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ABSTRACT 

 

 

THE DIFFERENCE OF AVERAGE RANDOM BLOOD GLUCOSE 

LEVEL BETWEEN GENERAL OBESITY AND CENTRAL 

OBESITY  IN MALE EMPLOYEES AT THE 

 UNIVERSITY OF LAMPUNG 

 

 

 

By 

 

 

ULIANA NUR MELIN 

 

 

 

 

Background: Obesity is a predisposing factor of type II diabetes mellitus in 

young adults. Obesity can lead to insulin resistance through increased production 

of free fatty acids. 

Objective: To determine the difference of random blood glucose level between 

general obesity and central obesity in male employees at the University of 

Lampung. 

Methods: This study uses observational analytic method with cross sectional 

approach. Research conducted in September - November 2016. Seventy nine 

respondents were taken by numeric unpaired t test with purposive sampling. The 

sample was the male employees at Lampung University, with the range of 35- 55 

years old, IMT ≥ 25, having DM history and consuming medicine that affect 

blood glucose. Respondents were check by random blood glucose and measure by 

BMI and RLPP. Data was analyzed by univariate and bivariate unpaired t test. 

Results: The results showed the average respondent at the end of the adult age 

group (67.1%) and most respondents had central obesity (55.7%). The mean value 

of blood glucose levels in patients with central obesity as much  as 126.02 mg/dl 

and with general obesity 111.66 mg/dl with a difference of 14.36 mg/dl. T test 

results a difference in blood glucose levels in both grups with p = 0.009. 

Conclusion: There is a significant difference of average random blood glucose 

levels between central obesity and general obesity. 

 

Keywords: random blood glucose, general obesity, central obesity. 
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Latar Belakang: Obesitas merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya 

diabetes mellitus tipe II pada dewasa muda. 

Tujuan: Mengetahui perbedaan rerata kadar gula darah sewaktu pada obesitas 

general dan obesitas sentral pegawai laki-laki dewasa di lingkungan Universitas 

Lampung tahun 2016. 

Metode: Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan September–

November 2016. Sampel sebanyak 79 responden yang didapat dari rumus besar 

sampel numerik tidak berpasangan yang diambil dengan teknik purposive 

sampling. Sampel merupakan pegawai laki – laki dewasa di lingkungan 

Universitas Lampung, berumur 35 – 55 tahun, IMT ≥25 serta kriteria ekslusi yaitu 

memiliki riwayat penyakit DM dan sedang mengkonsumsi obat yang 

mempengaruhi kadar gula darah. Responden diperiksa glukosa darah sewaktu dan 

diukur IMT dan RLPP. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan 

uji T test tidak berpasangan. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukan responden rata – rata pada kelompok usia 

dewasa akhir (67,1%) dan responden terbanyak menderita obesitas sentral 

(55,7%). Rerata nilai kadar glukosa darah sewaktu pada penderita obesitas sentral 

sebesar 126,02 mg/dl dan pada penderita obesitas general sebesar 111,66 mg/dl 

dengan selisih sebesar 14,36 mg/dl. Hasil uji T perbedaan kadar glukosa darah 

sewaktu pada obesitas general dengan obesitas sentral (p = 0,009). 

Kesimpulan: Terdapat perbedaan rerata kadar glukosa darah sewaktu antara 

obesitas sentral dan obesitas general. 

Kata Kunci : glukosa darah sewaktu, obesitas general, obesitas sentral. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan suatu penyakit degeneratif yang menyebabkan 

peningkatan kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh (Soegondo, 2014). 

Menurut data World Health Organitation (WHO), Indonesia menempati 

urutan ke-7 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes melitus 

terbanyak setelah India, China, Amerika Serikat, Uni Soviet, Jepang dan 

Brazil. Internasional Diabetes Federation (IDF) memperkirakan jumlah 

penderita diabetes melitus di Indonesia meningkat dua kali lipat dari 

2.598.000 pada tahun 2003 menjadi diabetes melitus 5.210.000 penderita 

pada tahun 2025. WHO memastikan peningkatan pada penderita diabetes 

mellitus terutama tipe II paling banyak dialami oleh negara–negara 

berkembang termasuk Indonesia (Suyono, 2014).  

 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menyatakan prevalensi 

DM di Indonesia berdasarkan diagnosis dan gejala pada tahun 2010 adalah 

sebesar 1,1% dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 2.1% (Kemenkes, 

2013). Lampung menjadi salah satu provinsi dari 13 provinsi yang 

mempunyai prevalensi diabetes mellitus di atas prevalensi nasional, yaitu 

1 
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Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Hal ini juga terlihat dari angka 

kejadian diabetes melitus di provinsi Lampung untuk rawat jalan pada 

tahun 2009 mencapai 365 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 

sejumlah 1103 orang (Adha, 2012).  

 

Obesitas merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya diabetes melitus 

tipe II pada dewasa muda (Guyton, 2014). Kegemukan atau obesitas ini 

didefinisikan sebagai kelebihan lemak atau jaringan adiposa di dalam tubuh. 

Pada tahun 2012 WHO mengatakan obesitas sebagai worldwide epidemic 

yang angka kejadiannya terus meningkat. Angka worldwide obesitas 

meningkat dua kali lipat sejak tahun 1980. Pada tahun 2008 lebih dari 1,4 

milyar penduduk dewasa (20 tahun ke atas) yaitu 200 juta laki-laki dan 

sekitar 300 juta perempuan mengalami obesitas (WHO, 2012).  

 

Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 prevalensi obesitas umum penduduk 

dewasa adalah 19,1% dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 23.5%. 

Prevalensi nasional obesitas umum (usia >15 tahun) di Indonesia 

diperkirakan sebesar 19,1% (8,8% overweight dan 10,3% obes) dan 

prevalensi obesitas sentral sebesar 18,8% (Kemenkes, 2010). Prevalensi 

Lampung sebesar 13 persen pada laki – laki dan 25 persen pada perempuan 

(Kemenkes, 2013). 

 

Sekitar 89-90 % dari penderita Diabetes Melitus tipe II mempunyai berat 

badan lebih atau obes. Menurut NHANES (National Health and Nutrition 
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Examination Survey) III menyebutkan bahwa kurang lebih 12% orang dengan 

IMT > 23 kg/m
2
 menderita diabetes tipe II. Laporan terbaru dari WHO dan 

International Obesity Task Force 2007 mengindikasikan sekitar 58% kasus 

diabetes terkait dengan IMT di atas 21 kg/m
2
 sedangkan tahun 2007 dan 2009 

tercacat 1,5 juta orang dewasa mengalami masalah berat badan atau obesitas 

(NHANES, 2010). 

 

Obesitas telah diperkirakan bertanggung jawab dalam 65-80% kasus baru 

diabetes melitus tipe II. Diabetes melitus tipe II yang terjadi pada sebagian 

besar kelompok obesitas ini merupakan dampak dari resitensi insulin yang 

terjadi beberapa dekade sebelumnya. Obesitas dapat menimbulkan resistensi 

insulin melalui peningkatan produksi asam lemak bebas. Asam lemak bebas 

yang terakumulasi di jaringan akan menginduksi resistensi insulin terutama 

pada hati dan otot. Resistensi insulin pada kelompok obesitas mengakibatkan 

penurunan kerja insulin pada jaringan sasaran sehingga menyebabkan glukosa 

sulit memasuki sel. Keadaan seperti ini berakhir kepada peningkatan kadar 

glukosa dalam darah (Kumar dkk, 2007).  

 

Mekanisme induksi resistensi insulin oleh asam lemak ini terjadi akibat 

kompetisi asam lemak dan glukosa untuk berikatan dengan reseptor insulin. 

Teori baru mengenai resistensi insulin yang diinduksi oleh asam lemak 

menyebutkan bahwa akumulasi asam lemak dan metabolitnya di dalam sel 

akan menyebabkan aktivasi jalur serin/threonin kinase. Aktivasi jalur ini 

menyebabkan fosforilasi pada gugus serin dari kompleks IRS, sehingga 

fosforilasi dari gugus tironin seperti pada mekanisme kerja insulin yang 
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normal akan terhambat. Hambatan pada fosforilasi gugus tironin kompleks 

IRS ini menyebabkan tidak teraktivasi jalur PI3 kinase dan menyebabkan 

glukosa tetap berada di ekstrasel (Kumar dkk, 2007). 

 

Penelitian sebelumnya oleh Putri (2015) di Padang mendapatkan hasil bahwa 

sebagian besar masyarakat yang berusia 35-60 tahun memiliki kadar gula 

darah puasa  kriteria DM (≥100 mg/dl). Tingginya kadar glukosa darah dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya ialah obesitas. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikatakan oleh Clare-Salzler (2007), bahwa obesitas adalah 

salah satu faktor resiko lingkungan yang penting dalam patogenesis diabetes 

melitus tipe II. 

 

Obesitas cenderung meningkat pada populasi dewasa. Sekitar 80–90% kasus 

obesitas diperkirakan ditemukan pada rentang usia dewasa. Bila dilihat 

menurut jenis pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menempati urutan 

pertama karakterisitik penderita obesitas dengan prevalensi tertinggi sebesar 

27,3%, ABRI 26,4% dan wiraswasta sebesar 26,5%. Hasil penelitian 

menemukan bahwa obesitas abdominal 33% lebih banyak pada laki–laki yang 

memiliki pekerjaan sedentarian  (profesional, manager, tatausaha) dan hanya 

6% pada mereka yang memiliki pekerjaan aktif yang tinggi (petani, nelayan, 

tukang kayu) (Arundhana, 2010). 

Obesitas sentral dihubungkan dengan obesitas tubuh bagian atas. Obesitas 

tubuh bagian atas lebih banyak didapatkan pada pria. Obesitas ini 

berhubungan lebih kuat dengan diabetes, hipertensi, dan penyakit 

kardiovaskuler daripada obesitas general. Dominasi penimbunan lemak tubuh 
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pada obesitas sentral terjadi di daerah trunkal. Terdapat beberapa 

kompartemen jaringan lemak pada trunkal, yaitu trunkal subkutaneus yang 

merupakan kompartemen paling umum, intraperitoneal (abdominal) dan 

retroperitoneal (Sugianti, 2009). Penumpukan lemak viseral di daerah 

abdomen  menyebabkan pelepasan asam lemak bebas yang memicu gangguan 

sensitivitas insulin dan produksi insulin dari sel beta pankreas (Lorenzo, 

2007). Efek ini terjadi akibat proses lipotoksisitas dan efek radikal bebas yang 

dihasilkan oleh asam lemak bebas secara langsung mengenai sel pankreas dan 

hati. Proses glikogenesis di hati juga terganggu akibat adanya penumpukan 

lemak di daerah abdominal. Hal ini mengakibatkan glukosa di darah 

meningkat (Mallafre et al., 2015). 

 

Sebagian besar orang yang bekerja di lingkungan Universitas Lampung 

adalah pegawai. Rutinitas yang dilakukan pegawai setiap harinya tergolong 

dalam aktivitas fisik ringan – sedang. Kurangnya aktivitas fisik yang cukup 

ditambah kurangnya rutinitas berolah raga akan menyebabkan obesitas. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Perbedaan Rerata Kadar Gula Darah Sewaktu pada 

Obesitas General dan Obesitas Sentral Laki-Laki Dewasa Pegawai di 

Lingkungan Universitas Lampung Tahun 2016.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian yaitu “ Adakah perbedaan rerata kadar gula darah 
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sewaktu pada obesitas general dan obesitas sentral pegawai laki-laki dewasa 

di lingkungan Universitas Lampung tahun 2016 ? “ 

 

1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan rerata kadar gula darah sewaktu pada obesitas 

general dan obesitas sentral pegawai laki-laki dewasa di Lingkungan 

Universitas Lampung tahun 2016. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik obesitas general dan obesitas sentral pada 

pegawai laki-laki dewasa di lingkungan Universitas Lampung 

tahun 2016. 

2. Mengetahui karakteristik kadar gula darah sewaktu pada pegawai 

laki – laki dewasa di lingkungan Universitas Lampung tahun 2016. 

3. Mengetahui perbedaan rerata kadar gula darah sewaktu pada 

obesitas general dan obesitas sentral pegawai laki-laki dewasa di 

Lingkungan Universitas Lampung tahun 2016. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain ialah :  

1.4.1 Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

perbedaan rerata kadar gula darah sewaktu pada laki-laki dewasa. 
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1.4.2 Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi pegawai 

negeri sipil di lingkungan Universitas Lampung sehingga dapat 

memberikan informasi mengenai dampak obesitas terhadap kadar gula 

darah sewaktu pada pegawai laki – laki dewasa di lingkungan 

Universitas Lampung. 

1.4.3 Bagi peneliti sendiri 

Peneliti ini mendapat wawasan, baik dalam bentuk pengalaman 

maupun dari segi ilmu pengetahuan tentang perbedaan rerata kadar 

gula darah sewaktu pada obesitas general dan obesitas sentral pegawai 

laki – laki dewasa di lingkungan Universitas Lampung. 

1.4.4 Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dan bahan untuk 

penelitian lanjutan yang berhubungan dengan obesitas general dan 

obesitas sentral dengan kadar gula darah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Obesitas 

2.1.1 Definisi Obesitas 

Obesitas merupakan suatu penumpukan lemak yang berlebih di jaringan 

adiposa dan mengganggu kesehatan tubuh (WHO, 2014). Peningkatan 

lemak di dalam tubuh yang terlampau banyak akan menyebabkan 

banyak efek negatif pada kesehatan. Jika jumlah asupan energi yang 

masuk ke dalam tubuh lebih besar dibandingkan jumlah asupan yang 

dikeluarkan, maka kelebihan energi akan di simpan dalam bentuk lemak 

dan akan meningkatkan berat badan. Obesitas disebabkan karena 

kelainan kompleks pengaturan nafsu makan dan metabolisme energi 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor biologik spesifik. Penimbunan 

lemak yang berlebihan di dalam tubuh merupakan multifaktorial yang 

dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Hal ini dapat 

disebabkan karena peningkatan konsumsi makanan yang padat energi 

dan banyak mengandung lemak, karbohidrat, dan kurangnya aktifitas 

fisik yang dilakukan. (Guyton, 2014).  

 

 

 

 

8 



9 

 

 

 

2.1.2 Epidemiologi 

Prevalensi obesitas berhubungan dengan urbanisasi dan mudahnya 

mendapatkan makanan serta banyaknya jumlah makanan yang tersedia 

akibat perubahan status ekonomi yang terjadi di negara-negara yang 

sedang berkembang. Data yang ada saat ini sudah menunjukan 

terjadinya pertambahan jumlah penduduk dengan obesitas, khususnya 

di kota-kota besar (Sugondo, 2014). Menurut data WHO, diperkirakan 

1.6 miliar orang dewasa memiliki kecendrungan berat badan lebih 

(overweight) dan 400 juta diantaranya mengalami obesitas atau 

kegemukan. Berdasarkan data dari American Heart Association (AHA) 

pada tahun 2011, terdapat 12 juta (16,3%) anak di Amerika yang 

berumur 2-19 tahun sebagai penyandang obes. Sekitar satu pertiga 

(32,9%) atau 72 juta orang dewasa warga negara Amerika Serikat 

adalah obes (WHO, 2014). 

 

Berdasarkan prevalensi populasi obesitas dewasa di seluruh dunia pada 

tahun 2005 mencapai 400 juta jiwa. Prevalensi penduduk laki-laki 

dewasa obesitas pada tahun 2013 sebanyak 19,7%, lebih tinggi dari 

tahun 2007 (13,9%) dan tahun 2010 (7,8%). Pada tahun 2013, 

prevalensi obesitas perempuan dewasa (>18 tahun) 32,9%, naik 18,1% 

dari tahun 2007 (13,9%) dan 17,5 % dari tahun 2010 (15,5%) 

(Kemenkes, 2013).  

 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 sebanyak 13 provinsi dengan 

prevalensi gemuk di atas nasional, yaitu Jawa Timur, Kepulauan Riau, 



10 

 

 

DKI, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, 

Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara dan Papua. Prevalensi 

gemuk pada remaja umur 16 – 18 tahun sebanyak 7,3 persen yang 

terdiri dari 5,7 persen gemuk dan 1,6 persen obesitas. Provinsi dengan 

prevalensi gemuk tertinggi adalah DKI Jakarta (4,2%) dan terendah 

adalah Sulawesi Barat (0,6%). Lima belas provinsi dengan prevalensi 

sangat gemuk diatas prevalensi nasional, yaitu Bangka Belitung, Jawa 

Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa 

Timur, Kepulauan Riau, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan 

Timur, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta (Kemenkes, 2013). 

 

2.1.3 Etiologi dan Faktor Resiko 

 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan obesitas. 

Diantaranya adalah : 

2.1.3.1 Gaya Hidup yang tidak sehat 

Seseorang yang kurang aktif akan cenderung mengalami 

penambahan berat badan karena kalori yang mereka dapat dari 

makanan dan minuman yang mereka konsumsi tidak terbakar. 

Pada kenyataannya sekarang lebih banyak orang yang suka 

menghabiskan waktu di depan televisi  dan komputer. Jika 

lebih dari 2 jam waktu menonton televisi dalam sehari maka, 

akan mengakibatkan kenaikan berat badan dan obesitas. Selain 

itu, ketergantungan masyarakat dalam penggunaan alat 

transportasi seperti kendaraan mobil dan motor lebih banyak di 
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gunakan dari pada berjalan kaki, dan jenis-jenis pekerjaan 

yang kurang membutuhkan aktivitas fisik serta kurangnya 

kelas pendidikan jasmani di sekolah yang dapat menyebabkan 

seseorang kurang beraktivitas (NHLBI, 2012). 

 

2.1.3.2 Faktor Psikologis 

Beberapa faktor psikologis dapat menyebabkan obesitas pada 

beberapa orang. Seseorang sering mengalami peningkatan 

berat badan selama atau setelah sesuatu situasi yang sulit 

dalam hidupnya, seperti kematian orang tua, penderitaan dari 

penyakit-penyakit yang parah ataupun depresi mental. 

Sebagian orang menganggap bahwa makan akan dapat 

membantu untuk melepaskan tekanan ataupun stress yang 

mereka hadapi (Guyton, 2014). 

 

2.1.3.3 Faktor Genetik 

Faktor genetik memiliki peranan yang penting yang dapat 

menyebabkan terjadinya obesitas melalui gangguan kelainan 

pada jalur yang mengatur pusat makan dan pengeluaran energi 

serta penyimpanan lemak. Tiga penyebab obesitas monogenik 

adalah mutasi pada MCR-4, defisiensi leptin kongenital yang 

disebabkan oleh mutasi gen leptin dan mutasi dari reseptor 

leptin (Guyton, 2014). Sifat-sifat genetik tertentu yang 

diwariskan dari orang tua kepada anak misalnya, pengambilan 

waktu lebih lama untuk membakar kalori (memiliki 
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metabolisme yang lambat) atau memiliki selera makan yang 

besar sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan berat 

badan lebih sulit dan menyebabkan seseorang itu menjadi 

obesitas (NHS, 2012). 

 

2.1.3.4 Neurogenik 

Pada penelitian telah dibuktikan bahwa lesi di nukleus 

ventromedial hipotalamus dapat menyebabkan seekor binatang 

makan secara berlebihan dan menjadi obesitas. Orang dengan 

tumor hipofisis yang menginvasi hipotalamus seringkali 

mengalami obesitas yang progresif. Hal ini memperlihatkan 

bahwa, obesitas pada manusia juga dapat timbul akibat 

kerusakan pada hipotalamus. Dibuktikan bahwa lesi pada 

hipotalamus bagian ventromedial dapat menyebabkan seekor 

binatang makan secara berlebihan dan obesitas, serta terjadi 

perubahan yang nyata pada neurotransmiter di hipotalamus 

berupa peningkatan oreksigenik seperti NPY dan penurunan 

pembentukan zat anoreksigenik seperti leptin dan α-MSH pada 

hewan obesitas yang dibatasi makannya (Guyton, 2014). 

 

2.1.3.5 Hormonal 

Faktor hormonal yang terdapat di dalam tubuh seperti leptin, 

insulin, dan kortisol. Leptin merupakan sitokin yang 

menyerupai polipeptida yang dihasilkan oleh adiposit yang 

bekerja melalui aktivasi reseptor hipotalamus. Injeksi leptin 
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akan mengakibatkan penurunan jumlah makanan yang 

dikonsumsi. Insulin adalah anabolik hormon, telah diketahui 

bahwa insulin berhubungan langsung dalam penyimpanan dan 

penggunaan energi pada sel adiposa. Kortisol adalah 

glukokortikoid yang bekerja dalam mobilisasi asam lemak 

yang tersimpan pada trigliserida, hepatic glukoneogenesis, dan 

proteolisis ( Fauci dkk, 2009). 

 

2.1.3.6 Obat - Obatan 

Penggunaan obat-obatan juga dapat menimbulkan penambahan 

berat badan seperti penggunaan obat antidiabetes (insulin, 

sulfonylurea, thiazolidinepines), glukokortikoid, agen 

psikotropik, mood stabilizers (lithium), antidepresan  

(tricyclics, monoamine oxidase inibitors, paroxetine, 

mirtazapine) atau obat-obat anti epilepsi (valproate, 

gabapentin, carbamazepin).  Selain itu, Insulin secreting 

tumors  juga dapat menimbulkan keinginan makan berlebihan 

sehingga menimbulkan obesitas (Fauci dkk, 2009). 

 

2.1.4 Klasifikasi 

2.1.4.1 Obesitas Sentral 

Pada obesitas yang moderat, distribusi lemak regional 

tampaknya dapat merupakan indikator yang cukup penting 

terhadap terjadinya perubahan metabolik dan kelainan 

kardiovaskular, walaupun hubungan antara IMT dan 
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komplikasi-komplikasi tersebut belum terlalu meyakinkan. 

Lemak daerah abdomen terdiri dari lemak subkutan dan lemak 

intra-abdominal yang dapat dinilai dengan cara CT dan MRI. 

Jaringan lemak intra-abdominal terdiri dari lemak viseral atau 

intra peritoneal yang terutama terdiri dari lemak omental dan 

mesentrial serta massa lemak retroperitoneal (sepanjang 

perbatasan dorsal usus dan bagian permukaan ventral ginjal).  

 

Pada laki-laki, massa retroperitoneal hanya merupakan sebagian 

kecil dari lemak intra abdominal. Kira-kira seperempatnya 

terdiri dari lemak viseral. Lemak subkutan daerah abdomen 

sebagai komponen obesitas sentral mempunyai korelasi yang 

kuat dengan resistensi insulin seperti lemak viseral. Vena porta 

merupakan saluran pembuluh darah tunggal bagi jaringan 

adiposa dan berhubungan langsung dengan hati. Mobilisasi 

asam lemak bebas akan lebih cepat dari daerah viseral 

dibandingkan lemak daerah subkutan. Aktivitas lipolitik yang 

lebih besar dari lemak viseral, baik pada obes maupun non obes 

merupakan kontributor terbesar asam lemak bebas dalam 

sirkulasi (Sugondo, 2014). Untuk mengetahui interpretasi 

perkembangan otot atau distribusi lemak tubuh dan klasifikasi 

obesitas perlu mempertimbangkan usia dan jenis kelamin. 

Misalnya adipositas pusat yaitu penumpukan lemak terutama  

pada bagian abdomen lebih menunjukkan peningkatan risiko 
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penyakit kardiovaskular. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan 

pengukuran lingkar pinggang (La Morte, 2013). 

 

Tabel 1.  Interpretasi Lingkar Pinggang (LP) dan Rasio Lingkar 

Pinggang dan Panggul (RLPP) (WHO, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2 Obesitas General 

Obesitas adalah  penumpukan akumulasi lemak yang berlebih di 

dalam tubuh yang melebihi batas kebutuhan skeletal dan fisik 

yang akan menyebabkan peningkatan berat badan (Dorland, 

2008). Obesitas juga diartikan sebagai kondisi dimana massa sel 

lemak yang berlebihan dan pada orang-orang dengan masa otot 

besar dapat dianggap overweight tanpa peningkatan sel-sel 

lemak (Fauci dkk, 2009). 

 

Penilaian obesitas dapat ditentukan dengan menghitung Indeks 

Massa Tubuh seseorang. Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah 

indikator yang paling sering digunakan dan praktis untuk 

mengukur berat badan berlebih dan obesitas pada orang dewasa. 

Untuk pengukurannya sendiri digunakan indeks Quetelet, yaitu 

berat badan dalam kilogram dibagi tinggi dalam meter kuadrat 2 

ukuran tinggi badan, maka pengukurannya harus dilakukan 

Jenis pemeriksaan Klasifikasi Laki-laki Perempuan 

Lingkar pinggang 
Normal 94-102 cm 80-88 cm 

Tinggi > 102cm > 88 cm 

Rasio lingkar 

pinggang panggul 

Normal < 0,90 < 0,85 

Tinggi > 90 > 85 
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dengan teliti. Hubungan antara lemak di tubuh dan IMT 

ditentukan oleh bentuk tubuh dan proporsi tubuh, sehingga 

dengan demikian IMT belum tentu memberikan kegemukan 

yang sama bagi semua populasi (Sudoyo, 2009). 

 

Cara perhitungan biasanya digunakan untuk menghitung Indeks 

Massa Tubuh adalah (LaMorte, 2013) :  

     

 
 

 

 

 

Tabel 2.   Klasifikasi Berat Badan Lebih dan Obesitas berdasarkan 

IMT Menurut Kriteria Asia Pasifik (WHO, 2012). 

Klasifikasi IMT Kg/m
2
 

Berat Badan Kurang (Underweight) < 18.5 

Normal 18.5 – 22.9 

Berat Badan Lebih (Overweight) ≥ 23.0 

Beresiko 23.0 – 24.9 

Obesitas I 25.0 – 29.9 

Obesitas  II ≥ 30.0 

 

 

2.2. Kadar Gula Darah  

2.2.1.  Definisi  

Kadar gula darah merupakan jumlah kandungan glukosa dalam plasma 

darah (Dorland, 2008).  

 

2.2.2.  Metabolisme Glukosa  

Karbohidrat terdapat dalam berbagai bentuk, termasuk gula sederhana 

atau monosakarida, dan unit-unit kimia yang kompleks, seperti disakarida 

dan polisakarida. Karbohidrat yang sudah ditelan akan dicerna menjadi 

monosakarida dan diabsorpsi, terutama dalam duodenum dan jejenum 

IMT =  Berat Badan (kg)            

             Tinggi badan (m
2)
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proksimal. Sesudah diabsorpsi, kadar glukosa darah akan meningkat 

untuk sementara waktu dan akhirnya akan kembali lagi ke kadar semula. 

Pengaturan fisiologis kadar glukosa darah sebagian besar bergantung 

pada hati yang (1) mengekstrasi glukosa, (2) menyintesis glikogen, dan 

(3) melakukan glikogenolisis. Dalam jumlah yang lebih sedikit, jaringan 

perifer otot dan adiposa juga mempergunakan ekstrak glukosa sebagai 

sumber energi sehingga jaringan-jaringan ini ikut berperan dalam 

mempertahankan kadar glukosa darah (Sylvia, 2006). 

 

Jumlah glukosa yang diambil dan dilepaskan oleh hati dan yang 

digunakan oleh jaringan-jaringan perifer bergantung pada keseimbangan 

fisiologis beberapa hormon yaitu (1) hormon yang merendahkan kadar 

glukosa darah, atau (2) hormon yang meningkatkan kadar glukosa darah. 

Insulin merupakan hormon yang menurunkan kadar glukosa darah, di 

bentuk oleh sel-sel beta pulau Langerhans pankreas. Hormon yang 

meningkatkan kadar glukosa darah antara lain: (1) glukagon yang di 

sekresi oleh sel-sel alfa pulau langerhans, (2) epinefrin yang di sekresi 

oleh medula adrenal dan jaringan kromafin lain, (3) glukokortikoid yang 

di sekresi oleh korteks adrenal, dan (4) growth hormone yang disekresi 

oleh kelenjar hipofisis anterior. Glukagon, epinefrin, glukokortikoid, dan 

growth hormone, membentuk suatu pelawan mekanisme regulator yang 

mencegah timbulnya hipoglikemia akibat pengaruh insulin (Sylvia, 

2006). 

 

Glukosa tidak bisa dimetabolisme lebih lanjut sebelum diubah oleh reaksi 

ATP menjadi glukosa 6-fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim 
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heksokinase yang tidak spesifik dan juga oleh enzim glukokinase yang 

spesifik di dalam hati. Reaksi ini, dalam arah sebaliknya, hidrolisa 

sederhana glukosa 6- fosfat menjadi glukosa, dikatalis oleh glukosa 6-

fosfatase. Glukosa dapat dikonversi menjadi glikogen untuk disimpan di 

hati setelah diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa yang tidak 

dikonversi menjadi glikogen hati dapat dioksidasi menjadi glikogen otot 

atau dikonversi menjadi lemak dan disimpan dalam depot-depot lemak 

setelah melalui sirkulasi sistemik jaringan (Murray, 2003).  

 

Cadangan karbohidrat di dalam hati adalah glikogen, glikogen akan 

melepaskan glukosa ke sirkulasi jika terjadi penurunan konsentrasi 

glukosa di dalam darah. Glikogen otot dikonversi menjadi asam laktat 

oleh glikolisis anaerob karena otot tidak memiliki enzim glukosa 6-

fosfatase. Oksidase glukosa atau konversi karbohidrat menjadi lemak dan 

protein dapat melalui proses konversi Glukosa 6- fosfat, triosa fosfat, dan 

fosfoenol piruvat kemudian diubah menjadi piruvat pada jalur glikolitik 

Embden-Mayerhof untuk fosforilasi oksidatif. Selain itu, jalur 

metabolisme oksidasi glukosa melalui jalur heksosa monofosfat yang 

membentuk NADPH2 dan bukan NADH2. Fruktosa dan galaktosa setelah 

mengalami fosforilasi oleh fruktokinase dan galaktokinase akan 

memasuki jalur metabolisme karbohidrat yang umum dengan pangkalan 

metabolisme umum pada siklus krebs dimana residu karbon, protein, 

karbohidrat, atau lemak dapat dioksidasi dengan melepaskan energi atau 

dikonversi dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya (Murray, 2003).  
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Dasar biokimia metabolisme glukosa dan hubungannya dengan 

metabolisme protein dan lipid dapat dilihat ada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 1. Ringkasan Metabolisme Glukosa (Sumber : Murray, 2003) 

 

 

2.2.3.  Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi Kadar Gula Darah  

Beberapa hal yang dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa 

darah dapat terjadi karena kurang berolah-raga, bertambahnya jumlah 

makanan yang dikonsumsi, pertambahan berat badan dan usia, 

meningkatnya stress dan faktor emosi, serta dampak perawatan dari 

obat, misalnya steroid (Fox, 2010). 

a. Resistensi insulin dapat dikurangi dengan beberapa cara seperti 

olahraga sehingga insulin dapat dipergunakan lebih baik oleh sel-

sel tubuh. Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 
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aktivitas fisik (sekitar 30 menit/hari) dapat mengurangi resiko 

diabetes. Untuk mengurangi berat badan pada orang yang obesitas 

melakukan aktivitas fisik seperti olah raga juga dapat digunakan 

sebagai usaha untuk membakar lemak dalam tubuh. 

b. Konsumsi makanan yang berlebih terutama melalui makanan yang 

berenergi tinggi atau kaya karbohidrat dan serat yang rendah dapat 

mengganggu stimulasi sel-sel beta pankreas dalam memproduksi 

insulin. Asupan lemak di dalam tubuh juga sangat perlu 

diperhatikan karena berpengaruh terhadap kepekaan reseptor 

insulin. 

c. Penggunaan obat-obatan dan interaksi antara pituitary, adrenal 

gland, pancreas dan liver sering terganggu akibat stress. Gangguan 

organ-organ tersebut mempengaruhi metabolisme ACTH (hormon 

dari pituitary), kortisol, dan glukokortikoid (hormon kelenjar 

adrenal). Glukagon akan merangsang glukoneogenesis di liver yang 

akhirnya meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kurangnya 

waktu tidur bisa memicu produksi hormon kortisol, menurunkan 

toleransi glukosa dan mengurangi hormon tiroid. Semua hal 

tersebut dapat menyebabkan resistensi insulin dan memperburuk 

metabolisme. 

d. Fungsi tubuh akan mempengaruhi penyerapan zat gizi dan 

konsumsi yang disebabkan karena bertambahnya usia dan 

perubahan fisik. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

masalah gizi pada usia lanjut sebagian besar merupakan masalah 
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gizi berlebih dan kegemukan atau obesitas yang memicu timbulnya 

penyakit degeneratif termasuk diabetes melitus (Fox, 2010). 

 

2.2.4.  Mekanisme Fisiologis Pengaturan Kadar Gula Darah 

Mempertahankan kadar glukosa darah agar tetap dalam  keadaan  

normal sangatlah penting. Konsentrasi glukosa darah di dalam tubuh 

perlu dijaga agar tidak meningkat terlalu tinggi karena glukosa sangat 

berpengaruh terhadap tekanan osmotik cairan ekstraseluler, dan bila 

konsentrasi glukosa meningkat sangat berlebihan akan dapat 

menimbulkan dehidrasi seluler.  Kadar  konsentrasi glukosa dalam 

darah yang terlalu tinggi dapat  menyebabkan  keluarnya glukosa 

dalam air seni. Keadaan-keadaan tersebut menimbulkan diuresis 

osmotik oleh ginjal, yang dapat mengurangi cairan  tubuh dan 

elektrolit (Guyton, 2014). 

 

Mempertahankan kondisi kadar gula agar tetap stabil di dalam darah 

merupakan salah satu mekanisme homeostasis. Kadar gula darah 

harus selalu dipertahankan agar tetap konstan, hal itu sangat penting 

karena meskipun sebagian besar jaringan mampu memanfaatkan 

lemak dan protein sebagai sumber energinya pada keadaan 

hipoglikemi namun jaringan otak hanya mampu menggunakan 

glukosa sebagai sumber energinya. Untuk mempertahankan 

mekanisme kadar gula darah agar selalu dalam batas normal diatur 

oleh hormon insulin dan glukagon. Insulin memiliki efek dalam 

meningkatkan ambilan glukosa di jaringan seperti jaringan adiposa 
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dan otot. Sekresi hormon ini dirangsang oleh keadaan  hiperglikemi, 

kerja insulin ini dipengaruhi oleh peningkatan uptake glukosa melalui 

(GLUT 4) dari bagian dalam sel membran plasma (Guyton , 2014).  

 

Adanya uptake glukosa akan mengakibatkan sekitar 54% gula darah 

masuk ke dalam intraseluler. Bila konsentrasi  glukosa darah tiba-

tiba meningkat,  misalnya setelah  makan, sekresi insulin juga akan 

meningkat tajam. Dalam 3 – 5 menit setelah makan kadar insulin 

plasma dapat meningkat hingga 10 kali dari kadar semula. Sekitar 15 

menit kemudian, kadar insulin bahkan akan meningkat hingga 20 -30 

kali kadar semula dan berlangsung hingga beberapa jam. Adanya 

peningkatan insulin setelah makan itu, akan membuat kadar glukosa 

darah tetap  terjaga  pada  kisaran  normal  (Sherwood, 2016). 

 

Pemantauan kadar insulin merupakan mekanisme yang utama dalam 

pengaturan kadar gula darah. Insulin disekresikan oleh sel beta 

pankreas, mekanisme fisiologis sekresi insulin diawali dengan uptake 

glukosa oleh GLUT 2 yang terdapat pada membran sel beta pankreas. 

Selanjutnya, glukosa akan  dikatabolis  dalam  mitokondria sehingga 

terbentuk ATP. ATP akan menyebabkan   depolarisasi   membran sel 

kemudian menyebabkan  uptake  Ca
2+

.  Melalui  mekanisme  cAMP,  

Ca
2+ 

akan menimbukan degranulasi sel beta sehingga insulin 

disekresikan ke dalam sirkulasi (Sandi, 2011). 

 

Pada saat mulai terjadi keadaan hipoglikemia, hormon kontraregulator 

akan disekresikan, yaitu glukagon, epinephrin, growth hormone, dan 
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kortisol. Hormon kontraregulator yang utama ialah glukagon. 

Glukagon akan mengaktifkan  adenil siklase di membran sel hepatosit 

dan mengaktifkan aktivitas enzimatik untuk membentuk 

fosfoenolpiruvat. Melalui kedua hal itu glukagon akan menyebabkan 

terjadinya peningkatan glikogenolisis dan glukoneogenesis sehingga 

dalam beberapa menit kadar glukosa darah dapat meningkat untuk 

mengatasi hipoglikemi (Sherwood, 2016). 

 

Selain aktivitas glukagon, pada saat hipoglikemi, hipotalamus akan 

terstimulasi dan meneruskan respon melalui sistem saraf simpatis. 

Hormon epinephrin akan disekresikan sebagai respon stimulus saraf 

simpatis. Epinephrin merupakan hormon andrenergik yang akan 

mengakibatkan peningkatan  produksi  glukosa  di  hati. Growth 

hormone dan hormon kortisol juga akan disekresikan dan berefek 

pada peningkatan produksi gula di hati. Hormon-hormon itulah 

merupakan faktor-faktor yang mempertahankan kadar gula darah 

normal terutama saat hipoglikemi (Sherwood, 2016). Studi 

eksperimental yang telah dilakukan pada hewan coba menunjukkan   

bahwa   aktivitas   hormon-hormon   kontraregulator   pada keadaan 

hipoglikemik dipengaruhi oleh neuron-neuron di ventromedial 

hypothalamus (VMH). Pada keadaan hipoglikemik, neuron-neuron 

VMH akan  menjadi  responsif  kemudian  memproyeksikan  stimulus  

ke  area pituari-adrenal dan sistem simpatis (Soemadji, 2007). Dalam  

pengaturan  kadar  glukosa  darah,  hati  berperan  penting sebagai 

suatu sistem penyangga. Ketika asupan gula meningkat terutama 
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setelah makan, sekitar dua pertiga kadar glukosa akan dimobilisasi 

dan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Kemudian, selama 

beberapa jam setelah makan, ketika kadar glukosa darah mulai 

berkurang, glukosa akan dilepas dari hati sehingga fluktuasi glukosa 

darah tetap terjaga. Penyakit hati akan mengakibatkan proses untuk 

menjaga fluktuasi tersebut terganggu (Guyton, 2014). 

 

 
Gambar 2.  Mekanisme Sekresi Hormon Insulin pada Sel Beta 

Pankreas (Guyton, 2014) 

 

 

 

2.2.5.  Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 

Pemeriksaan yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa dengan 

cara enzimatik dengan bahan darah palsma vena. Untuk memastikan 

kadar glukosa darah, pemeriksaan glukosa darah seharusnya dilakukan 

di laboratorium klinik yang terpercaya (yang melakukan program 
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pemantauan kendali mutu secara teratur). Walaupun demikian sesuai 

dengan kondisi setempat dapat juga dipakai bahan darah utuh (whole 

blood), vena ataupun kapiler dengan memperhatikan angka-angka 

kriteria diagnostik yang berbeda sesuai pembakuan oleh WHO 

(Perkeni, 2011). 

 

Berdasarkan Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (2011) terdapat 

nilai normal pada pemeriksaan darah. Beberapa pemeriksaan kadar 

gula darah terkait dengan penentuan diagnosa penyakit DM. Berikut 

adalah tabel kadar glukosa darah: 

 

  Tabel 3. Kadar Glukosa Darah (Perkeni, 2011) 

 

 

 

2.3. Hubungan Obesitas dengan Kadar Gula Darah  

Obesitas dapat menimbulkan resistensi insulin melalui peningkatan 

produksi asam lemak bebas. Asam lemak bebas yang terakumulasi di 

jaringan akan menginduksi resistensi insulin terutama pada hati dan otot. 

Mekanisme induksi resistensi insulin oleh asam lemak ini terjadi akibat 

kompetisi asam lemak dan glukosa untuk berikatan dengan reseptor 

insulin. Oksidasi asam lemak akan menyebabkan peningkatan asetil koA 

Jenis 

Pemeriksaan 

 Bukan DM Belum Pasti 

DM 

DM 

Kadar Glukosa 

Darah Sewaktu 

 

 

Kadar Glukosa 

Darah Puasa 

Vena 

 

Kapiler 

 

Vena 

 

Kapiler 

<100 

 

<90 

 

<100 

 

<90 

100-199 

 

90-199 

 

100-125 

 

90-99 

 

≥200 

 

≥200 

 

≥126 

 

≥100 
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pada mitokondria dan inaktivasi enzim piruvat dehidrogenase 

(Sulistyoningrum, 2010) 

 

Mekanisme ini akan menginduksi peningkatan kadar sitrat intraselular 

yang akan menghambat akumulasi fosfo-fruktokinase dan glukosa-6 

phosphat yang menyebabkan akumulasi glukosa interselular dan 

mengurangi uptake glukosa dari ekstrasel. Teori baru mengenai resistensi 

insulin yang diinduksi oleh asam lemak menyebutkan bahwa akumulasi 

asam lemak dan metabolitnya di dalam sel akan menyebabkan aktivasi 

jalur serin/threonin kinase. Aktivasi jalur ini menyebabkan fosforilasi 

pada gugus serin dari kompleks IRS, sehingga fosforilasi dari gugus 

tironin seperti pada mekanisme kerja insulin yang normal akan 

terhambat. Hambatan pada fosforilasi gugus tironin kompleks IRS ini 

menyebabkan tidak teraktivasi jalur PI3 kinase dan menyebabkan 

glukosa tetap berada di ekstrasel (Sulistyoningrum, 2010). 

 

Obesitas meningkatkan pengeluaran asam lemak bebas (free fatty acid) di 

darah. Pelepasan ini dapat mempengaruhi jaringan adiposa maupun 

jaringan non-adiposa, secara patofisiologi mempengaruhi berbagai 

macam organ seperti hepar dan pankreas. Asam lemak bebas yang 

dilepaskan secara berlebihan dari penyimpanan deposit triagliserol dapat 

menghambat lipogenesis, mencegah clearance tingkat serum triagliserol 

dan berkontribusi menyebabkan hipertrigliseridemia. Pelepasan asam 

lemak bebas oleh endotel lipoprotein lipase akibat peningkatan 

trigliserida serum meningkatkan elevasi lipoprotein β sehingga 
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menyebabkan lipolisis yang akan mengakibatkan terjadinya disfungsi 

reseptor insulin. Akibat dari resistensi insulin menyebabkan 

hiperglikemia akibat kompensasi glukoneogenesis di hati. Asam lemak 

bebas menurunkan utilisasi glukosa otot yang distimulasi insulin. 

Lipotoksisitas akibat jumlah asam lemak bebas yang meningkat 

menyebabkan penurunan sekresi insulin dari sel β pankreas dan akhirnya 

menyebabkan kelelahan sel β (Redinger, 2007). 
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2.4 Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Modifikasi Kerangka Teori (NLBHI, 2012; Fox, 2010; Redinger, 

2007). 

 

 

 

Faktor – faktor penyebab 

obesitas 

1. Gaya hidup 

2. Psikologis 

3. Genetik 

4. Neurogenik 

5. Hormonal  

6. Obat - obatan 

Akumulasi asam lemak 

bebas (free fatty acid) 

Gangguan 

Leptin 

Disfungsi 

endotel 

Resistensi 

insulin  

Penurunan 

transpor glukosa 

ke otot dan hati 

Peningkatan kadar 

gula darah sewaktu 

Obesitas 

sentral 

Obesitas 

general 

Peningkatan 

mediator inflamasi 

Stres 

oksidatif 

Lipotoksisitas dan 

disfungsi reseptor 

insulin 

Faktor – faktor yang 

mempengaruhi resistensi 

insulin : 

1. Usia 

2. Aktifitas fisik  

3. Obat – obatan 

4. Makanan 
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2.5 Kerangka Konsep 

  

 

 

Gambar 4. Kerangka konsep 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

H0: Tidak ada perbedaan rerata kadar glukosa darah sewaktu laki-laki 

dewasa pada obesitas general dan obesitas sentral pegawai di 

lingkungan Universitas Lampung tahun 2016. 

H1:  Ada perbedaan rerata kadar glukosa darah sewaktu laki-laki dewasa 

pada obesitas general dan obesitas sentral pegawai di lingkungan 

Universitas Lampung Lampung tahun 2016.  

 

 

Obesitas general 

dan sentral 

Perbedaan rerata kadar 

glukosa darah sewaktu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 

sectional, dimana obyek penelitian hanya diobservasi sekali dan pengukuran pemeriksaan 

dengan cara pendekatan serta pengumpulan data sekaligus pada satu saat (Notoatmodjo, 

2012).  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Lampung. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai November 2016. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek penelitian 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk  

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Dahlan, 2008).  

30 



31 

 

a. Populasi Target 

Populasi target adalah seluruh populasi yang diinginkan oleh peneliti yang 

berkaitan dengan penelitiannya. Pada penelitiaan ini, populasi target peneliti adalah 

seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Lampung. 

 

b. Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau adalah populasi  yang dapat di gunakan peneliti dalam 

penelitiannya. Dimana populasi tersebut memenuhi kriteria inklusi. Pada 

penelitian ini populasi terjangkau yang digunakan peneliti adalah seluruh 

pegawai laki – laki dewasa di seluruh fakultas di Universitas Lampung. 

 

3.3.2 Sampel 

Besar sampel ditentukan dengan rumus uji hipotesis komparatif dengan masalah skala 

analitis numerik tidak berpasangan  yaitu:  

n1 = n2 =  [
(     ) 

     
]
 

 

 

Keterangan : 

n      = Besar sampel minimal  

Za    = deviat baku alfa.  Nilai standar normal yang merupakan besarnya peluang 

untuk menolak atau menerima Ho, bergantung pada besarnya kesalahan.  

Zβ    = Nilai standar normal yang merupakan besarnya peluang untuk menerima Ho : 

bergantung dari power penelitian.  

S      =  Simpang baku dari selisih nilai antar kelompok. 

X1-X2 = Selisih minimal rerata yang dianggap bermakna (Dahlan, 2013) 
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Pada penelitian ini nilai Za 5% = 1,960 dan Zß 20% = 0.842. Simpang Baku (S) kadar 

glukosa darah puasa sebesar 24.13 mg/dl dan nilai x1 - x2 ditetapkan sebesar 10.82 

mg/dl (Justitia, 2012). Maka perhitungan besar sampelnya sebagai berikut : 

 

= 2 [
(           )     

           
] 2 

=
 
2 [

(   )     

     
] 2 

=
 
2 [

    

     
] 2 

=
 
2 (6.23) 

2  
= 2. (38.8) = 78.6 responden 

 

Setelah dilakukan perhitungan sampel, maka pada penelitian ini sampel yang 

digunakan peneliti berjumlah 79 sampel. Sampel yang diambil dengan teknik 

purposive sampling sampai jumlah sampel minimal terpenuhi. 

 

Kriteria Inklusi:  

1. Pegawai di Universitas Lampung dengan IMT >25. 

2. Bersedia mengikuti penelitian dan  menandatangani informed consent.  

3. Pegawai dengan usia 35-55 tahun. 

 

Kriteria eksklusi:  

1. Memiliki riwayat penyakit diabetes melitus. 

2. Mengkonsumsi obat yang mempengaruhi kadar glukosa darah (metformin, 

glibenclamid), obat diet (mazindol, sibutramin, fentermin, orlistat), kortikosteroid 

(dexsametason, metilprednisolon, prednison).   

3. Sedang menjalani program diet tertentu. 
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4. Responden memiliki kebiasaan minum alkohol. 

5. Terdapat tumor di sekitar pinggang dan panggul. 

 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel bebas adalah variabel yang apabila nilainya berubah akan mempengaruhi variabel 

yang lain (Dahlan, 2009). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah obesitas 

general dan obesitas sentral. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar gula darah sewaktu. 

 

3.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional menguraikan variabel dependen maupun variabel independen, alat ukur, 

cara ukur, hasil ukur dan skala ukur pada penelitian ini. Disini meliputi skala yaitu nominal, 

ordinal, interval ataupun rasio. 

Tabel 3.1 Definisi operasional 

Variabel  Definisi 

Operasional  

Alat ukur  Cara Ukur  Hasil Ukur Skala 

Independen       

Obesitas  Pegawai yang 

mengalami 

kelebihan BB dan 

telah dinyatakan 

obesitas 

berdasarkan hasil 

perhitungan IMT 

≥25. 

Timbangan, 

Microtoise, dan 

Pita Ukur 

Observasi 

pengukuran 

tinggi badan, 

lingkar 

pinggang dan 

panggul serta 

penimbangan 

berat badan.  

 

0= Obesitas 

general, bila 

IMT ≥25.0 

dan RLPP 

<0.90 

1= Obesitas 

sentral, bila 

IMT ≥25.0 

dan  RLPP 

>0.90  

 

Ordinal 

Kadar 

Glukosa 

Sewaktu 

Banyaknya 

glukosa 

yang terkandung 

dalam serum pada 

saat pemeriksaan 

sewaktu. 

Alat glukometer 

strip test  merek 

Easy Touch®  

 

Pemeriksaan 

kadar gula 

darah sewaktu 

diambil dari 

darah kapiler 

dengan alat. 

mg/dL Rasio 
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3.6 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Alat 

Alat yang di gunakan adalah : 

a. Timbangan berat badan dengan ketelitian 100gr dan telah di kalibrasi. 

b. Pengukur tinggi badan, menggunakan microtoise dengan presisi 0,1 cm.  

c. Pengukur lingkar pinggang dan lingkar panggul menggunakan pita ukur dengan 

presisi 0,1 cm.  

d. Alat tulis 

e. Kalkulator 

f. Perlengkapan untuk pengambilan darah menggunakan kapas alkohol, blood 

lancet, pena lancet dan alat glukometer strips test merek Easy Touch®. 

 

3.6.2 Bahan 

Bahan yang di gunakan adalah darah kapiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

 

Alur prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bagan Alur Penelitian 

 

 

3.8 Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke dalam bentuk tabel, 

kemudian data diolah menggunakan program Software Statistik pada komputer. Kemudian, 

proses pengolahan data menggunakan program komputer ini terdiri beberapa langkah : 

1. Coding : untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang dikumpulkan selama 

penelitian kedalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis.   

1. Tahap Persiapan Pembuatan Proposal, 

Perijinan, Koordinasi 

2. Tahap 

Pelaksanaan 

Pengisian 

Informed Consent 

Pengukuran IMT dan 

Rasio Lingkar 

Pinggang-Panggul 

Kriteria Inklusi 

dan Ekslusi 

Pengambilan Sampel 

Darah  
 

Pemeriksaan Sampel 

Darah dan Pencatatan 

3. Tahap Pengolahan 

Data 

Analisa 

Statistik 
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2. Data entry : memasukkan data kedalam komputer. 

3. Verifikasi : memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap data yang telah 

dimasukkan kedalam komputer. 

4. Output komputer : hasil yang telah dianalisis oleh komputer kemudian dicetak.   

 

3.9 Analisis Data 

Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh akan menggunakan program statistik 

pada komputer dimana akan dilakukan 2 macam analisa data, yaitu analisa univariat dan 

analisa bivariat. 

3.9.1 Analisa Univariat  

Analisa univariat digunakan persentase, hasil dari setiap variabel ditampilkan dapat 

dalam bentuk distribusi frekuensi, jenis kelamin dan usia responden pegawai di 

Universitas Lampung tahun 2016. 

 

3.9.2 Analisa Bivariat  

Analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dengan menggunakan uji statististik : 

 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran distribusi suatu data apakah 

normal atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan berupa uji Kolmogorov-

Smirnov karena besar sampel > 50. Distribusi normal baku adalah data yang telah 

ditransformasikan ke dalam bentuk p dan diasumsikan normal. Jika nilainya di atas 
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0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika 

nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal (Dahlan, 2008). 

 

2. Uji Komparasi 

Uji T tidak berpasangan merupakan uji parametrik (distribusi data normal) yang 

digunakan untuk membandingkan dua mean populasi yang berasal dari populasi 

yang sama. Dalam hal ini uji tersebut digunakan untuk mengetahui perbandingan 

kadar gula darah sewaktu pada obesitas general dan obesitas sentral. Namun, bila 

distribusi data tidak normal dapat digunakan uji Mann – Whitney sebagai alternatif 

(Dahlan, 2008). Adapun syarat untuk uji T tidak berpasangan adalah :  

a. Skala variable merupakan skala numerik. 

b. Data harus berdistribusi normal.  

c. Varians data boleh sama, boleh juga tidak sama.  

 

Taraf kesalahan yang digunakan adalah 5%, untuk melihat hasil kemaknaan 

perhitungan statistik digunakan batas kemaknaan 0,05. Jika p value < 0,05 maka 

hasilnya bermakna yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Namun bila p value > 

0,05 maka hasilnya Ho diterima dan Ha ditolak. Uji statistik yang dilakukan 

menggunakan bantuan program komputer SPSS for Windows. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perbedaan rerata kadar gula 

darah pada obesitas general dan obesitas sentral pegawai laki-laki dewasa di 

lingkungan Universitas Lampung tahun 2016 dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Karakteristik responden berdasarkan tipe obesitas pada pegawai laki-laki 

dewasa di lingkungan Universitas Lampung menunjukkan bahwa sebagian 

besar pegawai laki – laki dewasa di lingkungan Universitas Lampung 

menderita obesitas sentral (55,7%). 

2. Rerata kadar glukosa darah pada penderita obesitas sentral sebesar 126,02 

mg/dl dan pada penderita obesitas general sebesar 111,66 mg/dl dengan 

selisih rerata kadar glukosa darah pada kedua kelompok sebesar 14,36 

mg/dl. 

3. Terdapat perbedaan rerata kadar glukosa darah yang signifikan antara 

obesitas general dengan obesitas sentral pada pegawai laki-laki dewasa di 

lingkungan Universitas Lampung. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini adalah beberapa saran 

untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya:  

1. Bagi Universitas Lampung 

Diharapkan di Universitas Lampung ada suatu program pemeriksaan 

kesehatan secara berkala (medical check up) untuk mengetahui tingkat 

kesehatan pegawainya dan mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga rutin 

bersama untuk meningkatkan aktifitas fisik sebagai upaya pencegahan 

terjadinya obesitas dan gangguan kesehatan lainnya. 

2. Bagi Responden 

Diharapkan agar setiap pegawai yang menderita obesitas untuk 

menerapkan kembali pola hidup sehat, olahraga secara teratur, mengatur 

pola makan, dan menghindari stress. 

3. Bagi peneliti lain  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut antara hubungan kadar glukosa 

darah dengan obesitas yang dapat menggunakan pemeriksaan Glukosa 

Darah Post Pandrial (GDPP), Glukosa Darah Puasa (GDP), dan HbA1C. 
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