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Fast food in Indonesia can influence the food habit of the adolescent in town. The 

female adolescent tend to keep the excessive energy as body fat. The Physical inactivity 
following by over eating will energys saving in  form of fat. In the body, the excessive food 
intake is converting into fat and strored in adipose tissue. The Research to analyzed the 
correlations between fast food consumption frequency and physical activity with skin fold 
thickness of the female student SMA N 6 Yogyakarta. 

This research was observational with cross sectional draft research. The data of 
the fast food consumption frequency collected by form food frequency in the last one 
month and the data of physical activity collected by record physical activity for 3 days. 
The data of skin fold thickness  collected by measurement used skinfold caliper. Rank 
spearman test used to analyzed the correlation between fast food consumption frequency 
and skin fold thickness. Person correlation test used to analyzed the correlation between 
physical activity and skin fold thickness. 

The Results showed Most of the research subject (54,4%) have often level for 
fast food consumption frequency. Most research subject (68,2%) have light level for 
physical activity.  Six teen research subject of 44 have high level of skin fold thickness. 
There was no correlations between fast food consumption frequency and physical activity 
with skin fold thickness for female student SMA N 6 Yogyakarta. 
Keywords: fast food consumption frequency, physical activity, skin fold thickness. 
Bibliography : 48: 1991-2014 

 
 
 
PENDAHULUAN 

Kebiasaan makan yang 
didapat pada waktu remaja akan 
menimbulkan masalah kesehatan 
pada usia dewasa dan usia lanjut. 
Asupan makan dan energi yang 
dikeluarkan akan menimbulkan berat 
badan yang bertambah dan obesitas 
(Arisman, 2009). Nooyens (2007), 
menyebutkan bahwa tebal lemak 
bawah kulit lebih dapat 
menggambarkan obesitas pada usia 
remaja dibandingkan dengan indeks 
massa tubuh (IMT). 

Riskesdas (2013), 
menyebutkan persentase remaja 
gemuk 5,7% dan 1,6% obesitas. 
Penelitian Dalilah (2009), 
menunjukkan prevalensi obesitas 
atau tebal lemak bawah kulit 

kategori tinggi pada remaja di 
Yogyakarta sebesar 50,8%. 

Wirakusumah (2001), 
menyebutkan bahwa lemak tubuh 
pada perempuan dan laki-laki 
terdapat perbedaan. Oktaviani 
(2012), menyebutkan bahwa remaja 
wanita cenderung menyimpan kalori 
yang berlebihan sebagai cadangan 
lemak, sementara itu pria cenderung 
menggunakannya untuk sintesis 
protein. Perempuan menyimpan 
lemak diarea pinggul, payudara, 
lengan, paha, punggung dan perut. 

Peningkatan timbunan lemak 
berkaitan dengan perubahan 
kebiasaan  makan yang cenderung 
tinggi kalori, lemak dan kolesterol, 
dan makanan siap saji (fast food) 
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(Hidayati, 2006). Fast food 
merupakan kultur remaja yang 
tinggal di daerah perkotaan. 
Kandungan gizi pada fast food 
biasanya tinggi energi, lemak, gula, 
natrium, namun rendah serat dan 
vitamin serta mineral (Khomsan, 
2003). 

Konsumsi fast food yang 
berlebihan akan menyebabkan 
masalah kesehatan akibat adanya 
kelebihan energi. Energi dari sumber 
karbohidrat yang berlebihan, dalam 
tubuh tidak akan dipecah, tetapi 
glukosa akan dikonversikan menjadi 
glikogen dan disimpan pada hati dan 
otot. Glukosa diubah menjadi 
jaringan lemak ketika ruang 
penyimpanan glikogen sudah habis. 
Lemak yang berlebihan dalam tubuh 
akan disimpan sebagai lemak tubuh 
dalam bentuk trigliserida sebagai 
cadangan energi jangka panjang 
yang disimpan dalam jaringan 
adiposa di bawah kulit (Murray dkk, 
1999). 

iPenelitian yang dilakukan 
Oktaviani (2012), menyebutkan 
sebanyak 43,75% responden 
mempunyai kebiasaan konsumsi fast 
food dengan frekuensi >7 
kali/minggu. 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. Energi 
dari konsumsi fast food barat dan 
status gizi remaja memiliki hubungan 
yang bermakna (Mulyasari, 2007). 

Aktivitas fisik merupakan 
salah satu faktor yang berpengaruh 
terhadap jumlah lemak seseorang 
(Waspadji, 2003). Setiawan (2010), 

menyebutkan bahwa prevalensi 
remaja di Yogyakarta yang memiliki 
aktivitas fisik ringan sebesar 
78,48%. 

Aktivitas fisik yang ringan 
yang disertai dengan pola makan 
berlebihan akan meyebabkan 
simpanan energi dalam bentuk 
lemak (Syarif, 2006). Aktivitas fisik 
pada remaja mempunyai pengaruh 
terhadap lemak tubuh, remaja yang 
memiliki aktivitas fisik ringan 
beresiko 2,3 kali untuk mempunyai 
simpanan lemak tubuh kategori 
tinggi (Adityawarman, 2007). 

Penimbunan lemak tubuh 
pada bagian bawah kulit pada orang 
dewasa dapat menunjukkan status 
gizi seseorang. Tebal lipatan lemak 
bawah kulit pada beberapa daerah 
tubuh dapat diketahui dengan 
menggunakan alat ukur skinfold 
caliper (Gibson, 2005). 

Sekolah Menengah Atas 
Negeri 6 Yogyakarta merupakan 
sekolah yang letaknya dekat dengan 
restoran fast food seperti Kentucky 
Fried Chicken (KFC), Mc Donals, 
Pizza Hut dan terdapat beberapa 
penjual fast food  lokal didepan 
sekolah seperi bakwan malang, 
siomay dan batagor. Survey 
pendahuluan yang dilakukan bulan 
Agustus (2014) di SMA N 6 
Yogyakarta menunjukkan 5 dari 11 
siswi (45,45%) mempunyai tebal 
lemak bawah kulit kategori tinggi 
(persentase lemak tubuh >30%) dan 
5 dari 11 siswi mengkonsumsi fast 
food  lebih dari 7 kali dalam 
seminggu. Survey tersebut juga 
menunjukkan 36,36% siswi memiliki 
tingkat aktivitas fisik kategori ringan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, 
peneliti tertarik untuk meneliti 
tentang hubungan antara frekuensi 
konsumsi fast food dan aktivitas fisik 
dengan tebal lemak bawah kulit 
siswi SMA N 6 Yogyakarta.  Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat 
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menambah wawasan ilmu 
pengetahuan dan memberikan 
informasi kepada pihak terkait 
tentang hubungan frekuensi 
konsumsi fast food dan aktivitas fisik 
dengan tebal lemak bawah kulit 
remaja putri. 
 
METODE PENELITIAN  
 

Penelitian ini masuk dalam 
jenis penelitian yang bersifat 
observasional dan menggunakan 
rancangan cross sectional. Lokasi 
penelitian ini di SMA N 6 Yogyakarta 
dan dilakukan pada bulan Mei 2014 
sampai dengan Maret 2015. 
Populasi dari penelitian ini adalah 
siswi kelas XI SMA N 6 Yogyakarta 
yang berjumlah 188 siswi dengan 
besar sampel penelitian 44 siswi 
yang diambil menggunakan metode 
sistematic random sampling.Variabel 
pada penelitian ini meliputi variabel 

bebas yaitu frekuensi konsumsi fast 
food dan aktivitas fisik serta variabel 
terikat yaitu tebal lemak bawah kulit. 

Data frekuensi konsumsi fast 
food diperoleh dengan kuesioner 
food frequency (FFQ) 1 bulan 
terakhir dan data aktivitas fisik 
diperoleh dengan metode record 
aktivitas fisik selama 3 hari berturut-
turut. Data tebal lemak bawah kulit 
diperoleh dengan cara pengukuran 
langsung menggunakan skinfold 
caliper. 

Uji statistik untuk menguji 
kenormalan menggunakan Shapiro-
Wilk karena sampel <50. Uji korelasi 
Rank Spearman digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara 
frekuensi konsumsi fast food dan 
tebal lemak bawah kulit. Uji korelasi 
Pearson Product Moment digunakan 
untuk mengetahui hubungan antara 
aktivitas fisik dan tebal lemak bawah 
kulit. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Karakteristik Subjek Penelitian 
Berdasarkan Kelas 
 
Karakteristik subjek penelitian 
berdasarkan kelas dapat dilihat pada 
Gambar 1.  

 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1. Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Kelas 
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Tabel 1 
Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan 

Frekuensi Konsumsi Fast Food 

nsi Konsumsi Fast Food Jumlah Persent
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Kristianti (2009), yaitu subjek 
penelitian yang mempunyai tingkat 
konsumsi fast food sering sebesar 
54,7%. Fast food merupakan kultur 
remaja yang tinggal didaerah 
perkotaan, fast food di Indonesia 

dapat berpengaruh terhadap 
kebiasaan makan remaja. Restoran 
fast food biasa digunakan remaja 
dengan ekonomi menengah ketas 
untuk bersantai (Khomsan, 2003).

 
Aktivitas Fisik Siswi SMA N 6 
Yogyakarta 

 
Tabel 2 

Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan  
Aktivitas Fisik 

     Aktivitas Fisik Jumlah Persentase (%) 

Ringan 30 68,2 

Sedang 14 31,8 

Total 44 100 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa 
paling banyak (68,2%) subjek 
penelitian mempunyai aktivitas 
ringan dan lainnya memiliki aktivitas 
sedang, tidak ada subjek penelitian 
yang memiliki aktivitas fisik kategori 
berat. Aktivitas subjek penelitian 
meliputi tidur 8 jam, aktivitas sangat 
ringan 8-10 jam, aktivitas ringan 4-6 
jam, aktivitas sedang 1-2 jam dan 
aktivitas berat jarang dan hanya 

beberapa menit saja. Aktivitas 
sangat ringan subjek meliputi duduk, 
bermain games, bermain 
handphone, belajar. Hasil penelitian 
ini hampir sama dengan penelitian 
yang dilakukan Setiawan (2010), 
yang menyebutkan bahwa sebesar 
78,48% aktivitas fisik siswa di 
Yogyakarta masuk dalam kategori 
kurang aktif (ringan). 

 
Tebal Lemak Bawah Kulit Siswi 
SMA N 6 Yogyakarta 
 

Tabel 3 
Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan 

 Tebal Lemak Bawah Kulit 

Tebal Lemak Bawah Kulit Jumlah Persentase (%) 

Rendah (< 17%) 3 6,8 

Sedang (18-30%) 25 56,8 

Tinggi (>30%) 16 36,4 

Total 44 100 
 

Tabel 3 menunjukkan 
distribusi frekuensi tebal lemak 
bawah kulit siswi SMA N 6 
Yogyakarta. Hasil penelitian ini 
menunjukkan subjek penelitian 
paling banyak memiliki tebal lemak 

bawah kulit kategori sedang 56,8%, 
dan yang mempunyai tebal lemak 
bawah kulit kategori tinggi sebesar 
36,3%. Hasil penelitian ini hampir 
sama dengan penelitin yang 
dilakukan oleh Dalilah (2009), yang 
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menunjukkan 50,8% pelajar 
mempunyai tebal lemak bawah kulit 

kategori tinggi (untuk sisiwi >30% 
dan siswa >25%). 

 
Hubungan antara Frekuensi 
Konsumsi Fast food dan Tebal 
Lemak Bawah Kulit Siswi SMA N 6 
Yogyakarta 

 
 
 

  
Tabel 4. Distribusi Tebal Lemak Bawah Kulit Subjek Penelitian Berdasarkan 

Frekuensi Konsumsi Fast food  
Frekuensi 
Konsumsi 
Fast Food 

Tebal Lemak Bawah Kulit 
Jumlah 

p = 0,93 

Rendah Sedang Tinggi 
n % n % N % n % 

Jarang 2 10 11 55 7 35 20 100 
Sering 1 4,2 14 58,3 9 37,5 24 100 
Total 3 6,8 25 56,8 16 36,4 44 100 

 
Kebiasaan makan yang 

buruk pada remaja akan 
meningkatkan resiko terjadinya 
penumpukan lemak. Kebiasaan 
tersebut meliputi frekuensi 
makan, kebiasaan makan camilan 
atau jajanan. Kebiasaan makan 
pada remaja dipengaruhi oleh 
keadaan emosional, lingkungan, 
ketersediaan snack dan fast food. 
Khomsan (2003), menyebutkan 
bahwa Fast food merupakan 
kultur remaja yang tinggal 
didaerah perkotaan dan fast food 
di Indonesia dpat berpengaruh 
terhadap kebiasaan makan 
remaja. Restoran fast food biasa 
digunakan remaja dengan 
ekonomi menengah ketas untuk 
bersantai. 

Subjek penelitian yang 
memiliki tingkat konsumsi fast 
food jarang maupun sering sama-
sama paling banyak subjek 
penelitian yang memiliki tebal 
lemak kategori sedang. Subjek 
penelitian yang jarang 
mengkonsumsi fast food 
seluruhnya berjumlah 20 siswi, 
lebih dari setengahnya (55%) 
memiliki tebal lemak bawah kulit 
kategori sedang. Subjek 
penelitian yang sering 

mengkonsumsi fast food 
seluruhnya berjumlah 24 orang 
yang lebih dari setengahnya 
(58,3%) memiliki tebal lemak 
bawah kulit sedang. Tidak 
terdapat perbedaan tebal lemak 
bawah kulit subjek penelitian 
yang mempunyai frekuensi 
konsumsi fast food jarang dan 
sering, keduanya paling banyak 
mempunyai tebal lemak bawah 
kulit kategori sedang. 

Data fast food yang 
dihasilkan memiliki distribusi yang 
tidak normal (p=0,0001, p<0,05) 
sehingga uji statistik yang 
digunakan adalah Rank 
Spearman. Hasil uji statistik 
menunjukkan nilai p=0,93, 
(p>0,05) sehingga didapat 
kesimpulan tidak ada hubungan 
antara frekuensi konsumsi fast 
food dengan tebal lemak bawah 
kulit. 

Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Heriyanto 
(2012), dengan hasil tidak ada 
hubungan antara frekuensi 
konsumsi fast food dengan 
persen lemak tubuh remaja 
perempuan (nilai p=0,769). 
Penelitian Heriyanto (2012), 
menggunakan metode BIA 
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(Bioelectrical Impedance 
Analysis) untuk menentukan 
persen lemak tubuh.  

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. Beberapa 
penelitian yang menghubungkan 
asupan fast food dan obesitas 
maupun komposisi tubuh jarang 
mempertimbangkan  
heterogenitas antara konsumen 
fast food dan non konsumen fast 
food .  

Tidak ada hubungan 
antara frekuensi konsumsi fast 
food dengan tebal lemak bawah 
kulit pada penelitian ini 
dikarenakan terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi 
konsumsi fast food yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini yaitu 
menurut Poti (2014), kebiasaan 
dalam mengkonsumsi fast food 
dapat dipengaruhi oleh akses ke 
sumber makanan, harga fast food 
dalam hal ini berkiitan dengan 
uang saku, pengetahuan remaja 
tentang fast food, ketersedian 
makan dirumah. Surya (2013), 
menyebutkan bahwa uang saku 
merupakan faktor paling 
berpengaruh dalam konsumsi fast 
food, semakin tinggi uang saku 
yang dipunyai oleh remaja maka 
semakin tinggi untuk pergi ke 
restoran fast food, sehingga 

semakin sering 
mengkonsumsi fast food. 

Penelitian ini meneliti 
frekuensi konsumsi fast food 
modern dan lokal. Jenis fast food 
menurut Fong (1995), yaitu 
seperti burger, french fries, 
chicken, pizza, dan lain 
sebagainya. Hasil penelitian 
menunjukkan fast food yang lebih 
sering dikonsumsi subjek 
penelitian adalah mie instan, 
sebagian besar subjek penelitian 
(79,5%) mengkonsumsi mie 
instan dengan frekuensi minimal 
1x/bulan sampai dengan 
24x/bulan (6x/minggu). Fast food  
lokal yang sering dikonsumsi oleh 
subjek penelitian meliputi mie 
ayam, batagor, bakso, siomay 
dan cilok. 

Sebagian besar subjek 
penelitian (75%)  konsumsi fast 
food di restoran KFC, hal tersebut 
berkaitan dengan letak sekolah 
yang berada di belakang restoran 
KFC. Fast food  yang dikonsumsi 
oleh subjek penelitian di restoran 
KFC meliputi kentucky fried, 
spageti, sup krim, dan 45,45% 
konsumsi makanan yang belum 
dicantumkan dalam kuesioner 
FFQ seperti snack attack, burger, 
krusher, float dan oriental bento. 
Restoran kedua yang sering 
digunakan subjek penelitian 
(54,4%) untuk membeli fast food 
yaitu jogja chicken, olive maupun 
popeye yang ketiga restoran 
tersebut sama-sama 
menyediakan menu paket ayam. 
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Hubungan antara Aktivitas 
Fisik dan Tebal Lemak Bawah 
Kulit Siswi SMA N 6 Yogyakarta 

 
 

 
Tabel 5. Distribusi Tebal Lemak Bawah Kulit Subjek Penelitian  

Berdasarkan Aktivitas Fisik 

Aktivitas 
Fisik 

Tebal Lemak Bawah Kulit 
Jumlah 

p = 0,193  

Rendah Sedang Tinggi 
n % n % N % n % 

Ringan 3 10 16 53,3 11 36,7 30 100 
Sedang 0 0 9 64,3 5 35,7 14 100 
Total 3 6,8 25 56,8 16 36,4 44 100 

 
 
Subjek penelitian yang 

memiliki aktivitas fisik ringan 
seluruhnya berjumlah 30 orang, 
lebih dari setengah (53,3%) 
memiliki tebal lemak bawah kulit 
kategori sedang. Subjek 
penelitian yang memiliki aktivitas 
fisik sedang seluruhnya berjumlah 
14 orang, lebih dari setengahnya 
(64,3%) memiliki tebal lemak 
bawah kulit sedang. Lemak tubuh 
subjek penelitian yang memiliki 
tingkat aktivitas ringan maupun 
sedang, keduanya lebih banyak 
yang masuk tebal lemak kategori 
sedang. Hal tersebut 
menunjukkan tidak ada 
perbedaan tebal lemak bawah 
kulit pada subjek peneltian yang 
mempunyai aktivitas ringan dan 
sedang. 

Data aktivitas fisik yang 
dihasilkan memiliki distribusi yang 
normal (p=0,245, p>0,05) 
sehingga uji statistik yang 
digunakan adalah  Pearson 
Product Moment. Hasil uji 
hubungan antara aktivitas fisik 
dengan tebal lemak bawah kulit 
menunjukkan nilai p=0,193, nilai 
ini lebih besar dari 0,05 sehingga 
didapat kesimpulan tidak ada 
hubungan aktivitas fisik dengan 
tebal lemak bawah kulit. 

Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 

Dalilah (2009), dengan hasil 
penelitian tidak ada hubungan 
yang signifikan antara aktivitas 
fisik dengan tebal lemak bawah 
kulit remaja di Yogyakarta 
(p=0,179). Pengukuran aktivitas 
fisik pada penelitian Dalilah 
menggunakan metode IPAQ 
(International Physical Activity 
Questionnaire). Penelitian Dalilah 
lebih lanjut menyebutkan lebih 
dari setengah jumlah subjek 
penelitian melakukan aktivitas 
fisik sedang dengan frekuensi 
yang tidak tetap. 

Abbot (2004), 
menyebutkan bahwa analisis 
tentang pengaruh jenis aktivitas 
fisik terhadap kegemukan dan 
penimbunan lemak sangat 
tergantung pada metode 
pengukuran aktivitas fisik yang 
digunakan. Abbot (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. Penelitian tersebut 
menggunakan metode PAL untuk 
mengukur aktivitas fisiknya, 
sedangkan pada penelitian ini 
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menggunakan pengukuran 
berdasarkan kelipatan metabolik. 

Aktivitas fisik merupakan 
salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap jumlah 
lemak seseorang (Waspadji, 
2003). Aktivitas fisik 
mempengaruhi sepertiga 
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, seperti 

bermain games komputer, 

menonton televisi, duduk 

dibandingkan dengan di luar 

rumah seperti berjalan, 

bersepeda, naik-turun tangga  

menurunkan pengeluaran energi 

sehingga masukan energi lebih 

banyak dibandingkan keluaran 

energi dan tubuh cenderung 

untuk menyimpan energi dalam 

bentuk lemak (Syarif, 2006).  

Tidak ada hubungan 
antara aktivitas fisik dan tebal 
lemak bawah kulit pada penelitian 
ini dikarenakan selain aktivitas 
fisik, lemak dalam tubuh juga 
dipengaruhi beberapa faktor 
seperti postur tubuh (Indeks 
Massa Tubuh/IMT), usia, jenis 
kelamin, keturunan, asupan 
makan (kebiasaan makan) dan 
(Amelia, 2009). Pengukuran 
aktivitas fisik juga hanya 
dilakukan dalam waktu 3x24 jam, 
hal tersebut belum mewakili 
kebiasaan aktivitas fisik 
responden. 
 
 
 

Penerapan Konsumsi Makan 
dan Aktivitas Fisik Menurut 
Islam 

 
Sebanyak 54,5% subjek 

penelitian belum bisa 
menerapkan ajaran islam tentang 
menjauhi sikap berlebihan dan 
rakus dalam konsumsi makan. 
Hal tersebut diketahui dari data 
frekuensi konsumsi fast food, 
yaitu sebanyak 54,4% subjek 
penelitian masih konsumsi fast 
food secara berlebihan (sering). 
Islam telah mengatur hal 
konsumsi makan supaya 
menjauhi sikap berlebihan dan 
rakus sesuai dengan firman Allah 
dalam surat al-A’raf ayat 31  yang 
artinya “Makan dan minumlah, 
tapi janganlah berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang 
berlebih-lebihan”. Ayat tersebut 
melarang berlebih-lebihan dalam 
hal konsumsi makan karena 
dapat menimbulkan efek yang 
tidak sehat bagi tubuh (Anonim, 
2011).  

Sebanyak 68,2% subjek 
penelitian juga belum 
menerapkan olahraga anjuran 
Rasulullah agar berolah raga dan 
beraktivitas fisik seperti pada 
hadist yang diriwayatkan dari 
Salman bin Al Akhwa:” 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 
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mau memanah ?” Mereka 
menjawab,” Bagaimana kami 
akan memanah sedangkan 
engkau berada di pihak mereka?” 
Rasulullah menjawab,” 
Memanahlah karena aku ada 
dipihak kalian semua.”  

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).  

 
Keterbatasan 
1. Peneliti hanya menggunakan 

record aktivitas fisik 3x24 
jam,hal tersebut belum dapat 
mewakili kebiasaan aktivitas 
fisik subjek penelitian. 

2. Peneliti hanya mengukur 
frekuensi konsumsi fast food 
dan tidak mengukur asupan 
konsumsi fast food. 

 
KESIMPULAN 
 
1. Subjek penelitian yang memiliki 

tingkat frekuensi konsumsi fast 
food jarang berjumlah 45,5% 
dan yang sering sebesar 54,5%. 

2. Subjek penelitian yang memiliki 
tingkat aktivitas fisik ringan 
sebesar 68,2%, dan yang 
sedang sebesar 31,8%. 

3. Subjek penelitian yang memiliki 
tebal lemak bawah kulit rendah 
sebesar 6,8%, sedang sebesar 
56,8% dan yang tinggi 36,4% 

4. Tidak ada hubungan antara 
frekuensi konsumsi fast food 
dengan tebal lemak bawah kulit 
siswi SMA N 6 Yogyakarta 
(p=0,93). 

5. Tidak ada hubungan antara 
aktivitas fisik dengan tebal 
lemak bawah kulit siswi SMA N 
6 Yogyakarta (p=1,93). 

6. Sebanyak 54,5% responden 
belum menerapkan nilai islam 
sesuai surat al-A’raf ayat 31 
untuk tidak makan berlebihan. 
Sebanyak 68,2% belum 
melakukan aktivitas fisik dan 
olahraga yang cukup sesuai 
anjuran Islam. 

 
 

SARAN 
 
a. Bagi Pihak Sekolah 

Pihak sekolah dapat bekerja 
sama dengan puskesmas untuk 
memberikan informasi kepada 
siswa tentang pengaruh fast 
food, aktifitas fisik dan tebal 
lemak tubuh terhadap 
kesehatan. 

b. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini bisa 
digunakan sebagai rujukan 
untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut tentang aktivitas fisik 
dan tebal lemak bawah kulit 
dengan menggunakan metode 
PAL untuk pengukuran aktivitas 
fisik dan rentang waktu 
pengambilan data minimal 4-
7x24 jam agar dapat 
menggambarkan kebiasaan 
aktivitas fisik subjek penelitian. 
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