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ABSTRACT
Background : The consumption of snacks is often done between meals. About 20% of the
daily intake of adolescents comes from snacks. Snacks contribute ‘empty’ energy but provide
an excess intake of substances that are not beneficial to the teenager’s body. Objectives; this
study aims to determine the pattern of snack consumption and nutritional status of
adolescents in Malang City. Material and Method; This study used a cross-sectional
approach to determine the relationship between snack consumption patterns and nutritional
status in adolescent in Malang City. The population of this study consisted of 128 high school
students (aged 15-18 years) who were selected using the multistage random sampling method
( a combination of the cluster method and simple random sampling) from July-September
2015. Results : Respondents who experiences poor nutritional status were 40 pople (8,6%)
and overweight as many as 88 people (19%). Respondents who consumed snacks as much as
3-4x/week showed less nutritional status 14people (35%) and overweight 35 people (39,8%).
Conclusion; This study concludeds that the frequency of snack consumption affects the
nutritional status of underweight and overweight in adolescents aged 15-18 years in Malang
City
Keywords: consumption pattern, snacks, nutrition status, adolescents
ABSTRAK
Pendahuluan : Konsumsi makanan ringan atau camilan sering dilakukan di antara waktu
makan utama. Sekitar 20% dari kebutuhan asupan energi harian remaja berasal dari camilan.
Camilan menyumbang energi ‘kosong’ tetapi memberikan asupan berlebih zat yang tidak
bermanfaat pada tubuh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi
camilan dan status gizi pada remaja di Kota Malang. Bahan dan Metode : Penelitian ini
menggunakan pendekatan cross-sectional untuk mengetahui hubungan pola konsumsi
camilan dan status gizi pada remaja di Kota Malang, Indonesia. Populasi penelitian ini terdiri
dari 128 siswa SMA (usia 15-18 tahun) yang dipilih menggunakan metode multistage random
sampling (gabungan dari metode cluster dan simple random sampling) dari Bulan JuliSeptember 2015. Hasil : Responden yang mengalami status gizi kurang sebanyak 40 orang
(8,6%) dan status gizi lebih sebanyak 88 orang (19%). Reponden yang mengonsumsi camilan
sebanyak 3-4x/minggu menunjukkan status gizi kurang 14 orang (35%) dan status gizi lebih
35 orang (39,8%). Ada perbedaan signifikan antara frekuensi konsumsi camilan dan status

gizi remaja (p=0.00). Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa frekuensi konsumsi
camilan berpengaruh terhadap status gizi kurang dan lebih pada remaja usia 15-18 tahun di
Kota Malang.
Kata Kunci : Pola konsumsi, camilan, status gizi, remaja
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