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ABSTRACT 

Background : Adolescence is the age most vulnerable to nutritional problems. There are 
three reasons why teenagers are categorized vulnerable. First, the acceleration of growth 
and development of the body requires energy and more nutrients. Second, changes in 
lifestyle and food habits require adjustment of food energy and nutrients. Third, pregnancy, 
participation in sports, alcohol and drug addiction, increase energy and nutrient needs, 
besides not a few teenagers who eat excessively and eventually obese (Arisman, 2004).  

Objective : To know the description of the level of nutrient intake (energy, protein, fat, 
carbohydrates and iron) and nutritional status of adolescents in the General Secondary 
School Private PGRI Maros district of South Sulawesi Province 

Method : This study is a descriptive survey, which indicates the level of nutrient intake and 
nutritional status of adolescents at high school sample PGRI Maros.Banyaknya District 113 
teenagers. 

Results : From the measurement results with the method of consumption of food recall in 
high school adolescents PGRI Maros obtained data showing lack of energy intake as much 
as 46.0%, 52.2% both energy intake and energy intake over as much as 1.8%. Protein intake 
of approximately 46.0%, 53.1% good protein intake and protein intake of 0.9% more. Fat 
intake 44.2% and 55.8% less intake of good fats. Intake of carbs or less, 54.9% intake of 
good carbs and 1.8% more carbohydrate intake. There is 99.1%), iron intake is less.  
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PENDAHULUAN  

Salah satu modal dasar pembangunan di 
Indonesia adalah Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang potensial dan produktif. Untuk itu 
diperlukan derajat kesehatan yang tinggi, 
dimana salah satu faktor yang berperan dalam 
meningkatkan derajat kesehatan adalah status 
gizi yang baik. Remaja kelak akan menjadi SDM 
yang melanjutkan tongkat estafet pembangunan, 
sehingga perlu dipersiapkan untuk dapat 
menjadi tenaga yang berdaya kerja tinggi dan 
produktif. Khusus bagi remaja putri, masa 
remaja juga merupakan masa persiapan untuk 
menjadi calon ibu. Keadaan gizi pada masa 
remaja dapat berpengaruh terhadap 
kehamilannya kelak juga terhadap keadaan bayi 
yang akan dilahirkannya (Sayogyo. S dkk, 2001)   

Usia remaja adalah usia yang rentan 
terhadap masalah gizi. Ada tiga alasan mengapa 

remaja dikategorikan rentan. Pertama, 
percepatan pertumbuhan dan perkembangan 
tubuh memerlukan energi dan zat gizi yang lebih 
banyak. Kedua, perubahan gaya hidup dan 
kebiasaan pangan menuntut penyesuaian 
makanan energi dan zat gizi. Ketiga, kehamilan, 
keikutsertaan dalam olahraga, kecanduan 
alkohol dan obat. Tiga hal tersebut yang  
meningkatkan kebutuhan energi dan zat gizi, di 
samping itu tidak sedikit remaja yang makan 
secara berlebihan dan akhirnya mengalami 
obesitas (Arisman, 2004). 

Anie Kurniawan (2005) mengatakan 
bahwa selain anemi kurang zat besi (Fe), murid 
remaja putri di daerah rural pantai Kabupaten 
Tangerang, Banten,juga menderita kurang zat 
seng(Zn).Pada umumnya remaja putri ini 
mempunyai pola dan kebiasaan makan yang 
homogen dimana asupan energi dan zat gizi 
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kurang dari angka kecukupan gizi (AKG)yang 
dianjurkan. Hal ini juga terlihat bahwa hampir 
separuh remaja putri mempunyai berat badan 
rendah dan tinggi badan kurang, serta sepertiga  
dari mereka kurus, yang menunjukkan adanya 
hambatan pertumbuhan. 

Penelitian di Propinsi Sulawesi Selatan 
yang telah dilakukan oleh Rahmawati Abbas 
(2003) di Pulau Barang Lompo pada kelompok 
remaja yang mendapat asupan pangan hewani 

dan sayuran yang cukup sebanyak 1,9% dan 
yang kurang sebanyak 98,1%, sedang asupan 
buah buahan yang cukup 3,8% dan yang kurang 
96,2%. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran tingkat asupan zat gizi dan status gizi 
remaja di Sekolah Menengah Umum Swasta 
PGRI Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi 
Selatan. 

 
 
METODE PENELITIAN  
 

Penelitian ini merupakan penelitian 
survei yang bersifat deskriptif, yang 
dilaksanakan di Sekolah Menengah Umum 
Swasta PGRI Kabupaten Maros Provinsi 
Sulawesi Selatan. Populasi penelitian ini adalah 
remaja kelas 1 dan kelas 2 dengan jumlah 
sample sebesar 113 remaja.   

Data tinggi badan didapatkan dengan 
mengukur sampel dengan menggunakan alat 
mikrotoice yang mempunyai tingkat ketelitian 0,1 
cm sedangkan data berat badan didapatkan 
dengan menimbang sampel menggunakan 
timbangan injak dengan tingkat ketelitian 0,1 kg.  

Data asupan zat gizi (energi, protein, 
Lemak, Karbohidrat, Fe) didapatkan melalui 
wawancara langsung dengan remaja mengenai 
jumlah makanan dan minuman yang dimakan 
selama 24 jam yang lalu atau sehari sebelum 
wawancara dilakukan selama dua hari dengan 
menggunakan formulir recall 24 jam. 
Pengolahan data status gizi dilakukan dengan 
menggunakan rumus IMT, data Asupan Zat Gizi 
dilakukan dengan teknik komputerisasi dengan 
program “Menu A”  

HASIL PENELITIAN 
 
Umur Sampel  

Tabel 1 
Distribusi Remaja di SMU PGRI Maros Berdasarkan Kelompok Umur 

 
Kelompok umur 

(Thn) 
n % 

15 11 9.7 
16 45 39.8 
17 36 31.9 
18 19 16.8 
19 2 1.8 

Jenis Kelamin   

Laki – Laki 56 49.6 
Perempuan 57 50.4 

Jumlah 113 100 

 
Berdasarkan tabel 02 distribusi sampel 

berdasarkan jenis kelamin terdiri dari  laki – laki 
sebanyak 56 orang atau 49.6 % dan perempuan 
sebanyak 57 orang atau 50.4%.

   
 
 

 

 



Media Gizi Pangan, Vol. IX, Edisi 1, Januari – Juni 2010                                       Asupan zat gizi dan status gizi siswa                                          

 17

Gambaran Tingkat Asupan Zat Gizi 
Asupan Energi, protein, lemak, 

karbohidrat, dan zat besi Remaja didapatkan 
dari hasil seperti pada tabel 2. 
 

Tabel 2 
Asupan Zat Gizi Makro Remaja di SMU PGRI 

Maros 
 

 

Tingkat 
Asupan Gizi 

n % 

Energi: 
Kurang 

 
52 

 
46.0 

Baik 59 52.2 
Lebih 2 1.8 

Karbohidrat: 
Kurang 

 
49 

 
43.4 

Baik 62 54.9 
Lebih 2 1.8 

Lemak: 
Kurang 

 
50 

 
44.2 

Baik 63 55.8 
Lebih 0 0.0 

Protein: 
     Kurang 

 
52 

 
46.0 

     Baik 60 53.1 
     Lebih 1 0.9 
Besi 

Kurang 
 

112 
 

99.1 
Baik 0 0.0 
Lebih 1 0.9 

Vitamin C 
Kurang 

 
110 

 
97.3 

Baik 1 0.9 
Lebih 2 1.8 
Jumlah 113 100 

 

Tabel 2 menunjukkan asupan zat gizi 
remaja di SMU PGRI Maros tergolong kurang 
baik untuk zat gizi makro maupun mikro. 
Proporsi siswa yang mengalami kekurangan 
asupan energi sebanyak 46.0%, protein 46.0%, 
lemak 44.2% dan karbohidrat 54.9%.  

Sedangkan jumlah siswa yang 
mempunyai asupan zat gizi mikro tergolong 
kurang untuk zat besi dan vitamin sebanyak 
97.3%.  

Gambaran Status Gizi  
Setelah dilakukan perhitungan status gizi 

berdasarkan Indek Massa Tubuh (IMT) maka 
didapatkan gambaran tentang Status Gizi Remaja 
di SMU PGRI Maros seperti pada tabel 3. 

    
Tabel 3. 

Status Gizi Remaja di SMU PGRI Maros 
 

Status Gizi n % 

Kurus Tingkat Berat 11 9.7 
Kurus Tingkat Ringan 28 24.8 
Normal 73 64.6 
Gemuk Tingkat Ringan 1 0.9 

Jumlah 113 100 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah 

siswa yang tergolong kurus mencapai 34.5%, 
terdiri atas 9.7% berstatus gizi kurus tingkat 
berat, 24.8% kurus tingkat ringan. Seangkan 
yang tergolong obesitas hanya 0.9%.  

 

 

 

PEMBAHASAN 
 
Dari hasil pengukuran konsumsi dengan 

metode food recall pada remaja SMU PGRI 
Maros didapatkan data yang menunjukkan 
asupan energi kurang sebanyak  (46.0%), 
asupan energi baik (52.2%) dan asupan energi 
lebih sebanyak  (1.8%). 

Tingkat asupan energi yang baik 
menunjukkan bahwa konsumsi bahan makanan 
sumber tenaga atau energi pada remaja SMU 
PGRI Maros telah sesuai dengan kebutuhan 
harian, sedangkan untuk tingkat asupan energi 

yang kurang menunjukkan bahwa konsumsi 
sumber tenaga atau energi tidak sesuai dengan 
kebutuhan harian.   

Konsumsi zat tenaga kurang dari 
kecukupan energi yang dibutuhkan maka dapat 
berakibat menurunnya produktivitas kerja, 
merosotnya prestasi belajar dan prestasi 
berolahrga. Kekurangan energi ini bila 
berlangsung lama akan mengakibatkan 
menurunnya berat badan, keadaan kurang gizi 
dan mudah terkena penyakit infeksi. Asupan 
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energi melebihi dari kebutuhan akan 
mengakibatkan kenaikan berat badan dan bila 
keadaan ini berlanjut akan menyebabkan 
kegemukan, yang biasanya disertai gangguan 
kesehatan, antara lain hipertensi, diabetes 
mellitus, jantung, dan lain-lain (Depkes, 1996). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatma 
ZN (2007). Responden dengan asupan makan 
rendah sebanyak 19 (28,8%), dengan asupan 
makan sedang sebanyak 38 (57,6%) dan 
dengan asupan tinggi sebanyak 9 (13,6%). 

Hasil penelitian menujukkan bahwa 
(46.0%) asupan protein kurang, (53.1%) asupan 
protein baik dan 0.9% asupan protein lebih. 

Masih ada remaja dengan asupan 
protein yang kurang (46.5%) disebabkan oleh 
konsumsi sumber protein berupa ikan yang 
rendah berdasarkan hasil recall yang dilakukan. 

Kekurangan protein akan berdampak 
pertumbuhan kurang baik, daya tahan tubuh 
menurun rentan terhadap penyakit daya 
kreativitas dan daya kerja merosot dan lain 
sebagainya (Kartasapoetra,dkk, 2002). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dari 113 remaja SMU PGRI Maros terdapat  
(44.2%) asupan lemak kurang dan (55.8%) 
asupan lemak baik. 

Berdasarkan hasil recall yang dilakukan 
didapatkan gambaran bahwa konsumsi sumber 
lemak pada remaja yang asupan lemaknya kurang 
sebagian besar hanya berasal dari minyak (bahan 
makan yang di goreng dan di tumis), sedangkan 
remaja yang asupan lemaknya baik, sumber 
lemaknya selain dari minyak juga berasal dari 
kacang-kacangan dan biji-bijian.   

Menjamurnya industri junk food atau fast 
food dan jajanan makanan yang kaya akan 
lemak yang bertebaran di berbagai mall, plaza, 
pasar ataupun lokasi – lokasi strategis 
berpengaruh besar terhadap perilaku makanan 
remaja. Menu makanan yang disediakan gerai – 
gerai itu umumnya terlalu banyak mengandung 
energi, lemak, gula dan garam. Seorang remaja 
akan sangat sulit mempertahankan kerampingan 
tubuhnya jika rutin mengonsumsi makanan 
seperti itu. (Soekirman, dkk, 2006). 

Kebutuhan karbohidrat normal adalah 
60 – 75 % dari kebutuhan energi total, atau sisa 
energi setelah dikurangi energi yang berasal dari 
protein dan lemak. (Almatsier, 2004). 

Terdapat (43.4%) remaja di SMU PGRI 
Maros asupan karbohidratnya kurang, (54.9%) 
asupan karbohidratnya baik dan (1.8%) asupan 
karbohidrat lebih. 

Asupan karbohidrat kurang disebabkan 
oleh porsi sumber karbohidrat (nasi) tidak sesuai 
dengan kebutuhan, selain itu sumber karbohidrat 
sering kali hanya digantikan dengan mi instant 
atau mi bakso. 

Penyakit – penyakit yang berhubungan 
dengan karbohidrat, ada yang bertalian dengan 
kuantitas serta kualitas karbohidrat, dan ada 
karena gangguan pada metabolisme. Penyakit – 
penyakit karena ketidakseimbangan antara 
konsumsi dan kebutuhan energi, Protein Energi 
Malnutrition (PEM) atau penyakit kurang energi 
protein (KEP) dan penyakit kegemukan atau 
obesitas, sedangkan yang termasuk gangguan 
metabolisme karbohidrat ialah penyakit gula 
atau diabetes melitus, lactose intolerance dan 
lain sebagainya. (Sediaoetama, 2004). 

   Zat besi sangat penting bagi kaum 
remaja karena pertumbuhan yang cepat 
menyebabkan volume darah meningkat, 
demikian pula massa otot dan enzim-enzim. 
Khususnya bagi para wanita, menstruasi yang 
dialami setiap bulan juga akan meningkatkan 
kebutuhan mineral besi (Khomsan, 2004). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebanyak (99.1%) asupan zat besi kurang. 
Tingginya persentase asupan zat besi kurang 
pada remaja SMU PGRI Maros disebabkan 
karena kurangnya makanan sumber zat besi 
berupa  sayuran berwarna hijau didalam 
makanan mereka. 

Pengaruh defesiensi Fe terutama 
melalui kondisi gangguan fungsi hemoglobin 
yang merupakan alat transport Oksigen yang 
diperlukan pada banyak reaksi metabolik tubuh. 
Pada anak usia sekolah telah ditunjukkan 
adanya korelasi erat antara kadar hemoglobin 
dan kesanggupan anak untuk belajar. Dikatakan 
bahwa pada kondisi anemia daya konsentrasi 
dalam belajar tampak menurun. (Sediaoetama, 
2004). 

Defesiensi zat besi, secara prinsip dapat 
diatasi antara lain dengan perubahan kebiasaan 
makan, karena anemia pada dasarnya 
disebabkan oleh kurangnya intake zat besi dari 
makanan dan rendahnya bioavailibitas zat besi 
yang dikonsumsi, maka peningkatan kualitas 
menu makanan merupakan salah satu alternatif 
untuk program jangka panjang. (Soekirman, 
2006). 

Antropometri merupakan cara 
penentuan status gizi yang paling mudah dan 
murah. Indeks Massa Tubuh (IMT) 
direkomendasikan sebagai indikator yang baik 
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untuk menentukan status gizi remaja. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari 113 sampel 
terdapat  64.6% status gizi normal.  

Sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Rahmaniar (2005) menunjukkan 
bahwa (80%) remaja SMU Swasta berstatus gizi 
baik dan (20%) berstatus gizi kurang, sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Fatma ZN (2007) 
terhadap 625 pelajar, yang terdiri dari 338 
(54,08%) pelajar putra dan 287 (45,92%) pelajar 
putri dengan  usia sampel berkisar antara 11-19 
tahun yang masih tergolong dalam usia remaja 
yang masih dalam masa pertumbuhan. 
Berdasarkan pengukuran antropometri tinggi 
badan (TB) dan berat badan (BB) diketahui 
bahwa mayoritas pelajar mempunyai status gizi 

normal (56.3 %).  Dan hasil Riskesdas khusus 
untuk Kabupaten Maros kurus (17.6 %), normal 
(69.6 %), lebih  (6.9 %) dan obesitas  (5.9 %).  

Masalah gizi pada remaja akan 
berdampak negatif pada tingkat kesehatan 
masyarakat, misalnya penurunan konsentrasi 
belajar, risiko melahirkan bayi dengan BBLR, 
penurunan kesegaran jasmani. Banyak 
penelitian telah dilakukan menunjukkan 
kelompok remaja menderita/mengalami banyak 
masalah gizi. Banyak faktor yang menyebabkan 
masalah ini dan dengan mengetahui faktor-
faktor penyebab yang mempengaruhi masalah 
gizi tersebut membantu upaya 
penanggulangannya dan lebih terfokus. 
 

 
KESIMPULAN 
 
1. Asupan energi dan zat gizi makro 

(karbohidrat, lemak dan protein) remaja 
SMU PGRI Maros yang banyak yang 
tergolong kurang. 

2. Asupan zat besi dan vitamin C sebagaian 
tergolong kurang.  

3. Siswa yang menderita gizi kurang (kurus) 
masih cukup tinggi, namun yang menderita 
obesitas jumlah kurang dari 1%. 
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