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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 
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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 

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 di 

sekolah, di tempat kerja, dan di rumah 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 
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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. 

B. Masalah Penelitian 

Masalah penelitian dari latar belakang tersebut adalah “Apakah ada 

hubungan antara konsumsi fast food dan aktivitas fisik dengan kejadian 

obesitas pada remaja di Kelurahan Polokarto Kabupaten Sukoharjo?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan konsumsi fast food dan aktivitas fisik dengan 

kejadian obesitas pada remaja di Kelurahan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus  

a. Mendeskripsikan obesitas pada remaja di Kelurahan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan aktivitas fisik pada remaja di Kelurahan 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mendeskripsikan konsumsi fast food pada remaja di Kelurahan 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

d. Menganalisis hubungan konsumsi fast food dengan kejadian 

obesitas pada remaja di Kelurahan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo. 

e. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas 

pada remaja di Kelurahan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kelurahan Polokarto 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

mengenai pentingnya pencegahan obesitas pada remaja. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan bagi 

penelitian selanjutnya. 
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