
      
 

HUBUNGAN KONSUMSI FAST FOOD DAN AKTIVITAS 
FISIK DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA DI 
KELURAHAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO 

 
 

 
 

 
 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 
pada Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan 

 
 
 
 
 

Oleh: 
 

LESTARI 

J310170163 

 
 
 
 
 

 
 

PROGRAM STUDI ILMU GIZI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021 









 

1 
 

HUBUNGAN KONSUMSI FAST FOOD DAN AKTIVITAS FISIK 
DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA DI KELURAHAN 

POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO 
 

Abstrak 
 Kejadian obesitas pada remaja setiap tahun mengalami peningkatan. Faktor yang 
dapat menyebabkan obesitas yaitu asupan makan berlebih seperti konsumsi fast 
food dan rendahnya aktivitas fisik. Berdasarkan hasil survey pendahuluan di 
Kelurahan Polokarto didapatkan hasil bahwa sebanyak 26,7% remaja mengalami 
obesitas. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan konsumsi fast food dan 
aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di Kelurahan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan 
menggunakan metode cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 73 
remaja yang mengikuti organisasi karangtaruna di Kelurahan Polokarto dan 
dipilih dengan metode Convenience sampling. Data kejadian obesitas didapatkan 
dari perhitungan IMT/U. Data konsumsi fast food dikumpulkan dengan cara 
wawancara menggunakan kuesioner FFQ dan aktivitas fisik dengan cara 
wawancara menggunakan formulir PAL. Analisis data dengan Chi Square. 
Distribusi responden berdasarkan kejadian obesitas yaitu 23,3%. Distribusi 
responden berdasarkan konsumsi fast food dengan kategori sering 56,2%. 
Distribusi responden berdasarkan aktivitas fisik dengan kategori ringan 61,1%. 
Hasil uji hubungan diketahui konsumsi fast food p=0,001, RR(CI 95%) 
0,629(0,489-0,810) dan aktivitas fisik p=0,002, RR(CI 95%) 0,668(0,532-0,840). 
Terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi fast food dan aktivitas fisik 
dengan kejadian obesitas pada remaja di Kelurahan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
Kata kunci : Aktivitas fisik, Fast food, Obesitas, Remaja 
 
 

Abstract 
The incidence of obesity in adolescents is increasing every year. There are some 
factors that can cause obesity are excessive food intake such as fast food 
consumption and low physical activity. Based on the results of a preliminary 
survey in Polokarto Village, it was found that 26.7% of adolescents were obese. 
The study aimed to determine the correlation between fast food consumption and 
physical activity with the incidence of obesity in adolescents in Polokarto Village, 
Sukoharjo Regency. This type of research was observational using cross sectional 
method. The number of research subjects was 73 youths who participated in the 
Karangtaruna organization in Polokarto Village and were selected using the 
Convenience sampling method. Obesity incidence data obtained from the 
calculation of BMI/U. Fast food consumption data were collected by interview 
using the FFQ questionnaire and physical activity by interview using the PAL 
form. Data analysis with Chi Square. The distribution of respondents based on the 
incidence of obesity is 23.3%. Distribution of respondents based on consumption 
of fast food with frequent category 56.2%. Distribution of respondents based on 
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physical activity with a mild category of 61.1%. The results of the correlation test 
showed that the consumption of fast food was p=0.001, RR(95%CI) 0.629(0.489-
0.810) and physical activity p=0.002, RR(95%CI) 0.668(0.532-0.840). There was 
a significant correlation between the consumption of fast food and physical 
activity with the incidence of obesity in adolescents in Polokarto Village, 
Sukoharjo Regency. 
 
Keywords : Physical activity, Fast food,  Obesity, adolescents. 
 

1. PENDAHULUAN 

Kejadian obesitas di dunia pada rentang 5-19 tahun mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2016 lebih dari 340 juta anak mengalami obesitas 

(WHO, 2020). Di Indonesia prevalensi obesitas dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2013 (14,8%) menjadi 21,8% pada tahun 2018. Terdapat 

peningkatan yang pesat juga pada obesitas sentral umur ≥15 tahun yaitu pada 

tahun 2013 sebanyak 23,6% dan meningkat menjadi 31% di tahun 2018 (Badan 

Litbangkes, 2018). Kejadian obesitas di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 

menunjukkan bahwa terdapat kasus sebanyak 10.947 yang terdiri dari 2.787 laki-

laki dan 8.160 perempuan (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2019). 

Faktor-faktor pemicu yang dapat menyebabkan obesitas seperti asupan 

makan, aktivitas fisik, faktor psikologis dan faktor genetik. Sebagian besar 

obesitas disebabkan karena tingginya asupan energi. Jenis makanan tinggi energi 

yaitu nasi, roti putih, kentang, mie, dan beberapa jenis umbi-umbian (singkong 

dan ketela). Jenis makanan tersebut merupakan asupan tinggi energi yang paling 

banyak terdapat di dalam fast food  (Kurdanti, dkk. 2015). Fast food merupakan 

makanan yang cepat dalam penyajiannya dan apabila tidak dibatasi konsumsi fast 

food akan menyebabkan obesitas (Sutrisno dkk., 2018).  Konsumsi soft drink 

secara berlebihan dapat memicu terjadinya obesitas bahkan penyakit lainnya 

seperti diabetes dan penyakit ginjal. Jenis fast food digolongkan menjadi dua jenis 

yaitu lokal dan westren (Kurdanti, dkk. 2015). Penyebab obesitas ditimbulkan 

karena ketidakseimbangan energi yang dikonsumsi dan dikeluarkan. Peningkatan 

asupan makanan yang padat akan energi, tinggi lemak dan tinggi gula dapat 

menjadi faktor terjadinya obesitas.  Pola makan dan aktivitas fisik yang salah 

merupakan faktor lain yang dapat memicu terjadinya obesitas. Hal tersebut dapat 
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memicu faktor risiko penyakit tidak menular, hingga kematian meskipun tidak 

secara langsung (WHO, 2020). 

Aktivitas fisik sangat dibutuhkan untuk menjaga status gizi, terutama 

menjaga berat badan agar dalam keadaan rentang yang normal. Aktivitas fisik 

juga dapat membantu meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh. 

Aktivitas fisik yang sangat rendah sangat berpengaruh terjadinya obesitas pada 

remaja daripada yang melakukan aktivitas fisik rendah (Praditasari, 2018). 

Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang mengeluarkan tenaga serta 

energi. Aktivitas fisik dapat dilakukan disekolah, ditempat kerja, dan dirumah 

yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari (Kemenkes RI, 

2019). 

Pada umumnya remaja sekarang kurang melakukan aktivitas fisik. 

Aktivitas fisik yang bisa dilakukan selama pandemi covid-19 sangat banyak dan 

mudah antara lain aktivitas fisik yang dapat dilakukan dirumah seperti membantu 

pekerjaan orang tua yaitu menyapu rumah, mengepel, mencuci pakaian dengan 

tangan hingga berkebun. Aktivitas fisik lainnya yang dapat dilakukan saat 

berpergian yaitu menggunakan anak tangga apabila ingin ke lantai berikutnya atau 

menggunakan escalator tetapi berjalan. Hal tersebut dapat dilakukan 30-60 menit 

per hari atau 3-5 kali per minggu (Kemenkes RI, 2017). 

 Banyaknya makanan yang masuk di era sekarang tanpa memperhatikan 

kandungan zat gizi pada makanan tersebut seperti makanan atau minuman cepat 

saji yang begitu cepat dikonsumsi dan tanpa memperhatikan aktivitas fisik mereka 

sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti obesitas. 

Survei pendahuluan pada bulan Januari 2021 di Kelurahan Polokarto didapatkan 

bahwa 26,7% remaja memiliki status gizi lebih atau obesitas. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan konsumsi fast food 

dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di Kelurahan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu observasional dengan metode cross 

sectional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
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konsumsi fast food dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja. 

Subjek yang digunakan adalah remaja karangtaruna di Kelurahan Polokarto 

sebanyak 73 subjek. Pengambilan sampel dipilih sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan atau disebut dengan convenience sampling. Pengambilan data 

penelitian akan dilakukan secara door to door. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa pemgambilan data berat badan, tinggi 

badan dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menggunakan 

aplikasi SPSS dengan uji chi-Square sehingga dapat menarik kesimpulan yang 

tepat. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Univariat 

3.1.1 Konsumsi Fast Food 

Konsumsi fast food pada remaja di Kelurahan Polokarto dikategorikan menjadi 

tiga kategori yaitu sering, cukup dan jarang. Pengkategorian tersebut terdapat 

ketentuan yaitu sering apabila responden mengkonsumsi fast food >3 kali/minggu, 

cukup 2-3 kali/minggu dan jarang <2 kali/minggu. Pengambilan data konsumsi 

fast food dengan cara wawancara menggunakan kuesioner FFQ dengan rentang 3 

bulan terakhir. 

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan konsumsi fast food pada 

remaja di Kelurahan Polokarto 

Konsumsi fast food n % 

Sering  41 56,2 

Cukup 32 43,8 

Total 73 100 

 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 73 responden sebagian besar 

remaja di Kelurahan Polokarto mengkonsumsi fast food dalam kategori sering 

yaitu sebanyak 56,2% responden. Seringnya remaja di daerah Polokarto 

mengkonsumsi fast food karena banyaknya masyarakat yang menjual fast food. 

Fast food yang sering dikonsumsi remaja yaitu seperti Tabel 2. 

Tabel 2. Daftar Fast Food yang Sering Dikonsumsi Remaja  
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Fast food Porsi Frekuensi 

Cilok  1 prs @150 gram 3-4x/minggu 

Donat 1 bh kcl @30 gram 2-3x/minggu 

Sandwitch 1 ptg @15 gram 2-3x/minggu 

Mie goreng  1 bgk @90 gram 2-3x/minggu 

Mie ayam 1 prs @400 gram 1-3x/minggu 

Soto sapi 1 prs kcl @200 gram 1-3x/minggu 

Fried chicken 1 ptg paha @70 gram 1-2x/minggu 

Nasi goreng 1 prs @300 gram 1-2x/minggu 

Soto ayam  1 prs kcl @200 gram 1-2x/minggu 

Siomay  1 prs @150 gram 1-2x/minggu 

Soft drink Porsi  Frekuensi 

Es teh  1 gls bsr @250 ml 3-4x/minggu 

Marimas  1 sct @10 gram 2-3x/minggu 

Kopi instan 1 sct @20 gram 2-3x/minggu 

Teh gelas 1 gls @170 ml 1-2x/minggu 

Nutrisari  1 sct @15 gram 1-2x/minggu 

Konsumsi fast food dengan frekuensi sering dapat mengakibatkan 

berbagai penyakit mengenai masalah kesehatan. Hal tersebut dikarenakan 

kandungan gizi yang ada didalam fast food sedikit dan mengandung bahan aditif 

(pengawet, pewarna, pemanis buatan dan penambah cita rasa) yang digunakan 

untuk pembuatan fast food (Sutrisno dkk, 2018).  

3.1.2 Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik pada remaja di Kelurahan Polokarto dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu ringan, sedang dan berat. Aktivitas fisik ringan apabila nilai PAL 1,40-1,69; 

sedang apabila nilai PAL responden 1,70-1,99; dan berat rentang nilai PAL 2,00-

2,40. 

Tabel 3. Distribusi frekuensi responden berdasarkan aktivitas fisik pada remaja di 

Kelurahan Polokarto 

Aktivitas fisik  n % 
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Ringan   45 61,6 

Sedang  28 38,4 

Total 73 100 

 

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 73 responden sebagian besar 

remaja di Kelurahan Polokarto mempunyai aktivitas fisik dalam kategori ringan 

yaitu sebanyak 61,6% responden. Faktor yang mempengaruhi rendahnya aktivitas 

fisik pada remaja dikarenakan remaja mayoritas berstatus pelajar. Tatap muka 

yang diterapkan saat ini yaitu melalui zoom meeting atau aplikasi pembelajaran 

lainnya. Beberapa remaja melakukan aktivitas fisik seperti lari-lari, 

menyempatkan berkebun dan membersihkan rumah disaat waktu luang 

Aktivitas fisik mempunyai peran penting yang berguna untuk 

meningkatkan kesehatan dan menghindari penyakit seperti penyakit jantung, 

diabetes, kanker, obesitas dan osteoporosis (Prasetyo, 2013).  Jenis aktivitas fisik 

yang dilakukan sehari-hari yaitu seperti duduk, berjalan, lari, belajar, menonton tv, 

berkebun dan lain-lain. Aktivitas fisik apabila dilakukan secara teratur sesuai 

umur dan kemampuan akan menurunkan risiko dan mencegah penumpukan lemak 

yang akan menyebabkan obesitas atau kegemukan pada tubuh (Sari, 2017).  

3.1.3 Kejadian Obesitas 

Kejadian obesitas pada remaja di Kelurahan Polokarto dikategorikan menjadi dua 

yaitu tidak obesitas dan obesitas. Tidak obesitas apabila memenuhi ketentuan jika 

IMT ≤ 25,0 dan obesitas jika IMT > 25,0 kg/m2. 

Tabel 4. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kejadian obesitas pada 

remaja di Kelurahan Polokarto 

Kejadian obesitas n % 

Tidak obesitas  56 76,7 

Obesitas  17 23,3 

Total 73 100 

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 73 responden sebagian besar 

remaja di Kelurahan Polokarto tidak obesitas yaitu sebanyak  76,7% responden. 

Mayoritas di Kelurahan Polokarto mempunyai status gizi tidak obesitas. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari aktivitas fisik remaja yang tidak obesitas sebagian besar 

remaja aktivitas fisik tergolong dalam kategori sedang. Aktivitas fisik yang sering 

dilakukan remaja di Kelurahan Polokarto yaitu lari-lari, membersihkan rumah dan 

berkebun.  

  Faktor yang dapat mempengaruhi kejadian obesitas yaitu seperti pola 

makan, riwayat keturunan (genetik), dan aktivitas fisik. Berdasarkan ketiga faktor 

tersebut yang paling tinggi berisiko mengalami obesitas yaitu pola makan dan 

aktivitas fisik. Pola makan remaja mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan 

yang mengandung tinggi karbohidrat, lemak, gula dan mengkonsumsi makanan 

siap saji seperti fast food. Aktivitas fisik remaja pada umumnya cenderung 

tergolong dalam intensitas yang ringan seperti memainkan smartphone, menonton 

tv yang membutuhkan duduk berjam-jam (Hendra, 2016). 

3.2 Hasil Bivariat 

3.2.1 Hubungan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Obesitas 

Tabel 5. Hubungan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja di 

Kelurahan Polokarto 

Konsumsi 
fast food 

Kejadian obesitas Total  P*)  RR  
Tidak 

obesitas 
Obesitas  n %  

n % n % (CI 95%) 
Sering  25 34,2 16 21,9 41 56,2 0,001 0,629 
Cukup  31 42,5 1 1,4 32 43,8  (0,489-0,810 
Total  56 76,7 17 23,3 73 100   

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 73 responden yang sering mengkonsumsi 

fast food dapat dilihat bahwa 21,9% mengalami obesitas, sedangkan remaja yang 

ada di Kelurahan Polokarto yang cukup mengkonsumsi fast food yang mengalami 

obesitas yaitu 1,4%.  

Hasil uji statistik menggunakan Chi-Square dengan program SPSS versi 

21 for windows diperoleh p=0,001 yang artinya bahwa H0 ditolak (p < 0,05) atau 

ada hubungan yang signifikan antara konsumsi fast food dengan kejadian obesitas 

pada remaja di Kelurahan Polokarto. Nilai RR (Cl 95%) didapatkan 0,629 (0,489-

0,810), sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi fast food merupakan faktor 

protektif (faktor yang menurunkan risiko) terjadinya obesitas pada Remaja. 
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Kejadian obesitas yang disebabkan oleh konsumsi fast food  dikarenakan di 

sekitar lingkungan responden banyak masyarakat yang menjual makanan cepat 

saji seperti donat, cilok, mie ayam, batagor, martabak, terang bulan, bakso, sate, 

nasi goreng, mie instan dan seblak.  

Berdasarkan hasil wawancara menggunakan FFQ remaja yang 

mempunyai status gizi obesitas mayoritas sering mengkonsumsi fast food, 

sehingga akan mempengaruhi tingginya energi yang ada  didalam tubuh. Berbagai 

fast food yang telah disebutkan yang sangat digemari remaja di Kelurahan 

Polokarto yaitu seperti cilok, mie goreng, donat sandwitch, mie ayam dan soto 

sapi. Tidak lupa juga soft drink yang sering dikonsumsi remaja seperti es teh, kopi 

instan, marimas, nutrisari dan teh gelas. Kurun waktu satu minggu responden bisa 

mengkonsumsi fast food sebanyak 2-4 kali/minggu. Remaja yang tidak 

mengalami obesitas biasanya mengkonsumsi fast food 1-3 kali/minggu. 

 Konsumsi fast food terlalu sering dapat mengakibatkan dampak negatif 

bagi kesehatan. Dampak yang dihasilkan yaitu seperti kegemukan atau obesitas, 

hipertensi, diabetes, stroke dan penyakit jantung koroner (Pamelia, 2018). Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian Ali (2018), bahwa konsumsi fast food 

merupakan faktor risiko terjadinya obesitas pada remaja. Penelitian lainnya 

dilakukan dengan metode cross sectional menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara konsumsi fast food yang sering (p<0,001) dengan peningkatan Indeks 

Massa Tubuh (IMT) (Braithwaite, et al, 2014). 

Kebiasaan remaja mengkonsumsi fast food yaitu dilihat dari segi rasa, 

praktis, mudah di dapat dan terjangkau. Hal tersebut yang membuat remaja sering 

mengkonsumsi fast food tanpa memikirkan jangka panjang seperti terjadinya 

obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Oktaviani (2012), bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan 

konsumsi fast food dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan p=0,038, semakin 

sering mengkonsumsi fast food maka semakin besar nilai IMT.  Begitu juga 

dengan penelitian di Semarang menunjukkan bahwa nilai p=0,000 yang artinya 

ada hubungan antara kebiasaan konsumsi lokal fast food dengan status obesitas 

(Oktaviani dkk, 2015). 
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3.2.2 Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas 

Tabel 6. Hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di 

Kelurahan Polokarto 

Aktivitas 
fisik 

Kejadian obesitas Total  P*) RR 
Tidak 

obesitas 
Obesitas  n %   

n % n % (CI 95%) 
Ringan  29 39,7 16 21,9 45 61,6 0,002 0,668 
Sedang  27 37 1 1,4 28 38,4  (0,532-0,840) 
Total  56 76,7 17 23,3 73 100   

 

Pada Tabel 13 menunjukkan bahwa dari 73 responden yang melakukan aktivitas 

fisik dengan intesitas ringan  mengalami obesitas 21,9% dan tidak obesitas 39,7%. 

Remaja yang melakukan aktivitas fisik sedang tidak obesitas sebanyak 37% dan 

obesitas 1,4%. Hasil uji statistik menggunakan Chi-Square dengan program SPSS 

versi 21 for windows diperoleh p=0,002 yang artinya bahwa H0 ditolak (p<0,05) 

atau ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas 

pada remaja di Kelurahan Polokarto. Nilai RR (Cl 95%) didapatkan 0,668 (0,532-

0,840), sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik merupakan faktor 

protektif (faktor yang menurunkan risiko) terjadinya obesitas pada Remaja.  

  Aktivitas fisik pada remaja di Kelurahan Polokarto pada umumya duduk. 

Pada masa pandemi covid-19 pembelajaran di sekolah ditiadakan diganti dengan 

pertemuan menggunakan zoom meeting atau platform lainnya. Aktivitas fisik pada 

remaja mayoritas ringan, namun ada beberapa remaja yang termasuk dalam 

kategori aktivitas fisik sedang. Remaja yang mempunyai kategori aktivitas fisik 

sedang mayoritas sering melakukan olahraga seperti lari, bersepeda dan berenang 

paling tidak 30menit/hari. Aktivitas fisik apabila dilakukan secara teratur dapat 

memberikan manfaat bagi tubuh dan mengontrol berat badan. Remaja obesitas di 

Kelurahan Polokarto mayoritas mempunyai aktivitas fisik ringan seperti duduk, 

dan menonton tv.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Izhar (2020), bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian gizi lebih, dimana 

nilai p=0,00. Begitu juga dengan penelitian Hafid (2019), yang mempunyai nilai 
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p=0,027 yang artinya bahwa ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian 

obesitas pada remaja.  

  Pada umumnya obesitas terjadi karena energi yang masuk dan keluar tidak 

sama keseimbangannya. Banyaknya energi yang ada di dalam tubuh yang tidak 

bisa digunakan semua untuk metabolisme akan disimpan di dalam jaringan lemak 

dalam bentuk lemak. Hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya obesitas. 

Aktivitas fisik secara teratur akan membantu menurunkan berat badan (Gropper, 

2013). 

  Teori tersebut sesuai dengan Kemenkes RI (2011), bahwa aktivitas fisik 

yaitu tindakan gerakan tubuh atau memacu yang dapat menyebabkan peningkatan 

pembakaran energi di dalam tubuh. Aktivitas fisik dikatakan cukup apabila 

seseorang melakukan olahraga atau aktivitas fisik selama 30 menit/hari atau 

setidaknya 150 menit/minggu. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Mataram bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan (p<0,05) antara aktivitas fisik dengan IMT 

remaja. Aktivitas fisik yang ringan berpeluang 3,3 kali mengalami obesitas 

dibandingkan remaja yang melakukan aktivitas fisik dalam kategori sedang 

(Wahyuningsih, 2019).  

Aktivitas fisik apabila dilakukan secara teratur sesuai umur dan kemampuan akan 

menurunkan risiko dan mencegah penumpukan lemak yang akan menyebabkan 

obesitas atau kegemukan pada tubuh (Sari, 2017).  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Hubungan Konsumsi Fast Food dan Aktivitas Fisik 

dengan Kejadian Obesitas pada Remaja di Kelurahan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa: 

1) Kejadian obesitas remaja di Kelurahan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

yaitu   sebanyak 17 responden dengan presentase 23,3%.  

2) Aktivitas fisik remaja di Kelurahan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

mayoritas termasuk dalam kategori ringan yaitu 45 (61,6%). 
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3) Konsumsi fast food remaja di Kelurahan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

mayoritas sering yaitu 41 (56,2%), sehingga remaja mengkonsumsi fast 

food lebih dari 3 kali/minggu. 

4) Ada hubungan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja di 

Kelurahan Polokarto Kabupaten Sukoharjo p=0,001 dan RR(CI 95%) 

0,629(0,489-0,810).  

5) Ada hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di 

Kelurahan Polokarto p=0,002 dan RR(CI 95%) 0,668(0,532-0,840). 

4.2 Saran 

1)  Bagi Kelurahan Polokarto 

Melakukan upaya penanganan dengan cara mengundang ahli gizi untuk 

memberikan edukasi dan informasi khususnya mengenai obesitas dan menerapkan 

olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari sebelum beraktivitas untuk menjaga 

kesehatan, serta membantu pengeluaran energi berlebih di dalam tubuh. 

2) Bagi Responden Penelitian  

Bagi responden penelitian diharapkan memperbaiki pola makan terutama 

konsumsi fast food dan melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit 

setiap hari. 

3)  Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih kompleks mengenai masalah 

yang dapat menyebabkan obesitas pada remaja di Kelurahan Polokarto.  
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