 

(BB) dan pengukuran tinggi badan (TB) yang dihitung dengan 

rumus: 

  IMT =  Berat Badan (kg) 

   Tinggi Badan (cm) 

Kemudian hasilnya diklasifikasikan menjasi 2 menurut IMT/U 

yang dikeluarkan WHO tahun 2007, yaitu: 

a. Baik, jika IMT/U diantara ≥ -2 SD sampai < +2 SD 

b. Kurang, jika IMT/U < -2 SD  

4.5.2. Analisis Data  

4.5.2.1 Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui variasi dan 

keragaman tiap variabel. Untuk kategori dianalisis dengan menghitung 

proporsi (persentase) dan setiap kategori disajikan dalam tabel distribudi 

frekuansi. 

a. Data gambaran tentang sekolah SMA Sekar Kemuning dianalisis 

secara deskriptif. 

b. Data karakteristik siswa di SMA Sekar Kemuning dianalisis secara 

deskriptif. 
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c. Data penyelenggaraan makan di SMA Sekar Kemuning dianalisis 

secara deskriptif. 

d. Data asupan energi, data asupan protein dan data status gizi 

dianalisis secara deskriptif. 

 

4.5.2.2 Bivariat 

 Untuk mengetahui hubungan antara asupan energi, protein dan 

status gizi disajikan dengan menggunakan tabel 2x2 dan data dianalisis 

secara statistik dengan mengguanakan uji statistik Fisher Exact dengan 

tingkat kemaknaan 95% (α=0,05). 

Rumus Statistik Fisher Exact : 

 

             (A+B)!(C+D)!(A+C)!(B+D)! 

P = 

                          N!A!B!C!D!  

 

 

Keterangan : 

N  = Jumlah sampel 

P  = Populasi yang diharapkan 

A+B  = Jumlah nilai baris ke 1 

C+D  = Jumlah nilai baris ke 2 

A+C  = Jumlah nilai baris ke 3 

B+D  = Jumlah nilai baris ke 4 

A,B,C,D = Nilai pada setiap sel 

Kriteria Uji: 

Ho ditolak jika P < α, dengan signifikan (α = 0,05). ( (Notoatmodjo, 2005) 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Jumlah siswa yang dilayani pada penyelenggaraan makan pagi dan 

malam 100 orang, sedangkan jumlah siswa dan guru yang dilayani 

pada penyelenggaraan makan siang 150 orang. Jumlah pengelola 

makanan 8 orang. 

2. Siswa dalam penelitian berjumlah 30 orang yang terdiri dari seluruh 

siswa kelas X dan XI. 18 siswa berasal dari kelas X, 16 siswa 

berjenis kelamin perempuan, 20 siswa umur 16-18 tahun dan 16 

siswa berasal dari Non Jawa Barat. 

3. Siswa yang memiliki asupan energi kurang sebesar 33,3 % atau 

sebanyak 10 orang. 

4. Siswa yang memiliki asupan protein kurang sebesar 56,7 % atau 

sebanyak 17 orang. 

5. Siswa yang memiliki status gizi kurang sebesar 6,7 % atau 

sebanyak 2 orang. 

6. Hasil uji statistik didapatkan tidak hubungan yang bermakna antara 

asupan energi dan status gizi.  

7. Hasil uji statistik didapatkan tidak hubungan yang bermakna antara 

asupan protein dan status gizi. 

6.2 Saran  

1. Diadakannya pelatihan tenaga kerja pengolah oleh Ahli Gizi di. 

2. Dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 

secara rutin setiap semester untuk mengevaluasi status gizi siswa 

oleh Ahli Kesehatan di Puskesmas. 

3. Menu disusun lebih bervariasi dan memperhatikan kecukupan 

energi dan protein siswa dengan rekomendasi dari Ahli Gizi. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Umum SMA Sekar Kemuning Kota Cirebon 

SMA Sekar Kemuning berada di Jalan Sekar Kemuning No.36 

Karyamulya, Kesambi Kota Cirebon. SMA Sekar Kemuning mempunyai 

visi dan misi yang sangat jelas dalam upaya berkontribusi menghasilkan 

output yang ideal yaitu, membangun pembentukan pola pikir dan karakter 

manusia yang kemudian disebut dengan pendidikan. Kecerdasan 

intelektual dalam hal ini penguasaan ilmu pengetahuan yang luas dan 

konfrehensif (staqifiyah), kecerdasan spiritual yang merupakan 

pemahaman keyakinan berke-Tuhanan yang lurus dan kokoh (haqul 

aqidah) dan kecerdasan emosianal yang diimplementasaikan dalam sikap 

yang baik, santun dan berbudaya (akhlakul karimah). Untuk itu perlu 

adanya implementasi untuk membaca kebutuhan tersebut yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk realisasi strategi, kebijakan dan program yang 

menjadi arah pencapaian target yang diinginkan. 

SMA Sekar Kemuning merupakan sekolah dengan jadwal belajar 

satu hari penuh, dimana setiap siswa dan siswinya diwajibkan tinggal di 

asrama atau Boarding School. Kegiatan siswa di asrama dimulai sejak 

pukul 06.00 WIB yang akan dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar 

di sekolah mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Selain 

kegiatan pokok belajar mengajar, ada pula kegiatan ekstrakulikuler yang 

dilakukan siswa selesai melakukan kegiatan pokok di sekolah. Kegiatan 

siswa setiap harinya berada pada lingkungan asrama dan sekolah, 

sehingga pengaruh yang di dapat siswa dari lingkungannya sangat besar 

termasuk asupan makan yang disediakan asrama. Jadwal kegiatan siswa 

terlampir. (Lampiran 6). 
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Jumlah siswa di SMA Sekar Kemuning berjumlah 52 orang, yaitu 

18 siswa kelas X, 12 siswa kelas XI dan 22 siswa kelas XII. Pada 

penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah 30 orang yang berasal 

dari siswa kelas X dan siswa kelas XI. Jumlah siswa kelas X dan kelas XI 

yang dijadikan sampel berbeda, jumlah siswa kelas X lebih banyak dari 

jumlah kelas XI, hal tersebut dikarenakan adanya siswa kelas XI yang 

pindah sekolah. 

5.2 Gambaran Umum Penyelenggaraan Makan di SMA Sekar 

Kemuning Kota Cirebon 

Penylenggaraan makan dipimpin oleh ketua asrama yang 

bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilakukan siswa di asrama. 

Institusi mengadakan penyelenggaraan makan untuk siswa dan staf 

pengajar sekolah Sekar Kemuning baik SD, SMP dan SMA. Makan pagi 

dan malam hanya untuk siswa SMP dan SMA Sekar Kemuning yang 

tinggal di asrama, sedangkan makan siang untuk seluruh siswa SD, SMP 

dan SMA serta staf pengajar sekolah Sekar Kemuning. Setiap siswa 

Sekar Kemuning membayar uang makan untuk makan pagi, siang dan 

malam sebesar Rp450.000,- / bulan atau Rp15.000,- / hari yang wajib 

dibayarkan setiap bulannya bersama dengan uang bayaran sekolah 

(SPP). 

5.2.1 Tujuan 

Penyelenggaraan makan di SMA Sekar Kemuning bertujuan untuk 

menyediakan makanan bagi para siswa agar kebutuhan gizi siswa 

terpenuhi dan siswa dapat berkonsentrasi belajar, karena aktifitasnya 

yang padat. 
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5.2.2 Pelaksanaan Penyelenggaraan Makan 

Jumlah siswa dan staf pengajar yang dilayani pada 

penyelenggaraan makan siang sebanyak 150 orang yang terdiri dari staf 

pengajar dan siswa Sekolah Dasar, staf pengajar dan siswa Sekolah 

Menengah Pertama, staf pengajar dan siswa Sekolah Menengah Atas, 

sedangkan yang dilayani pada penyelenggaraan makan pagi dan malam 

adalah100 orang yang terdiri dari siswa Sekolah Menengah Pertama dan 

Siswa Menengah Atas yang tinggal di asrama. Jumlah tenaga kerja 

penyelenggaraan makan sebanyak 8 orang, yang terdiri dari juru masak 4 

orang, tugas belanja 2 orang dan penyajian 2 orang. Semuanya hanya 

lulusan SMA dan belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai 

penyelenggaraan makan. Tidak ada pergantian shif kerja, semua 

dilakukan oleh tenaga kerja yang sama untuk penyelenggaraan makan 

pagi, siang dan malam, karena pekerja juga tinggal di asrama. 

Siklus menu yang digunakan pada penyelenggaraan makan ini 

adalah siklus menu 20 hari untuk makan pagi, siang dan malam. 

Berdasarkan observasi pola menu yang diselenggarakan adalah pola 

menu Indonesia yang terdiri dari makanan pokok, protein hewani, protein 

nabati, sayuran dan buah. Tetapi pola menu tersebut tidak selalu lengkap 

setiap harinya, pola menu yang lengkap hanya pada makan siang, untuk 

makan pagi dan malam biasanya tidak disertakan lauk nabati atau buah. 

Jenis menu yang dihidangkan lebih pada menu Jawa Barat. 

Kebutuhan bahan makanan dalam penyelenggaraan makan 

direncanakan sesuai dengan dana yang tersedia tanpa memperhitungkan 

kebutuhan energi yang seharusnya. Standar porsi beras 1 kg beras untuk 

12 porsi, 1 kg daging sapi untuk 30 porsi, 1 butir telur untuk 1 porsi, 1 kg 

ayam untuk 12 porsi, 1kg sayuran untuk 20 porsi.  

Pembelian bahan makanan dilakukan pada pagi hari sebelum 

proses pemasakan untuk makan pagi. Bahan makanan dibeli langsung di 
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pasar tradisional oleh petugas belanja, meskipun belum memiliki 

spesifikasi khusus mengenai bahan makanan yang akan dibeli secara 

tertulis, namun petugas belanja memilih langsung bahan makanan yang 

dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. 

Persiapan bahan makanan dilakukan sebelum pengolahan 

dilakukan, persiapan meliputi pencucian, pemotongan dan peracikan 

bumbu. Karena belum memiliki standar resep dan standar bumbu secara 

tertulis, sehingga pada pemasakan makanan hanya dilakukan sesuai 

perkiraan dan pengalaman tenaga pemasak. 

Distribusi makanan dilakukan secara sentralisasi dengan 

pelayanan makan semi cafetaria, siswa dan seluruh staf pengajar yang 

mendapat pelayanan makan dapat mengambil makanannya sendiri. 

Makanan pokok dan sayur dapat diambil secara bebas, namun untuk lauk 

hewani, nabati dan buah sudah dilayani oleh bagian distribusi. 
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5.3 Gambaran Karakteristik Sampel 

Sampel adalah seluruh siswa kelas X dan XI SMA Sekar Kemuning 

yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, berusia dari 14-18 tahun 

dan berasal dari daerah Jawa Barat dan Non Jawa Barat, karakteristik 

sampel tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5.1 
DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN KAREKTERISTIK UMUR, 

KELAS, JENIS KELAMIN DAN ASAL DAERAH SISWA 
KELAS X DAN XI DI SMA SEKAR KEMUNING TAHUN 2011 

 

No Kategori  Jumlah  Persentase (%) 

1. 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

14 

16 

 

46,7 

53,3 

2. 

Kelas 

X 

XI 

 

18 

12 

 

60,0 

40,0 

3. 

Umur 

13-15 tahun 

16-18 tahun 

 

10 

20 

 

33,3 

66,7 

4. 

Asal Daerah 

Jawa Barat 

Non Jawa Barat 

 

14 

16 

 

46,7 

53,3 

 

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

sampel berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 53,3 %, 

dengan kelas terbanyak menjadi sampel yaitu kelas X dengan persentase 

sebesar 60,0 %. Kemudian dilihat berdasarkan golongan umur sampel 

terbanyak pada usia 16-18 tahun dengan persentase 66,7% dan 53,3 % 

berasal dari Non Jawa Barat. 
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Dari hasil penilitian diketahui bahwa 16 sampel adalah perempuan. 

Pada remaja perempuan mulai terjadi menarche dan menstruasi disertai 

pembuangan sejumlah Fe. Remaja putri kelompok ini sangat sadar akan 

bentuk badannya sehingga banyak yang membatasi konsumsi 

makanannya. Bahkan ada yang berdiet tanpa nasihat atau pengawasan 

seorang ahli kesehatan dan gizi, sehingga pola konsumsinya sangat 

menyalahi kaidah-kaidah ilmu gizi (Sediaoetama, 1991). 

 

5.4 Gambaran Umum Asupan Energi dan Asupan Protein Siswa 

SMA Sekar Kemuning Kota Cirebon 

Pada masa remaja terdapat perbedaan kebutuhan energi untuk 

laki-laki dan perempuan karena perbedaan komposisi tubuh dan 

kecepatan pertumbuhan. Secara garis besar kebutuhan remaja putra 

memerlukan lebih banyak energi ketimbang remaja putri, begitu pula 

untuk protein (Almatsier, 2004). 

TABEL 5.2 
DATA ASUPAN ENERGI RATA-RATA SISWA SMA SEKAR 

KEMUNING TAHUN 2011 

Jenis kelamin dan 

Umur Sampel 

Energi 

berdasarkan 

AKG 2005 

(Kkal) 

Rata-Rata Asupan Energi 

Siswa (Kkal) dari Makan 

Institusi dan Jajanan 
% Rata-Rata 

Asupan AKG 
ẋ 

Institusi 

ẋ 

Jajanan 

ẋ Asupan 

Sehari 

Laki-laki 13-15 tahun 2400 1886 693 2525 105,2 % 

Laki-laki 16-18 tahun 2600 1896 701 2597 99 % 

Perempuan 13-15 tahun 2350 1763 553 2316 98,6 % 

Perempuan 16-18 tahun 2200 1663 551 2214 100,6 % 

 Dari tabel di atas diketahui asupan energi rata-rata sampel 

berdasarkan umur dan jenis kelamin sampel yang kemudian di 
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dibandingkan dengan AKG 2005 untuk mengetahui berapa persen 

pencapaian asupan yang terbenuhi sesuai kebutuhan. Asupan energi 

terbesar didapat dari asupan makan institusi. Sampel dengan jenis 

kelamin laki-laki dan umur 16-18 tahun kebutuhan energi seharinya yang 

berasal dari asupan terpenuhi 99% berdasarkan AKG 2005 dan sampel 

dengan jenis kelamin perempuan dan umur 13-15 tahun kebutuhan energi 

seharinya yang berasal dari asupan terpenuhi 98,6% berdasarkan AKG 

2005. 

 Jumlah asupan energi sampel jenis kelamin laki-laki hampir sama, 

namun kebutuhannyan berbeda karena penggolongan umur yang 

berbeda. Sehingga kebutuhan energi yang terpenuhi untuk sampel laki-

laki umur 16-18 tahun lebih sedikit dibanding sampel laki-laki umur 13-15 

tahun yaitu 99%. Begitu juga dengan sampel jenis kelamin perempuan, 

kebutuhan energi terpenuhi oleh sampel perempuan umur 13-15 tahun 

lebih sedikit dinadingkan dengan sampel perempuan umur 16-18 tahun, 

yaitu 98,6 %. 

 Asupan didapat dari makan institusi dan makan jajanan. Rata-rata 

konsumsi jajanan dari asupan sehari sampel laki-laki umur 13-15 tahun 

27,4%, sampel laki-laki umur 15-18 tahun 26,9%, sampel perempuan 

umur 13-15 tahun 23,8% dan sampel perempuan umur 15-18 tahun  

24,9%. Jajanan yang tersedia di lingkungan sekolah adalah jajanan yang 

mengandung karbohidrat dan lemak tinggi seperti kentang goreng, 

hamburger, siomay, batagor dan mie ayam. 
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TABEL 5.3 
DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN ASUPAN ENERGI SISWA 

SMA SEKAR KEMUNING TAHUN 2011 

Asupan Energi Jumlah (n) Presentase (%) 

Baik  20 66,7 

Kurang  10 33,3 

Jumlah 30 100 

 

Asupan energi berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

dari 30 sampel, terdapat 20 siswa (66,7 %) asupannya baik. Hal ini 

berbeda dengan peneletian Mardliyyah (2006) tentang “Hubungan Antara 

Cita Rasa Makanan, Asupan Energi,  Protein dengan Status Gizi 

Santriwati Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Darul Aqrom 

Tahun 2007” menyatakan asupan energi kurang sebesar 53,7%. 

Bervariasinya asupan energi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor 

diantaranya rasa, penampilan makan dan cara pengolahan makanan yang 

disajikan, namaun dalam penelitian ini hal tersebut tidak diteliti. Selain itu 

dipengaruhi juga oleh karakteristik individu yang diantaranya adalah 

pengetahuan gizi dan karakteristik makanan, kesehatan individu dan 

pendapatan (Suhardjo, 1992). 

Berdasarkan pengamatan, kurangnya asupan energi sampel 

dikarenakan ada 5 siswa perempuan yang sedang melaksanakan diet 

sehingga mengurangi porsi makannya. Disamping itu karena sampel 

berasal dari berbagai daerah (53% sampel atau 16 orang berasal dari 

daerah Non Jawa Barat), sehingga menu yang disajikan kurang disukai 

dan berpengaruh pada asupan makan sampel, contohnya adalah sayur 

asam, jika dalam menu makan sehari terdapat hidangan sayur asam 

siswa memilih untuk tidak makan. Sampel yang demikian mengganti 

asupan makannya dengan makan selingan yang dibawanya sendiri 

seperti roti atau krakers. 
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TABEL 5.4 
DATA ASUPAN PROTEIN SISWA 

SMA SEKAR KEMUNING TAHUN 2011 
 

Jenis kelamin dan 

Umur Sampel 

Protein 

berdasarkan 

AKG 2005 

(Gram) 

Rata-Rata Asupan Protein 

Siswa (Kkal) dari Makan 

Institusi dan Jajanan 
% Terpenuhi 

ẋ 

Institu

si 

ẋ 

Jajanan 

ẋ Asupan 

Sehari 

Laki-laki 13-15 tahun 60 46 16,3 62,3 103,8 % 

Laki-laki 16-18 tahun 65 46,7 16,8 63,5 97,6 % 

Perempuan 13-15 tahun 57 46,3 8,8 55,1 96,7 % 

Perempuan 16-19 tahun 50 45,8 9,9 55,7 111,3 % 

 

Dari tabel di atas diketahui asupan protein rata-rata sampel 

berdasarkan umur dan jenis kelamin sampel. Asupan protein terbesar 

didapat dari asupan makan institusi. Sampel dengan jenis kelamin laki-laki 

dan umur 16-18 tahun asupan protein seharinya terpenuhi 97,6% dari 

kebutuhan AKG 2005 dan sampel dengan jenis kelamin perempuan dan 

umur 13-15 tahun asupan protein seharinya terpenuhi 96,7% dari 

kebutuhan AKG 2005. 

Jumlah asupan protein sampel jenis kelamin laki-laki hampir sama, 

namun kebutuhannyan berbeda karena penggolongan umur yang 

berbeda. Sehingga kebutuhan protein yang terpenuhi untuk sampel laki-

laki umur 16-18 tahun lebih sedikit dibanding sampel laki-laki umur 13-15 

tahun yaitu 97,6%. Begitu juga dengan sampel jenis kelamin perempuan, 

kebutuhan protein terpenuhi oleh sampel perempuan umur 13-15 tahun 

lebih sedikit dinadingkan dengan sampel perempuan umur 16-18 tahun  

yaitu 96,7 %. 

Pada sampel laki-laki 26,3% asupan proteinnya didapat dari makan 

jajanan, sedangkan pada sampel perempuan asupan protein yang didapat 

dari makan jajanan adalah 16,8 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa sampel laki-laki lebih banyak memenuhi kebutuhan proteinnya dari 

makan jajanan, seperti mengkonsumsi susu. 

Kebutuhan protein anak remaja dipengaruhi oleh jumlah protein 

yang diperlukan untuk memelihara jaringan massa badan, pertumbuhan, 

perkembangan tubuh. Kerena kebutuhan protein seseorang berbeda 

menurut derajat tingkat perkembangan dan pertumbuhan sehingga 

kebutuhan protein berdasarkan pada umur akan lebih akurat dibanding 

AKG (Brown, 2005). 

TABEL 5.5 
DISTRIBUSI FREKUENSI BERDASARKAN ASUPAN PROTEIN SISWA 

SMA SEKAR KEMUNING TAHUN 2011 

Asupan Protein Jumlah (n) Presentase (%) 

Baik  13 43,3 

Kurang  17 56,7 

Jumlah 30 100 

 

Asupan protein berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

dari 30 sampel 17 sampel (56,7 %) asupan proteinnya kurang.  

Hal ini berbeda dengan peneletian  Wati (2009)  tentang 

“Hubungan Asupan Energi, Asupan Protein dan Status Gizi Siswa di SMA 

Darul Hikam Bandung Tahun 2009” dalam penelitian ini diketahui asupan 

protein baik sebesar 34,2% dan 65,8% asupannya kurang. 

Sampel yang asupan proteinnya kurang dikarenakan asupan energi 

siswa yang kurang. Dari 17 sampel yang proteinnya kurang, 10 sampel 

asupan energinya juga kurang. 

Hubungan metabolisme terdapat antara energi dan protein, yaitu 

bahwa protein merupakan salah satu penghasil utama energi. Jadi bila 
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energi kurang cukup dalam hidangan, maka protein lebih banyak yang 

dikatabolisme menjadi energi (Sediaoetama, 1991). 

5.5 Gambaran Umum Status Gizi Siswa SMA Sekar Kemuning Kota 

Cirebon 

TABEL 5.6 
DISTRIBUSI FREKUENSI SAMPEL BERDASARKAN STATUS GIZI 

SISWA SMA SEKAR KEMUNING TAHUN 2011 

Status Gizi Jumlah (n) Presentase (%) 

Baik  28 93,33 

Kurang  2 6,77 

Jumlah 30 100 

 

Status Gizi berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 

30 sampel, terdapat 28 sampel (93,33 %) status gizinya baik. Hal ini tak 

jauh berbeda dengan peneletian Silvia (2008) tentang “Hubungan Asupan 

Energi, Asupan Lemak Status Gizi Siswa dan Usia Menache pada Siswi di 

SMP Negeri 13 Bandung Bandung Tahun 2008” dalam penelitian ini 

status gizi baik sebesar 91,7% dan 8,3% status gizinya kurang. 

Status gizi sampel yang baik dikarenakan 66,7% asupan energi 

sampel baik. Rata-rata nilai Z-Score berdasarkan IMT/U adalah +1,67 SD, 

dengan nilai terendah -2 SD dan nilai tertinggi +2,3 SD .  
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5.6 Hubungan Antara Asupan Energi dan Status Gizi 

TABEL 5.7 
HUBUNGAN ASUPAN ENERGI DAN STATUS GIZI SISWA SMA 

SEKAR KEMUNING TAHUN 2011 

Asupan 
Energi 

Kategori Status Gizi 

Total 
 

Baik 
 

Kurang 

n % n % n % 

Baik 19 90 1 10 20 100 

Kurang 9 90 1 10 10 100 

Total 28 95 2 5 30 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dari 10 siswa yang memiliki asupan energi 

kurang dengan status gizi baik ada 9 orang (90%), sedangkan asupan 

energi kurang dan status gizi kurang ada 1 siswa (10%). 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 9 sampel yang asupan 

energinya kurang memiliki status gizi baik. Kurangnya asupan energi 

sampel karena 5 sampel perempuan sedang melaksanakan diet dan 

status gizi kurang hanya 2 sampel. 

Setelah dilakukan uji statistik Fisher Exact dengan tingkat kepercaan 

95% didapatkan bahwa nilai p (1,00) > α (0,05). Hasil tersebut 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna asupan energi 

dengan status gizi. Hal ini sesuai dengan penelitian Mardliyyah (2007) 

tentang “Hubungan Antara Cita Rasa Makanan, Asupan Energi,  Protein 

dengan Status Gizi Santriwati Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren 

Darul Aqrom Tahun 2007”  yang menyatakan tidak ada hubungan 

bermakna antara asupan energi dengan status gizi. 
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5.7 Hubungan Antara Asupan Protein dan Status Gizi 

TABEL 5.8 
HUBUNGAN ASUPAN PROTEIN DAN STATUS GIZI SISWA 

SMA SEKAR KEMUNING TAHUN 2011 

Asupan 
Protein 

Kategori Status Gizi 

Total 
 

Baik 
 

Kurang 

n % n % n % 

Baik 11 84,6 2 15,4 13 100 

Kurang 17 100 0 0 17 100 

Total 30 93,3 0 6,7 30 100 

Berdasarkan tabel di atas, dari 13 siswa yang mempunyai asupan 

protein baik dengan status gizi baik ada 11 sampel (84,6%), sedangkan 

asupan energi baik dengan status gizi kurang ada 2 siswa (15,4%). Dari 

17 sampel yang memiliki asupan protein kurang dengan status gizi baik 

ada 17 orang (100%).  

Asupan protein bisa saja tidak mempengaruhi status gizi seseorang, 

karena banyak faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang baik 

faktor langsung maupun tidak langsung. Hal yang dapat mempengaruhi 

status gizi siswa diantaranya adalah: umur, jenis kelamin, aktifitas fisik, 

kecukupan konsumsi energi, dan penyakit infeksi (Supariasa, 2002).  

Setelah dilakukan uji statistik Fisher Exact dengan tingkat kepercaan 

95% didapatkan bahwa nilai p (1,00) > α (0,05). Hasil tersebut 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna asupan protein 

dengan status gizi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor lain, 

yakni aktifitas sampel yang tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Julianna Wati (2009) tentang “Hubungan Asupan Energi, Asupan Protein 

dan Status Gizi Siswa di SMA Darul Hikam Bandung Tahun 2009”  yang 

menyatakan tidak ada hubungan bermakna antara asupan protein dengan 

status gizi. 
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