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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Profil Orang Tua Responden 

Penelitian ini dilakukan di SD Kristen Bina Harapan yang berada di Kota Purbalingga, 

Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan data dimulai dari periode Januari – Juli 2018. 

Responden yang menjadi sampel uji pada penelitian ini terdiri dari murid kelas IV, V, 

dan VI. Berdasarkan penentuan jumlah sampel minimal dan kelengkapan data, 

diperoleh 46 responden. Tabel profil orang tua responden dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Profil Orang Tua Responden 

Profil Orang Tua Responden 
Jumlah 

(orang) 
Persentase (%) 

Pendidikan 

Terakhir 

Ayah 

Perguruan tinggi 18 39,13 

SMA/SMK 21 45,65 

SMP 5 10,87 

SD/tidak mengisi 2 4,35 

Pendidikan 

Terakhir 

Ibu 

Perguruan tinggi 18 39,13 

SMA/SMK 25 54,35 

SMP 0 0,00 

SD/Tidak tamat SD/Tidak mengisi 1 2,17 

Pekerjaan 

Ayah 

Penggangguran/Alm/Tidak mengisi 5 10,87 

Buruh 7 15,22 

Pegawai swasta 5 10,87 

Pegawai negeri 4 8,70 

Wiraswasta 24 52,17 

TNI/Polri 1 2,17 

Pekerjaan 

Ibu 

Ibu rumah tangga/Tidak mengisi 24 52,17 

Buruh 2 4,35 

Pegawai swasta 5 10,87 

Pegawai negeri 2 4,35 

Wiraswasta 11 23,91 

Dokter 2 4,35 

Penghasilan 

Orang tua 

<Rp1.500.000,00 4 8,70 

Rp1.500.000,00-Rp2.999.999,00 12 26,09 

Rp3.000.000,00-Rp4.499.999,00 12 26,09 

Rp4.500.000,00-Rp5.999.999,00 4 8,70 

≥Rp6.000.000,00 14 30,43 

  

Jumlah ibu dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi dan SMA lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan pendidikan terakhir ayah. Hal ini dapat dilihat dari lebih 
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banyaknya jumlah ibu yang pendidikan terakhirnya SMA jika dibandingkan dengan 

ayah sedangkan jumlah orang tua (ayah maupun ibu) yang pendidikan terakhirnya 

perguruan tinggi jumlahnya. Persentase pekerjaan ayah terbanyak yaitu wiraswasta 

sedangkan persentase pekerjaan ibu terbanyak yaitu ibu rumah tangga. Berdasarkan 

Tabel 2, dapat dilihat bahwa penyebaran status ekonomi responden cukup merata 

meskipun hanya terdapat beberapa responden yang status ekonominya kurang 

sedangkan mayoritas responden berada di status ekonominya menengah maupun tinggi. 

Status ekonomi ini dapat dilihat dari pendapatan orang tua responden. Data profil orang 

tua responden secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

3.2. Karakteristik Responden 

Informasi karakteristik responden yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari umur, 

jenis kelamin, pengetahuan gizi dan status gizi responden. Tabel karakteristik responden 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Karakteristik Responden 

Umur 

(tahun) 

Jenis 

kelamin 

Pengetahuan Gizi (Orang) Status Gizi (Orang) 

Kurang Sedang Baik Normal Gemuk Obesitas 

9 
P 2 2 - 2 - 2 

L - 2 - 1 - 1 

10 
P 1 5 2 4 3 1 

L 3 2 - 2 2 1 

11 
P - 4 4 6 1 1 

L 2 7 - 3 1 5 

12 
P 1 4 - 4 - 1 

L 1 3 1 - 3 2 

Total (Orang) 10 29 7 22 10 14 
Keterangan : 

- Jenis Kelamin : P = Perempuan  

     L = Laki-laki    

 

Jumlah responden dengan pengetahuan gizi sedang dan baik (n=36) lebih banyak 

dibandingkan kurang. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa status gizi responden 

yang memiliki status gizi berlebih (gemuk dan obesitas) jauh lebih banyak jika 

dibandingkan dengan responden yang memiliki status gizi normal. Status gizi gemuk 

dan obesitas banyak terdapat pada responden dengan jenis kelamin laki-laki jika 

dibandingkan dengan responden perempuan. Hasil uji Mann-Whitney U karakteristik 

responden dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Uji Mann-Whitney U Karakteristik Responden 

Variabel 1 Variabel 2 Nilai Signifikansi 

Status gizi Jenis kelamin 0,022 

 

Uji Mann-Whitney U menunjukkan nilai signifikansi status gizi lebih kecil dari 0,05 

yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara status gizi dengan jenis 

kelamin pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji korelasi tidak menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi dengan status gizi, umur, maupun 

profil orang tua responden. Status gizi juga tidak memiliki hubungan yang signifikan 

dengan usia, pengetahuan gizi, dan profil orangtua rsponden. Hasil uji Mann-Whitney U 

dan uji korelasi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7.  

 

3.3. Angka Kecukupan Gizi (AKG)  

Angka kecukupan gizi diperoleh dari hasil recall diet responden. Jenis bahan pangan 

yang dikonsumsi responden dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Jenis Bahan Pangan yang Dikonsumsi Responden 

Kategori Jenis Bahan Pangan 

Sumber 

Karbohidrat 

Beras putih, beras merah, mi, spaghetti, makaroni, bihun. 

 

Sumber 

Protein 

Hewani 

Telur ayam, telur bebek, telur puyuh, daging ayam, daging sapi, 

daging kambing, daging babi, ikan tongkol, ikan bandeng, ikan lele, 

ikan gurameh, ikan nila, udang 

 

Sumber 

Protein Nabati 

Tahu, tempe, kacang tanah 

 

Sayur dan 

Umbi-umbian 

Kubis, kangkung, bayam, ceisim, wortel, kentang, tomat, labu siam, 

daun singkong, daun so, brokoli, jagung, kacang panjang, buncis, sawi 

hijau, kecambah, jamur, terong. 

 

Buah 
Buah naga, jeruk, apel, papaya, pisang, duku, alpukat, mangga, jambu. 

 

Snack 

Pisang goreng, perkedel jagung, bakwan jagung, tempe mendoan, 

martabak manis, roti manis, bubur sum-sum, jagung serut, wafer, 

biskuit kelapa, biskuat, jelly, pudding, tahu isi, risoles, siomay, 

batagor, onde-onde, kerupuk udang, kerupuk aci, lemper, bolu gulung, 

bolu kukus, lumpia. 

 

Minuman 
Air putih, susu, teh, jus jeruk, jus alpukat, Buavita mangga, Buavita 

jambu, es kelapa muda, ronde, fanta, sprite. 
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Dapat dilihat bahwa jenis bahan pangan yang dikonsumsi oleh responden cukup 

beragam. Bahan pangan sumber karbohidrat yang dikonsumsi masih kurang beragam. 

Konsumsi buah masih kurang dilihat dari jenis buah yang dikonsumsi masih sedikit. 

Bahan pangan sumber protein cukup beragam dari protein nabati dan protein hewani. 

Sayur yang dikonsumsi masih kurang beragam sedangkan konsumsi snack cukup 

beragam. Minuman yang dikonsumsi cukup beragam . 

 

3.3.1. Angka Kecukupan Gizi (AKG) Responden 

Pada penelitian ini, angka kecukupan gizi ditentukan oleh umur, jenis kelamin, dan rata-

rata konsumsi gizi (energi, karbohidrat, protein dan lemak) dalam 12 kali recall diet 

yang kemudian dipersentasekan kecukupannya berdasarkan standar Angka Kecukupan 

Gizi menurut PERMENKES (2013). Hasil AKG responden secara sederhana dapat 

dilihat pada Tabel 6. Hasil AKG responden dan recall diet secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 5 dan 9.  

 

Tabel 6. Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

Umur 

(thn) 
JK N  

Rata-rata Konsumsi % Kecukupan 

E (kkal) K (g) P (g) L (g) E K P L 

9 
P  4 1.802,38 268,16 66,15 48.31 97,434 105,574 135,005 67.101 

L 2 1.717,54 268,10 56,77 41.27 92.844 105,554 115,865 57.321 

10 
P 8 1.677,69 265,47 54,29 41.03 83,883 96,544 90,484 61.241 

L 5 1.963,04 303,76 67,71 49.31 93,484 105,114 120,905 70.452 

11 
P 8 1.729,61 262,09 63,53 45.08 86,483 95,314 105,894 67.291 

L 9 1.894,61 293,51 66,57 47.08 90,224 101,564 118,875 67.261 

12 
P 5 1.779,13 262,22 61,28 51.16 88,963 95,354 102,144 76.362 

L 5 1.961,19 302,37 73,33 47.37 93,394 104,634 130,945 67.671 

Rata-

rata 

 P (25) 1.734,54 264,17 60,54 45,52 87,903 97,354 104,874 67,141 

 L (21) 1.909,89 295,64 67,52 47,13 92,004 103,514 121,945 67,171 

Keterangan:   

- JK (Jenis Kelamin) : P = Perempuan  - N = Jumlah responden (orang)

      L = Laki-laki  - E = Energi 

- % Kecukupan  : 1 = Defisit   - K = Karbohidrat 

     2 = Kurang  - P = Protein 

     3 = Cukup   - L = Lemak 

     4 = Baik 

     5 = Lebih 

 

Rata-rata angka kecukupan energi responden berdasarkan umur sudah cukup baik. Rata-

rata persentase kecukupan energi responden dengan jenis kelamin perempuan (87,90%)  

lebih rendah jika dibandingkan dengan responden dengan jenis kelamin laki-laki 
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(92,00%). Nilai kecukupan karbohidrat yang baik yang menunjukkan sudah 

tercukupinya karbohidrat dalam konsumsi sehari-hari responden. Rata-rata responden 

dengan jenis kelamin perempuan memiliki persentase kecukupan karbohidrat (97,35%) 

yang lebih rendah dibandingkan responden dengan jenis kelamin laki-laki (103,51%).  

Nilai kecukupan protein sudah baik bahkan pada beberapa golongan menunjukkan nilai 

berlebih.  

 

Rata-rata persentase kecukupan protein responden dengan jenis kelamin perempuan 

(104,87%) lebih rendah jika dibandingkan dengan responden dengan jenis kelamin laki-

laki (121,94%). Angka kecukupan lemak menunjukkan belum tercukupinya kebutuhan 

lemak. Rata-rata, persentase kecukupan lemak responden dengan jenis kelamin 

perempuan (67,14%) lebih rendah jika dibandingkan dengan responden dengan jenis 

kelamin laki-laki (67,17%). Hasil uji Mann-Whitney U Angka Kecukupan Gizi (AKG)  

responden dengan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Uji Mann Whitney U Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan Jenis Kelamin 

Variabel 1 Variabel 2 Signifikansi 

Angka kecukupan karbohidrat 
Jenis kelamin 

0,036 

Angka kecukupan protein 0,002 

 

Hasil signifikansi menunjukkan adanya beda nyata antara angka kecukupan karbohidrat 

dan angka kecukupan protein dengan jenis kelamin. Hasil signifikansi kecukupan energi 

dan angka kecukupan lemak tidak menunjukkan adanya beda nyata dengan jenis 

kelamin. Hasil uji Mann-Whitney U secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6. Uji 

korelasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) responden dengan umur, pengetahuan gizi, 

status gizi, dan profil orang tua responden dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Uji Korelasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan Umur, Profil Orang Tua, 

Pengetahuan Gizi, dan Status Gizi 

Variabel 1 Variabel 2 Koefisien Korelasi Signifikansi 

Pengetahuan gizi Angka kecukupan 

energi 

-0,308 * 0,030 

Status gizi 0,368 ** 0,008 

Pengetahuan gizi Angka kecukupan 

karbohidrat 

-0,270 * 0,0428 

Status gizi 0,676 ** 0,000 

Pekerjaan ayah 
Angka kecukupan 

protein 

0,313 * 0,017 

Pendapatan orang tua 0,402 ** 0,002 

Status gizi 0,458 ** 0,001 

Umur 
Angka kecukupan 

Lemak 
0,274 

*  
0,041 

Keterangan : *  = Korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05 

        ** = Korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 0,01 

 

Angka kecukupan energi memiliki hubungan yang nyata dan berbanding terbalik 

dengan pengetahuan gizi pada tingkat kepercayaan 95% dan memiliki hubungan yang 

nyata dan berbanding lurus dengan status gizi pada tingkat kepercayaan 99%. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi angka kecukupan energi, maka semakin tinggi status gizi 

dan semakin rendah pengetahuan gizi responden. Angka kecukupan karbohidrat 

memiliki hubungan yang nyata dan berbanding terbalik dengan pengetahuan gizi pada 

tingkat kepercayaan 95%. Selain itu, angka kecukupan karbohidrat memiliki hubungan 

yang nyata dan berbanding lurus dengan status gizi pada tingkat kepercayaan 99%. Hal 

ini menunjukkan semakin tinggi angka kecukupan karbohidrat, semakin tinggi status 

gizi dan semakin menurun tingkat pengetahuan gizi responden. 

 

Angka kecukupan protein memiliki hubungan yang nyata dan berbanding lurus dengan 

pekerjaan ayah (pada tingkat kepercayaan 95%), pendapatan orang tua, dan status gizi 

(pada tingkat kepercayaan 99%). Hal ini menunjukkan semakin tinggi angka kecukupan 

protein, semakin tinggi tingkat pekerjaan ayah, pendapatan orang tua, dan status gizi. 

Angka kecukupan lemak memiliki hubungan yang nyata dan berbanding lurus dengan 

umur pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan semakin bertambah umur, 

semakin tinggi angka kecukupan lemak. Hasil uji korelasi secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 7. 
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3.3.2. Hubungan Angka Kecukupan Energi, Karbohidrat, Protein, dan Lemak 

Nilai uji korelasi angka kecukupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak dapat dilihat 

pada Tabel 9.  

 

Tabel 9. Hubungan AKE, AKK, AKP, dan AKL 

Variabel 1 Variabel 2 Koefisien Korelasi Signifikansi 

AKK 

AKE 

0,472 ** 0,001 

AKP 0,307 * 0,027 

AKL 0,601 ** 0,000 

AKE 

AKK 

0,472 ** 0,001 

AKP 0,462 ** 0,001 

AKL 0,361 ** 0,009 

AKE 
AKP 

0,307 * 0,027 

AKK 0,462 ** 0,001 

AKE 
AKL 

0,601 ** 0,000 

AKK 0,361 ** 0,009 
Keterangan  : *  = Korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05 

         ** = Korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 0,01 

    AKE = Angka Kecukupan Energi 

    AKK = Angka Kecukupan Karbohidrat 

    AKP = Angka Kecukupan Protein 

    AKL = Angka Kecukupan Lemak 

 

Hasil signifikansi pada semua data menunjukkan hasil yang berbanding lurus dan nyata 

kecuali hubungan antara AKP dengan AKL. Hubungan berbanding lurus memilki arti 

jika salah satu variabel mengalami penurunan/peningkatan, maka variabel lainnya juga 

akan mengalami penurunan/peningkatan. Hasil uji korelasi secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 7.  

 

3.4. Pola Konsumsi Responden 

Pola konsumsi responden ditentukan berdasarkan rata-rata persentase konsumsi 

karbohidrat, protein, dan lemak harian yang dibandingkan dengan rata-rata konsumsi 

energi harian. Hasil pola konsumsi dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Pola Konsumsi Responden 

Umur 

(tahun) 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Persentase 

Karbohidrat 

(%) 

Persentase 

Protein (%) 

Persentase 

Lemak (%) 

9 
P 4 59,34 14,75 24,27 

L 2 62,34 13,25 21,72 

10 
P 8 63,27 12,93 22,06 

L 5 62,05 13,66 22,58 

11 
P 8 60,56 14,73 23,47 

L 9 61,95 14,04 22,40 

12 
P 5 59,33 13,57 25,72 

L 5 61,74 14,94 21,68 

Rata-rata Persentase (%) 61,32 13,98 22,99 
Keterangan : 

- Jenis Kelamin : P = Perempuan 

       L = Laki-laki  

 

Pola konsumsi responden sudah cukup baik jika dilihat dari persentase konsumsi 

karbohidrat, protein, dan lemak. Pola konsumsi responden sudah cukup baik. Rata-rata, 

persentase konsumsi karbohidrat (60,99%) dan protein (13,92%) responden dengan 

jenis kelamin perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan responden dengan 

persentase karbohidrat (61,96%) dan protein (14,09%) responden dengan jenis kelamin 

laki-laki tetapi persentase konsumsi lemak (23,60%) responden dengan jenis kelamin 

perempuan lebih tinggi jika  dibandingkan dengan persentase konsumsi lemak (22,21%) 

responden dengan jenis kelamin laki-laki. Hasil pola konsumsi responden secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8. 


