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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Remaja 

a. Pengertian Remaja  

Proverawati (2010), mendefinisikan remaja sebagai masa 

peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Istilah ini 

menunjuk masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan, 

biasanya dimulai dari usia 14 tahun pada pria dan usia 12 tahun pada 

wanita. Menurut World Health Organization (WHO), batasan remaja 

secara umum adalah seseorang yang berusia 10 tahun sampai 19 

tahun. 

Istiany (2013), menyebutkan bahwa masa remaja merupakan 

masa perubahan yang dramatis, pertumbuhan pada usia anak-anak 

relatif terjadi dengan kecepatan yang sama dialami oleh pertumbuhan 

remaja, peningkatan pertumbuhan yang disertai perubahan hormonal, 

kognitif, dan emosional. Semua masa perubahan ini membutuhkan zat 

gizi secara khusus. 

b. Batasan Usia Remaja 

Batasan usia masa remaja adalah masa antara 12-21 tahun 

dengan perincian 12-14 tahun masa remaja awal, 15-17 tahun masa 

remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Masa 

remaja awal berisi perubahan fisik seperti percepatan pertumbuhan 

dan timbulnya seksualitas (Gunarsa, 1991). 
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Istiany (2013), menyebutkan tahapan remaja berdasarkan 

kematangan psikososial dan seksual sebagai berikut : 

1) Masa remaja awal/dini (early adolescenes) : usia 11 tahun-13 

tahun; 

2) Masa remaja pertengahan (middle adolescenes) : usia 14 tahun-

16 tahun; 

3) Masa remaja lanjut (late adolescenes) : usia 17 tahun-20 tahun. 

c. Gizi Remaja 

Masa remaja membutuhkan energi dan zat gizi untuk deposisi 

jaringan. Peristiwa ini merupakan suatu fenomena pertumbuhan 

tercepat yang terjadi kedua kali setelah yang pertama dialami pada 

tahun pertama kehidupannya. Zat gizi dan pertumbuhan mempunyai 

hubungan yang sangat erat. Asupan zat gizi yang berlangsung secara 

optimal maka pertumbuhan potensialnya akan terpenuhi/berlangsung 

optimal pula. Total zat gizi yang dibutuhkan jauh lebih tinggi pada 

masa remaja daripada ketika menjalani siklus kehidupan yang lain 

(Soetjiningsih, 2004). 

Remaja berada pada tahap independensi yaitu tahap dimana 

remaja bisa memilih makanan apa saja yang disukainya, bahkan tidak 

berselera lagi makan bersama keluarga di rumah. Aktivitas yang 

banyak dilakukan di luar rumah membuat seorang remaja sering 

dipengaruhi teman sebayanya. Pemilihan makanan tidak lagi 

didasarkan pada kandungan gizi tetapi sekedar bersosialisasi, untuk 

kesenangan dan supaya tidak kehilangan status (Khomsan, 2003). 
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Perubahan gaya hidup pada remaja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kebiasaan makannya. Remaja menjadi lebih aktif, 

lebih banyak makan diluar rumah dan lebih banyak pengaruh dalam 

memilih makanan yang akan dimakannya. Remaja juga lebih suka 

mencoba-coba makanan baru, salah satunya adalah fast food 

(Virgianto, 2006). 

 

2. Fast food 

a. Definisi Fast food 

Fast food merupakan makanan yang dapat dipersiapkan 

secara cepat dan mudah serta biasanya disajikan di bar atau 

restoran. Fast food kadang-kadang disamakan dengan junk food 

yaitu makanan dengan nilai gizi rendah. Jenis fast food : burger, 

french fries, chicken, pizza, dan lain sebagainya (Fong, 1995). 

Fast food dapat dinyatakan sebagai makanan cepat saji, 

dengan sedikit waktu atau tidak perlu menunggu lagi sejak dipesan 

sampai dengan disajikan. Fast food makanan cepat saji merupakan 

kelompok makanan yang dapat disajikan cepat dan ditunjukkan untuk 

individu yang mempunyai waktu sedikit untuk makan (Ensminger, 

1995). 

Fast food sering dijadikan kambing hitam penyebab penyakit 

jantung, hipertensi, penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya. 

Fast food dianggap negatif karena ketidakseimbang kandungan zat 

gizinya. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari besarnya porsi 

daging ayam atau burger yang disajikan. Fast food di sinyalir sebagai 
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makanan tinggi garam dan rendah serat. Konsumsi fast food sekali-

kali adalah wajar dan tidak menimbulkan masalah. Konsumsi fast 

food yang berlebihan dan berprinsip tiada hari tanpa konsumsi  fast 

food maka akan menyebabkan munculnya penyakit degeneratif 

(Khomsan, 2003). 

b. Karakteristik Fast food 

Karakteristik fast food  menurut Fong (1995) adalah : 

1) Tinggi kalori 

Satu porsi fast food rata-rata dapat memenuhi setengah 

kebutuhan kalori dalam sehari yang berkisar antara 400-500 kalori 

bahkan sampai 1500 kalori. Hamburger  besar yang digoreng 

mengandung 1200 kalori. 

2) Tinggi lemak 

Rata-rata 40-60% kalori makanan fast food  berasal dari 

lemak. Bahan yang terdiri dari keju, mayonaise, cream, dan 

metode memasak deep-friying mengakibatkan kandungan lemak 

yang sangat tinggi pada makanan tersebut. Makanan yang 

digoreng dalam minyak ditambah daging dan telur mengandung 

kolesterol yang tinggi. Khomsan (2003), menambahkan bahwa 

fast food yang mengandalkan pangan hewani ternak sebagai 

menu utama juga merupakan pangan sumber lemak dan 

kolesterol. Fried chiken yang umumnya digoreng dengan kulitnya 

mengandung kolesterol cukup tinggi. Lemak dan kolesterol 

memang diperlukan oleh tubuh kita, namun bila dikonsumsi 
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berlebihan akan mendatangkan gangguan kesehatan seperi 

terjadi penyumbatan pembuluh darah. 

3) Tinggi garam 

Beberapa fast food mengandung garam yang sangat tinggi. 

Khomsan (2003), menyebutkan tersedianya garam meja di 

restoran fast food akan mendorong konsumen untuk 

mengkonsumsi ekstra garam. Konsumsi garam yang berlebihan 

menjadi faktor resiko munculnya penyakit hipertensi, khususnya 

bagi individu-individu yang sensitif. 

4) Tinggi gula 

Kontribusi gula pada fast food adalah dari minuman dan 

makanan penutupnya seperti soft drink.  

5) Rendah serat 

Fast food, kecuali salad umumnya sangat rendah serat. 

Satu porsi fried chicken yang terdiri dari dua potong ayam, 

kentang goreng dan soft drink mengandung kurang dari 1 gram 

serat, dan ini sangat jauh dengan kebutuhan serat yang 

dianjurkan perhari yaitu 40 gram/hari. Fast food umumnya juga 

sedikit atau tidak mengandung sayur. Sayur yang  digunakan fast 

food terbatas pada selada yang tidak banyak mengandung vitamin 

dan mineral karena selada sekelas dengan kol. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Fast Food 

Kebiasaan dalam mengkonsumsi fast food dapat dipengaruhi 

oleh akses ke sumber makanan, harga fast food dalam hal ini 
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berkaitan dengan uang saku, pengetahuan remaja tentang fast food 

dan ketersedian makan dirumah (Poti, 2014). 

1) Akses ke Sumber Makanan  

Kemudahan akses untuk memperoleh makanan fast food 

dapat mempengaruhi kebiasaan atau frekuensi konsumsi fast food 

seseorang. Poti (2014), menyebutkan bahwa lokasi di mana 

makanan diperoleh mungkin tidak mempertimbangkan kualitas 

makanan yang dikonsumsi. Pola diet barat di luar restoran fast 

food berhubungan dengan kelebihan berat badan, meskipun 

makanan tersebut diperoleh dari toko kelontong. Supermarket 

yang menyediakan produk segar, tetapi juga menyediakan 

minuman manis dan keripik dapat berkontribusi terhadap pola 

pembelian makanan yang sehat dan tidak sehat. Makanan yang 

diperoleh dari toko makanan ritel Amerika Serikat ditemukan mirip 

makanan fast food dilihat dari segi total lemak dan kandungan 

gulanya. 

2) Pengetahuan 

Fitri (2011), menyebutkan bahwa remaja dengan 

pengetahuan gizi yang rendah akan mempengaruhi kebiasaannya 

dalam konsumsi fast food.  Pengetahuan gizi yang rendah dapat 

menyebabkan remaja mengkonsumsi fast food tanpa 

memperhatikan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. 

Penelitian yang dilakukan Fitri (2011), menyebutkan bahwa 

remaja mengkonsumsi fast food dengan alasan rasanya yang 

enak. 
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3) Uang Saku 

Surya (2013), menyebutkan bahwa uang saku merupakan 

faktor dominan dalam konsumsi fast food, semakin tinggi uang 

saku yang dimiliki maka semakin tinggi aksesibilitas, sehingga 

semakin tinggi pula frekuensi konsumsi fast food, meskipun akses 

jarak dekat, tetapi apabila remaja tidak memiliki uang saku yang 

cukup (besar) untuk membeli fast food maka kecil kemungkinan 

bagi remaja untuk membeli fast food. Begitu pula akses yang sulit 

belum tentu membuat seorang responden enggan mengunjungi 

restoran fast food selama ia memiliki uang saku yang besar, 

menyukai fast food dan memiliki alasan yang dianggap penting, 

misalnya untuk berkumpul dengan teman sebaya 

4) Ketersedian Makan di Rumah 

Poti (2014), menyebutkan bawah masa remaja merupakan 

salah satu hal yang berhubungan dengan konsumsi fast food yang 

tinggi. Konsumsi fast food yang tinggi juga disebabkan oleh hasil 

diet yang buruk. Frekuensi konsumsi fast food yang tinggi dapat 

dipengaruhi oleh ketersedian makan dirumah seperti banyaknya 

soda dan keripik, serta rendahnya sayuran dan susu. 

 

3. Aktivitas Fisik 

a. Pengertian Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan 

gerakan dan mengeluarkan energi. Kegiatan fisik menggunakan lebih 

banyak  energi, daripada hanya beristirahat (Arisman, 2009). Aktivitas 
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fisik merupakan gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem 

penunjangnya.  

Otot membutuhkan energi di luar metabolisme untuk bergerak, 

jantung dan paru-paru memerlukan tambahan energi untuk 

mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh serta 

mengeluarkan sisa-sisa zat gizi dari tubuh selama melakukan aktivitas 

fisik. Jumlah energi yang dibutuhkan bergantung pada berapa banyak 

otot yang bergerak, berapa lama, dan berapa berat pekerjaan yang 

dilakukan. Orang yang obesitas menggunakan lebih banyak energi 

untuk melakukan suatu pekerjaan daripada orang yang kurus, karena 

orang obesitas membutuhkan usaha lebih besar untuk menggerakkan 

berat badan tambahan  (Almatsier, 2002). 

b. Kategori Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik dikelompokkan sesuai dengan tingkatannya dapat 

digunakan standar nilai aktivitas fisik yaitu kelompok aktivitas fisik 

ringan, 75% waktu digunakan untuk duduk atau berdiri dan 25% waktu 

untuk bergerak. Aktivitas fisik sedang jenis kegiatan yang dilakukan 

yaitu 25% waktu digunakan untuk duduk atau berdiri dan 75% waktu 

digunakan untuk aktivitas tertentu (pekerjaan tertentu). Aktivitas fisik 

berat yaitu 40% waktu digunakan untuk  duduk atau berdiri dan 60% 

waktu digunakan untuk aktivitas tertentu  (Muhilal, 1994). 

Aktivitas fisik yaitu kerja fisik yang menyangkut sistem 

lokomotor tubuh manusia yang ditujukan dalam menjalankan aktivitas 

hidup sehari-harinya (Lesmana, 2001). National Research Council, 
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National Academy of Sciences mengembangkan 5 (lima) kategori 

aktivitas fisik yang dapat dilihat pada Tabel 1 : 

Tabel 1. Sistem Klasifikasi Faktor Aktivitas Fisik 
No Klasifikasi Aktivitas Kelipatan 

Metabolik 

1 Istirahat : tidur, berbaring sambil nonton TV 1,0 
2 Sangat ringan : Duduk dan berdiri termasuk 

mengemudi, bermain kartu, mengetik. 
1,5 

3 Ringan : kegiatan yang sebanding dengan 
berjalan pada langkah pelan/jalan santai, 
pekerjaan rumah tangga yang ringan, 
olahraga seperti golf, bowling,  
memanah. 

2,5 

4 Sedang : berjalan pada langkah 3,5-4,0 mil 
per jam, kegiatan berkebun, olahraga seperti 
bersepeda, tenis, menari. 

5,0 

5 Berat : Jalan cepat, naik tangga dan 
memanjat bukit, kegiatan olahraga yang lebih 
seperti basket, sepak bola. 

7,0 
 

Sumber : William (1995) 
 

Aktivitas  fisik dicatat berdasarkan formulir aktivitas fisik atau 

kegiatan sehari dalam menit. Hasil pantauan kegiatan tersebut 

kemudian ditotal dalam kegiatan selama 24 jam, termasuk BMR 

merupakan curahan energi dalam sehari. Semua nilai curahan energi 

dinyatakan dalam kelipatan metabolik terhadap BMR yang disebut 

kelipatan metabolik (KM) (William, 1995). 

Hasil perhitungan kelipatan metabolik selanjutnya dikategorikan 

sesuai penilaian tingkat aktivitas fisik yang dapat dilihat pada Tabel 2 : 

Tabel 2. Penilaian Tingkat Aktivitas Fisik 
Aktivitas Fisik Kelipatan Metabolik 

Berat 
Sedang 
Ringan 

> 2,09 
1,76-2,09 

< 1,76 
Sumber : William (1995) 

 
  

Cara menghitung aktivitas fisik dalam sehari dapat 

dikemukakan contoh sebagai berikut : 
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Seorang anak perempuan melakukan aktivitas istirahat selama 

9 jam, aktivitas yang sangat ringan selama 8 jam, aktivitas ringan 

selama 3 jam, aktivitas sedang selama 2 jam dan aktivitas berat 

selama 2 jam. Aktivitas fisik dapat dihitung dengan menggunakan cara 

berikut : 

Tabel 3. Contoh Perhitungan Aktivitas Fisik 
Kategori Aktivitas Fisik Waktu Kelipatan Metabolik Hasil 

Istirahat 
Sangat ringan 
Aktivitas ringan 
Aktivitas sedang 
Aktivitas berat  
Jumlah  

9 jam    
8 jam    
3 jam    
2 jam    
2 jam  
24 jam  

1,0 
1,5 
2,5 
5,0 
7,0 

 

9,00 
12,00 
7,50 

10,00 
14,00 
52,50 

 Nilai KM : 52,50/24 = 2,19 (termasuk kategori aktivitas berat) 

Auilani (2001), menggolongan aktivitas fisik sebagai berikut : 1) 

aktivitas ringan yang dilakukan oleh wanita seperti pekerjaan kantor, 

pekerjaan profesional (guru, dokter, juru rawat, pengacara, arsitek dll), 

pekerjaan rumah tangga dengan menggunakan mesin, 2)  aktivitas 

sedang yang dilakukan oleh wanita seperti  pekerjaan di industri 

ringan, siswi/mahasiswa, pekerjaan rumah tangga tanpa 

menggunakan mesin, angkatan bersenjata yang tidak aktif di 

lapangan, 3) aktivitas berat yang dilakukan oleh wanita seperti 

pekerjaan buruh tani, atlet dan 4) pekerjaan sangat berat yang 

dilakukan wanita seperti pekerjaan buruh bangunan.  

 

4. Tebal Lemak Bawah Kulit 

a. Pengertian Tebal Lemak Bawah kulit 

Antropometri merupakan ukuran dari berbagai dimensi fisik dan 

komposisi tubuh manusia yang dibedakan menurut umur dan tingkat 
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gizi. Indeks antropometri terdiri dari berbagai macam, baik tunggal 

(misalnya berat/umur), maupun kombinasi (berat/tinggi, triceps skinfold 

dan mid-upper-arm circumference). Pengukuran antropometri antara 

lain dapat menggunakan pengukuran indeks massa tubuh (IMT), 

skinfold thickness serta rasio lingkar pinggang dan pinggul (RLPP) 

(Supariasa dkk, 2001). 

Tebal lemak tubuh merupakan pengukuran yang menunjukkan 

massa lemak tubuh dan komposisi tubuh.  Massa lemak dihitung 

sebagai persentase terhadap berat badan dengan menjumlah tebal 

lemak pada 4 daerah pengukuran, selanjutnya dibandingkan dengan 

standar persentase lemak tubuh berdasarkan lipatan bawah kulit untuk 

menentukan besarnya persentase lemak tubuh (Irinto, 2007). 

Gibson (2005), menyebutkan bahwa persen lemak tubuh 

merupakan salah satu indikator dalam pengukuran antropometri gizi, 

menggambarkan perbandingan masa lemak dan non lemak (fat free 

mass) pada tubuh seseorang. Pengukuran lemak tubuh digunakan 

untuk memantau cadangan lemak tubuh dan melihat tingkat obesitas 

seseorang. Pengukuran skin fold umumnya digunakan pada anak 

umur remaja ke atas. Umumnya jumlah lemak dibedakan menurut 

jenis kelamin. (Supariasa, 2001). 

b. Faktor yang Mempengaruhi Tebal Lemak Bawah Kulit 

Tebal lemak tubuh seseorang sangat beragam dan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti postur tubuh (Indeks Massa Tubuh/IMT), 

usia, jenis kelamin, keturunan, asupan makan (kebiasaan makan) dan 

aktivitas fisik (Amelia, 2009). 
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1) Postur Tubuh (Indeks Massa Tubuh) 

Indeks Massa Tubuh merupakan salah satu cara untuk 

menentukan status gizi dengan membandingkan berat badan dan 

tinggi badan (Depkes, 2006). Penggunaan IMT untuk menentukan 

total lemak tubuh seseorang memiliki kelebihan yaitu sederhana, 

cepat, dan murah, namun kelemahannya, IMT tidak dapat 

menggambarkan distribusi lemak tubuh (Ogden et al, 2008). 

Individu dengan postur tubuh yang atletis memiliki Lean 

Body Mass (LBM) atau massa bebas lemak yang lebih banyak 

dibandingkan dengan tebal lemaknya. Tebal lemak tubuh yang 

tinggi dapat mengurangi kinerja dan aktivitas fisik (Amelia, 2009). 

Penelitian yang dilakukan Heriyanto (2010), yang 

menunjukkan IMT memiliki hubungan yang signifikan dengan 

persen lemak tubuh pada remaja putri, yaitu semakin tinggi IMT, 

jumlah lemak tubuh juga akan semakin bertambah. Orang 

Indonesia, rata-rata memiliki postur tubuh dan tulang yang kecil, 

namun memiliki persen lemak tubuh yang tinggi. 

2) Usia 

Komposisi tubuh mulai berkembang dengan cepat sejak 

anak-anak, termasuk tebal lemak tubuh yang menjadi salah satu 

indikator status gizi dan kesehatan. Lemak tubuh yang memadai 

diperlukan anak perempuan untuk perkembangan sistem 

reproduksi, termasuk persiapan menarche (Amelia, 2009). Lemak 

tubuh pada umumnya akan meningkat pada umur lebih dari 20 

sampai 40 tahun, atau dari remaja hingga usia pertengahan pada 
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laki-laki dan usia tua pada perempuan. Lemak tubuh yang 

meningkat tersebut terkait dengan aktivitas fisik yang menurun 

seiring dengan bertambahnya usia (Walhqvist, 1997). 

Bray (2004) dalam Amelia (2009), menyebutkan bahwa 

selain aktivitas yang menurun, perempuan yang telah mengalami 

menopause akan mengalami kenaikan lemak tubuh. Hal tersebut 

berkaitan dengan hormon estrogen, berdasarkan penelitian pada 

perempuan yang telah menopause setelah percobaan dan 

intervensi selama 2 tahun dengan estrogen terjadi peningkatan 

lemak tubuh. 

3) Jenis Kelamin 

Lemak tubuh pada laki-laki dan perempuan cenderung 

berbeda pada pola penyebarannya. Penumpukan jaringan lemak 

pada perempuan terjadi  di sekitar daerah pinggul, paha, lengan, 

punggung dan perut sedangkan laki-laki, penimbunan jaringan 

lemak terjadi di bagian perut. Lemak tubuh pada daerah tertentu 

sangat bergantung pada jumlah dan sel-sel lemak (Sherwood, 

2011). Perempuan memiliki lemak tubuh yang lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki.  Jumlah tumpukan lemak tubuh pada 

perempuan normalnya sekitar 25-30% dan 18-23% pada laki-laki. 

(Dwianti dan Widiastuti, 2011).   

Remaja laki-laki mengalami kehilangan lemak terutama 

pada anggota gerak selama masa pacu tumbuh tinggi badannya, 

sedangkan remaja perempuan terjadi penambahan yang kontinyu 

dari lemak selama pubertas. Perempuan setelah puberbas terjadi 
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akumulasi lemak lebih cepat yaitu sel lemak lebih besar dan lebih 

banyak daripada laki-laki (Soetjiningsih, 2004). 

Lemak tubuh dapat diukur secara absolut dinyatakan 

dalam kilogram maupun secara relatif dinyatakan dalam persen 

terhadap berat tubuh total. Jumlah lemak tubuh sangat bervariasi 

tergantung dari jenis kelamin dan umur.  Umumnya lemak bawah 

kulit untuk pria 3,1 kg dan pada wanita 5,1 kg (Irianto, 2007) 

4) Keturunan 

Tebal lemak tubuh sangat berkaitan dengan penderita 

obesitas yang memiliki tebal lemak dan presentase lemak tubuh 

tinggi, sehingga faktor yang berhubungan dengan obesitas juga 

hampir sama dengan faktor yang mempengaruhi lemak tubuh, 

salah satunya faktor keturunan atau genetik. Wahlqvist (1997), 

menyebutkan bahwa beberapa hal yang dapat menyebabkan 

keturunan sebagai faktor kejadian obesitas yaitu efisiensi alur 

metabolik, asupan makan yang lebih banyak, keseimbangan dan 

fungsi hormonal, jumlah sel lemak, selera dan rasa kenyang serta 

respon thermogenesisi terhadap makanan. 

Anak yang obesitas biasanya salah satu atau kedua orang 

tuanya obesitas. Obesitas seperti ini belum diketahui secara pasti, 

apakah diturunkan sebagai bawaan dari orangtuanya atau karena 

kebiasaan makan yang berlebihan yang ditiru anaknya (Waspadji, 

2003).  
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5) Asupan Makan 

Proverawati (2010), menulis bahwa secara alamiah 

penimbunan lemak tubuh yang lama-kelamaan dapat menjadi 

obesitas terjadi akibat mengkonsumsi energi lebih banyak dari 

yang diperlukan tubuh. Energi dari sumber karbohidrat (glukosa) 

yang melebihi kebutuhan energi tubuh tidak akan dipecah, tetapi 

glukosa akan dirangkai menjadi glikogen yang disimpan di hati dan 

otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Karbohidrat dapat 

diubah menjadi jaringan lemak sebagai cadangan energi jangka 

panjang ketika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh. 

Lemak yang berlebihan dari makanan dalam tubuh akan disimpan 

sebagai lemak tubuh dengan cara asam lemak mengalami 

esterifikasi yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi 

trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang yang 

disimpan dalam jaringan adiposa di bawah kulit (Murray dkk, 

1999). 

6) Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap jumlah lemak seseorang (Waspadji, 2003). 

Aktivitas fisik mempengaruhi satu pertiga pengeluaran energi 

seseorang dengan berat badan normal, tetapi orang yang memiliki 

kelebihan berat badan, aktivitas fisik memiliki peran penting 

(Cahyono, 2008). 

Aktivitas yang banyak dilakukan di dalam rumah dibanding 

di luar rumah, misalnya bermain games komputer, menonton 
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televisi maupun media elektronik lain ketimbang berjalan, 

bersepeda maupun naik-turun tangga  menurunkan pengeluaran 

energi sehingga terjadi keseimbangan positif dimana masukan 

energi lebih banyak dibandingkan keluaran energi. Tubuh 

cenderung untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak (Syarif, 

2006). 

c. Pengukuran Tebal Lemak Bawah Kulit 

Salah satu pengukuran komposisi lemak tubuh yaitu dengan 

menggunakan skinfold caliper. Bagian-bagian tubuh yang pada diukur 

yaitu tricep, bicep, subscapula, dan suprailiac. Teknik pengukuran 

tebal lemak tubuh adalah sebagai berikut : 

1) Lipatan kulit triseps 

Lipatan kulit triseps diukur diatas otot triseps di bagian 

tengah jarak antara ujung elekranon dan tonjolan akromion.  

Kedua titik ini dapat ditentukan dengan lengan refleksi 90°.  

Setelah titik pertengahan ini diberi tanda, lengan kemudian 

dibiarkan tergantung bebas dan terjuntai di samping badan, 

kemudian dilakukan pengukuran. 

2) Lipatan kulit biseps 

Lipatan kulit biseps diukur di bagian perut otot biseps, 

pada titik yang sama tinggi dengan lipatan kulit triseps.  Lengan 

juga menggantung di sisi badan, sementara telapak tangan 

menghadap ke depan. 
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3) Lipatan kulit sub-skapula 

Lipatan kulit sub-skapula diukur tepat di atas sudut bawah 

(inferior) skapula kanan; penjepitan dapat dilakukan vertikal atau 

45° terhadap garis-garis kulit. 

4) Lipatan kulit suprailiaka 

Lipatan kulit suprailiaka diukur pada bagian atas krista 

iliaka kanan pada titik (1 cm di atas dan 2 cm di bagian medial 

SIAS) yang sejajar dengan linea aksilaris media (lengan sedikit 

abduksi). Penjepitan boleh mengikuti garis-garis kulit atau 45° 

inferomedial terhadap garis horizontal atau medial. 

Komposisi lemak tubuh diperoleh dengan menjumlahkan 

pengukuran tebal lipatan lemak bawah kulit, daerah tricep, bicep, 

subscapula dan suprailiaka dibandingkan dengan tabel presentase 

tebal lipatan bawah kulit menurut umur, kemudian dikalikan dengan 

berat badan aktual. Hasil dari perhitungan komposisi lemak tubuh 

dipersentasekan terhadap berat badan aktual. Klasifikasi komposisi 

lemak tubuh dapat dilihat pada Tabel. 5 berikut ini. 

Tabel 4. Klasifikasi Komposisi Lemak Tubuh 
Jenis kelamin Rendah Sedang Tinggi 

Pria < 10% 11 – 20 % > 20% 
Wanita < 17% 18 – 30% > 30% 

  Sumber : Irianto (2007) 

 

5. Hubungan Frekuensi Konsumsi Fast food dengan Tebal Lemak 

Bawah Kulit 

Kebiasaan makan yang salah pada remaja akan mempertinggi 

resiko terjadinya penimbunan lemak. Kebiasaan tersebut meliputi 

frekuensi makan, kebiasaan makan camilan atau jajanan. Kebiasaan 
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makan pada remaja dipengaruhi oleh keadaan emosional, lingkungan, 

ketersediaan snack dan fast food. Kehadiran fast food dalam industri 

makanan di Indonesia bisa mempengaruhi pola makan kaum remaja di 

kota. Restoran fast food bagi remaja tingkat menengah ke atas 

merupakan tempat yang tepat untuk bersantai (Khomsan, 2003). 

Makanan di restoran fast food ditawarkan dengan harga yang 

terjangkau kantong remaja, pelayanannya yang cepat, jenis makanannya 

memenuhi selera. Fast food merupakan gaya hidup remaja kota. Fast 

food umumnya mengandung kalori tinggi, kadar lemak, gula dan sodium 

(Na) juga tinggi, tetapi rendah serat, vitamin A, asam askorbat, kalsium, 

dan folat. Kandungan gizi yang tidak seimbang ini bila terlanjur menjadi 

pola makan, akan berdampak negatif pada keadaan gizi remaja.  

Konsumsi fast food sekali-kali adalah wajar dan tidak menimbulkan 

masalah. Konsumsi fast food  yang berlebih dan berprinsip tiada hari 

tanpa konsumsi fast food menimbulkan ancaman penyakit degeneratif 

karena terjadi kelebihan energi (Khomsan, 2003). 

Energi dari sumber karbohidrat (glukosa) yang melebihi kebutuhan 

energi tubuh tidak akan dipecah, tetapi glukosa akan dirangkai menjadi 

glikogen yang disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka 

pendek. Karbohidrat dapat diubah menjadi jaringan lemak sebagai 

cadangan energi jangka panjang ketika kapasitas penyimpanan glikogen 

sudah penuh. Lemak yang berlebihan dari makanan dalam tubuh akan 

disimpan sebagai lemak tubuh dengan cara asam lemak mengalami 

esterifikasi yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida 
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sebagai cadangan energi jangka panjang yang disimpan dalam jaringan 

adiposa di bawah kulit (Murray dkk, 1999). 

Frech et al (2000), melakukan penelitian peningkatan frekuensi 

konsumsi fast food yang dikaitkan dengan peningkatan berat badan 

akibat timbunan lemak lebih dari 3 tahun secara acak pada remaja 

perempuan dan menghasilkan konsumsi makanan fast food berhubungan 

dengan indeks massa tubuh. Persen lemak tubuh merupakan salah satu 

cara untuk menentukan status gizi. Sumbangan energi dari konsumsi 

western fast food berhubungan secara signifikan dengan status gizi pada 

remaja (Mulyasari, 2007). 

 

6. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Tebal Lemak Bawah Kulit 

Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap jumlah lemak seseorang selain faktor berat badan, jenis kelamin 

dan usia. Hasil akhir dari metabolisme energi digunakan untuk melakukan 

aktivitas fisik sehari-hari (Waspadji, 2003). Aktivitas fisik mempengaruhi 

satu pertiga pengeluaran energi seseorang dengan berat badan normal, 

tetapi orang yang memiliki kelebihan berat badan, aktivitas fisik memiliki 

peran penting (Cahyono, 2008). Aktivitas fisik yang berat secara langsung 

akan menggunakan energi yang berasal dari cadangan lemak tubuh yang 

sebelumnya diubah menjadi enegi. Hal tersebut akan mengurangi 

simpanan lemak dalam subkutan dan jaringan lemak lainnya (Dalilah, 

2009) 

Aktivitas yang banyak dilakukan di dalam rumah dibanding di luar 

rumah, misalnya bermain games komputer, menonton televisi maupun 
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media elektronik lain ketimbang berjalan, bersepeda maupun naik-turun 

tangga  menurunkan pengeluaran energi sehingga terjadi keseimbangan 

positif dimana masukan energi lebih banyak dibandingkan keluaran 

energi. Tubuh cenderung untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak 

(Syarif, 2006). 

Giugliano (2003), melakukan penelitian yang menyebutkan bahwa 

dekade terakhir ini anak-anak atau remaja telah mengurangi aktivitas fisik 

sehari-hari akibat kemajuan teknologi, hal tersebut meningkatkan 

simpanan energi berupa lemak khususnya di jaringan adiposa. Penelitian 

yang dilakukan Abbott (2004), menyebutkan bahwa analisis tentang 

pengaruh jenis aktivitas fisik terhadap kegemukan sangat tergantung 

pada metode pengukuran aktivitas fisik yang digunakan. Abbott (2004), 

lebih lanjut menyebutkan hubungan lemak tubuh dan aktivitas fisik pada 

setiap penelitian sangat tergantung pada cara mengukur aktivitas fisik. 

Abbott (2004),  melakukan penelitian dengan hasil terdapat hubungan 

yang signifikan antara aktivitas fisik dan komposisi tubuh termasuk lemak 

tubuh. Aktivitas fisik pada remaja mempunyai pengaruh terhadap lemak 

tubuh, remaja yang inaktif mempunyai resiko 2,3 kali untuk mempunyai 

lemak yang berlebih (Adityawarman, 2007). 

 

7. Konsumsi Makan dan Aktivitas Fisik Menurut Islam 

Nabi Muhammad melakukan diet atau pengaturan makan 

sehingga kesehatan tubuh dapat selalu terjaga. Pola makan Rasulullah 

salah satunya adalah menjauhi sikap berlebihan dan rakus. Banyak dalil 

yang menjelaskan tentang larangan makan berlebihan. Allah dalam surat 
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al-A’raf ayat 31 berfirman yang artinya “Makan dan minumlah, tapi 

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan”. Ayat tersebut menganjurkan untuk 

konsumsi makan dan minum yang merupakan kebutuhan untuk 

kelangsungan hidup seseorang, kemudian Allah melarang berlebih-

lebihan dalam hal tersebut karena dapat menimbulkan efek yang tidak 

sehat bagi tubuh (Anonim, 2011). 

Rasulullah bersabda “Tidaklah anak cucu Adam mengisi wadah 

yang lebih buruk dari perutnya. Sebenarnya beberapa suap saja sudah 

cukup untuk menegakkan tulang rusuknya. Kalau dia harus mengisinya, 

maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga 

lagi untuk bernafas”. (HR. Turmudzi, Ibnu Majah, dan Muslim). Maksud 

dari hadist tersebut adalah makan dalam satu porsi atau porsi yang 

minimal sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan makanan. 

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Imam 

Ahmad dan Darimi, Rasulullah saw juga bersabda: “Makanan satu orang 

cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, 

dan makanan empat orang sebenarnya cukup untuk delapan orang”. 

Rasulullah juga bersabda “Sesungguhnya termasuk sikap berlebih-

lebihan bila kamu memakan segala sesuatu yang kamu inginkan”. (HR 

Ibnu Majah) (Anonim, 2011). 

Remaja merupakan tiang dan penopang maju berkembangnya 

suatu bangsa. Berolah raga dan beraktivitas dapat bermanfaat untuk 

menjaga kesehatan. Olah raga dapat menumbuhkan fisik remaja dan 

mengembangkan kemampuannya. Aktivitas fisik dapat dilakukan untuk 
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mengisi kekosongan waktu dengan hal yang bermanfaat serta 

menanamkan nilai-nilai luhur untuk berani dan maju (Anonim, 2009) 

Suatu riwayat dari Salman bin Al Akhwa berkata:” Rasulullah SAW 

berjalan melewati sekelompok lelaki yang sedang berlomba memanah, 

lalu Rasulullah bersabda,” Memanahlah kalian wahai bani Ismail karena 

ayah kalian adalah para pemanah, memanahlah sedangkan saya berada 

pada pihak bani fulan.” Salman melanjutkan,” salah satu kelompok 

memegang panah ditangannya ( tidak mau berlomba ) Rasulullah lantas 

bertanya,” Mengapa kalian tidak mau memanah ?” Mereka menjawab,” 

Bagaimana kami akan memanah sedangkan engkau berada di pihak 

mereka?” Rasulullah menjawab,” Memanahlah karena aku ada dipihak 

kalian semua.” Hadits tersebut adalah anjuran Rasulullah agar berolah 

raga dan beraktivitas fisik. Aktivitas fisik dan olahraga akan menimbulkan 

semangat, energi serta fisik yang kuat dan juga memperbaiki 

metabolisme tubuh sehingga badan akan selalu prima dan terhindar dari 

berbagai penyakit (Anonim, 2009). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka teori  

Modifikasi dari Amelia (2009) dan (Poti, 2014). 
 
 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 
Gambar 2. Kerangka konsep  

 
 

D. Hipotesis 

1. Ada hubungan antara frekuensi konsumsi fast food dengan tebal lemak 

bawah kulit pada siswi SMA N 6 Yogyakarta. 

2. Ada hubungan antara aktivitas fisik dengan tebal lemak bawah kulit pada 

siswi SMA 6 Yogyakarta. 
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