
1

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Obesitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi akumulasi

jaringan lemak berlebihan yang dapat terjadi diseluruh tubuh atau

terlokalisasi pada bagian-bagian tubuh tertentu (Sudoyo, 2009).

Berdasarkan distribusi jaringan lemak tubuh, dikenal dua jenis obesitas,

yaitu obesitas perifer dan obesitas sentral. Pada obesitas perifer

penumpukan lemak terjadi pada tubuh bagian bawah seperti pinggul,

bokong dan paha yang dikenal dengan bentuk tubuh menyerupai buah pir

(pear-shaped obesity),  resiko penyakit pada tipe ini umumnya lebih

kecil. Sedangkan pada obesitas sentral, lemak banyak tersimpan pada

bagian pinggang dan rongga perut, sehingga lebih dikenal dengan bentuk

tubuh menyerupai buah apel (apple-shaped obesity) yang memiliki resiko

kesehatan lebih tinggi (Puspa, 2007).

Menurut Ogden et al (2007) dalam penelitiannya, terjadi

peningkatan prevalensi kegemukan dan obesitas pada dewasa usia 20-74

tahun di Amerika Serikat untuk periode waktu 1960-2004. Dari 44,9%

pada periode 1960-1962 menjadi 66,2% pada periode 2003-2004.
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Dimana pada pria terjadi peningkatan sekitar 21,7% yaitu dari 49,4%

(periode 1960-1962) menjadi 71,1% (periode 2003-2004). Sedangkan

pada wanita terjadi peningkatan sebesar 21% dari 40,4% menjadi 61,4%

pada periode waktu yang sama (Ogden et al, 2007).

Menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, Indonesia

merupakan salah satu negara berkembang dengan prevalensi obesitas

pada penduduk usia lebih dari 18 tahun sebanyak 19,7% untuk laki-laki

dan 32,9% pada perempuan dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) lebih

dari 25 (Riskesdas, 2013). Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah

satu faktor penyebab terjadinya obesitas. Kejadian obesitas 33% lebih

banyak pada laki-laki yang memiliki pekerjaan sedentarian (profesional,

manager, tata usaha) dan hanya 6% pada mereka yang memiliki

pekerjaan aktif yang tinggi (petani, nelayan, tukang kayu) (Shehu, 2010).

Menurut jenis pekerjaan utama, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menempati

urutan pertama karakterisitik penderita obesitas dengan prevalensi

tertinggi sebesar 27,3% lalu disusul dengan ABRI 26,4% dan wiraswasta

sebesar 26,5% (Riskesdas, 2013).

Baik obesitas apple-shaped maupun obesitas pear-shaped sama-

sama memiliki resiko penyakit metabolik maupun kardiovaskular.

Namun dalam penelitian Pujiati disebutkan bahwa pada obesitas sentral

memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan obesitas

perifer (Pujiati, 2010).

Menurut penelitian Garg (2004) sekitar 80 % orang dewasa dengan

obesitas berkaitan erat dengan keadaan resistensi insulin. Adiposa
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menginduksi resistensi insulin melalui berbagai mekanisme. Resistensi

insulin ini menimbulkan penurunan aksi insulin sehingga berakibat

glukosa sulit memasuki sel. Hal ini menimbulkan peningkatan kadar

glukosa dalam darah. Peningkatan kadar glukosa darah disertai dengan

penurunan aksi insulin ini akan mencetuskan gangguan metabolisme,

contohnya diabetes melitus tipe 2 dan sindrom metabolik.

Keadaan inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan

penelitian mengenai perbandingan kadar glukosa darah penderita obesitas

apple-shaped dan obesitas pear-shaped pada Pegawai Negeri Sipil (PNS)

di Kantor Kelurahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota

Bandarlampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan

masalah yaitu:

1. Berapakah rerata kadar glukosa darah penderita obesitas apple-

shaped pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kelurahan

Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandarlampung.

2. Berapakah rerata kadar glukosa darah penderita obesitas pear-shaped

pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kelurahan Kecamatan

Tanjung Karang Pusat Kota Bandarlampung.

3. Bagaimanakah perbedaan rerata kadar glukosa darah yang bermakna

penderita obesitas apple-shaped dan obesitas pear-shaped pada
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Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kelurahan Kecamatan

Tanjung Karang Pusat Kota Bandarlampung.

4. Bagaimanakah hubungan antara kadar glukosa darah dengan jenis

obesitas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kelurahan

Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandarlampung.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbandingan rerata kadar glukosa darah yang

bermakna penderita obesitas apple-shaped dan obesitas pear-shaped.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui rerata kadar glukosa darah penderita obesitas

apple-shaped.

b. Untuk mengetahui rerata kadar glukosa darah penderita obesitas

pear-shaped.

c. Untuk mengetahui selisih rerata kadar glukosa darah yang

bermakna pada penderita obesitas apple-shaped dan obesitas

pear-shaped.

d. Untuk mengetahui hubungan antara kadar glukosa darah dengan

jenis obesitas.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan penulis serta dapat

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan.

2. Bagi Masyarakat

Memberi informasi tentang obesitas dan dampaknya terhadap

metabolik tubuh sehingga diharapkan dapat melakukan pencegahan

secara mandiri.

3. Bagi Institusi

Sebagai bahan kepustakaan di lingkungan Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung.



6

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori
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2. Kerangka Konsep

Gambar 3. Kerangka Konsep
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F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat diturunkan

suatu hipotesis bahwa :

“Terdapat perbedaan selisih rerata kadar glukosa darah yang bermakna

antara penderita obesitas apple-shaped dan obesitas pear-shaped”.


