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INTISARI    

Obesitas sentral adalah kondisi kelebihan lemak perut. Faktor utama 

penyebab obesitas sentral yaitu adanya peningkatan asupan makanan dan 

penurunan pengeluaran energi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya 

hubungan antara asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak terhadap obesitas 

sentral pada orang dewasa di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, 

Yogyakarta. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu observasional analitik dengan 

rancangan penelitian cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling pada bulan Mei-Juni 2015 di Desa Kepuharjo. Responden 

penelitian berumur 40-60 tahun. Pengukuran yang dilakukan meliputi lingkar 

pinggang dan indeks massa tubuh, serta dilakukan pendataan dengan metode 

frekuensi makanan untuk mengetahui asupan energi, karbohidrat, protein, dan 

lemak. Hipotesis diuji dengan Chi Square dan Fisher dengan nilai α=0,05. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan energi dengan 

obesitas sentral (p=0,176), asupan karbohidrat dengan obesitas sentral (p=0,203), 

asupan protein dengan obesitas sentral (p=0,084), dan asupan lemak dengan 

obesitas sentral (p=0,427). Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak 

dengan obesitas sentral pada orang dewasa.  

Kata kunci: obesitas sentral, asupan energi, asupan karbohidrat, asupan protein,                 

                     asupan lemak 

 

 

 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



vii 
 

ABSTRACT 

Central obesity is a condition of excess abdominal fat. The main factor of 

central obesity is increased food intake and decreased energy expenditure. The 

purpose of this study to determine the relationship between intake of energy, 

carbohydrate, protein, and fat to central obesity in adults. Type of research is 

observational analytic cross sectional study design. Age of respondents is 40-60 

years old, based on purposive sampling taken Mei-June 2015 in Kepuharjo village. 

Measurements including waist circumference and body mass index, and also had 

been interviewed using food frequency to take the data for energy, carbohydrate, 

protein, and fat. The hypothesis was tested by Chi Square and Fisher with a value 

of α=0.05. The results showed that there was no relationship between energy intake 

with central obesity (p=0.176), carbohydrate intake with central obesity (p=0.203), 

protein intake with central obesity (p=0.084), and fat intake with central obesity 

(p=0.427). Based on the analysis it was concluded that there was no correlation 

between intake of energy, carbohydrate, protein, and fat with central obesity in 

adults. 

 

Keywords: abdominal obesity, energy intake, carbohydrate intake, protein intake, 

fat intake 
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BAB I 

PENGANTAR 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi merupakan masalah yang ada di tiap-tiap negara, baik negara 

miskin, berkembang, dan negara maju. Di bidang kesehatan, bangsa Indonesia 

masih harus berjuang memerangi berbagai macam penyakit infeksi dan kekurangan 

gizi, namun perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks karena 

masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang serius (Kemenkes RI, 2015).  

Salah satu masalah gizi yang terjadi di Indonesia yaitu obesitas. Obesitas 

merupakan kondisi ketidaknormalan atau kelebihan akumulasi lemak dalam 

jaringan adiposa (WHO, 2015). Berdasarkan distribusi lemak, obesitas dibedakan 

menjadi dua yaitu obesitas sentral dan obesitas umum. Obesitas sentral adalah 

kondisi kelebihan lemak perut atau lemak pusat (WHO, 2008). Obesitas sentral 

lebih berhubungan dengan risiko kesehatan dibandingkan dengan obesitas umum, 

dan dianggap sebagai faktor risiko yang berkaitan dengan beberapa penyakit kronis. 

Seseorang dikatakan obesitas sentral apabila lingkar perut ≥90cm pada pria dan 

≥80cm pada wanita (IDF, 2006). Menurut data yang diperoleh, terjadi peningkatan 

jumlah penderita obesitas di berbagai Negara. Menurut data dari Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) tahun 2013, prevalensi obesitas pada orang 

dewasa usia 40-59 tahun di United States yaitu 39,5%.   

Obesitas sentral juga terjadi di berbagai negara, di Spanyol prevalensi 

obesitas sentral pada tahun 2010 sebesar 36% (Fisac, 2012), di Delhi sebesar 68,9% 

(Misra and Shrivastava, 2013), di Iran sebesar 20,96% (Janghorbani, et al., 2007), 
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dan di Cina sebesar 37,6% (Wang, 2012). Prevalensi obesitas sentral di Indonesia 

pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar 26,6% dan 

18,8% (Kementrian Kesehatan RI, 2013), sedangkan di Kota Yogyakarta sebesar 

24,0% (Depkes RI, 2009). Obesitas sentral lebih banyak terjadi pada wanita 

dibandingkan pria, dan hal ini didukung oleh beberapa peneliti. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ticoalu (2015) mengatakan bahwa prevalensi obesitas sentral pada 

wanita di Desa Tumaluntung sebesar 66,7%, dan penelitian yang dilakukan oleh 

Sardinha, et al. (2012) mengatakan bahwa prevalensi obesitas sentral pada wanita 

di Portugis dengan usia 45-54 tahun 47,8% lebih besar dibanding pada pria (26,5%). 

Wang, et al. (2012) juga mengatakan bahwa prevalensi obesitas sentral di China 

43,9% lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan pada pria (31,1%). 

Faktor utama penyebab obesitas sentral yaitu adanya peningkatan asupan 

makanan dan penurunan pengeluaran energi. Energi yang dikonsumsi dalam tubuh 

tidak digunakan secara efektif sehingga tertimbun dalam jaringan lemak. Tubuh 

akan menyimpan kelebihan kalori dalam bentuk lemak, namun kelebihan kalori 

yang terjadi terus menerus mengakibatkan produksi lemak menumpuk sehingga 

tubuh mengalami obesitas (Mustamin, 2010). 

Obesitas sentral juga dipengaruhi oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan 

yang mengandung tinggi energi, dan mengkonsumsi makanan ringan (Yamin, 

2013). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 70% obesitas 

dipengaruhi oleh lingkungan dan 30% dipengaruhi oleh genetik. Faktor lingkungan, 

seperti pola makan yang berlebihan dan rendahnya aktivitas fisik merupakan hal 

yang paling berpengaruh terhadap terjadinya obesitas. Menurut Nugraha (cit., 
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Yamin, 2013) faktor-faktor yang berpengaruh dari pola makan yaitu kuantitas, porsi 

makan, kepadatan energi dari makanan yang dimakan, frekuensi makan dan jenis 

makanan. Makanan  dikatakan  bergizi  jika  mengandung  zat makanan  yang  cukup  

dalam  jumlah dan  kualitasnya  sesuai  dengan  kebutuhan  tubuh.  Sumber energi 

dalam bahan makanan dapat diperoleh dari zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak 

dan protein (Irianto, 2010).  

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepuharjo karena sebagai model dari 

tempat penelitian peneliti. Desa Kepuharjo terletak di Kecamatan Cangkringan, 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Masyarakat Desa Kepuharjo mengandalkan hidup 

dari sektor pertanian, peternakan, dan sebagian kecil sebagai wiraswasta dan PNS 

(Anonim, 2015). Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian 

tentang asupan makan dan hubungannya terhadap terjadinya obesitas sentral. Hal 

ini dilakukan karena belum pernah ada penelitian tentang hubungan asupan energi, 

karbohidrat, protein dan lemak terhadap obesitas sentral pada masyarakat Desa 

Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. 

1. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat hubungan 

antara asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak terhadap obesitas sentral pada 

orang dewasa di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta? 

2. Keaslian penelitian 

Beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan asupan energi, 

karbohidrat, protein, dan lemak, serta hubungannya terhadap obesitas sentral yang 

telah dipublikasikan antara lain: 
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a. Faktor-faktor yang berhubungan dengan obesitas sentral pada wanita dewasa 

(30-50 Tahun) di Kecamatan Lubuk Sikaping tahun 2008 (Trisna dan Hamid, 

2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel bebas (asupan energi, riwayat keturunan, aktivitas 

fisik, asupan lemak, dan asupan karbohidrat) terhadap obesitas sentral 

(p<0,005), namun tidak ada hubungan yang signifikan antara umur dan 

terjadinya obesitas sentral. Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu tidak 

digunakan metode pengukuran konsumsi makanan recall 24 jam, tetapi 

menggunakan metode frekuensi makanan, menggunakan asupan protein sebagai 

variabel bebas, dan umur minimal yang digunakan yaitu 40 tahun. 

b. Energy and nutrient intakes among Sri Lanka adults (Jayawardena, 2014). Hasil 

dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara tingginya 

asupan energi pada pria dibandingkan pada wanita (p<0,05). Persamaan 

penelitian ini yaitu menggunakan asupan energi sebagai variabel bebas, 

pengukuran indeks massa tubuh, dan lingkar pinggang, sedangkan perbedaannya 

yaitu peneliti tidak menggunakan metode pengukuran konsumsi makanan recall 

24 jam, tetapi menggunakan metode frekuensi makanan, dan umur responden 

yaitu 40-60 tahun. 

c. Asupan energi dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas sentral pada ibu 

rumah tangga di Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Talo, Makassar 

(Mustamin, 2010). Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara 

asupan energi dengan obesitas sentral (p=0,022), namun tidak ada hubungan 

yang signifikan antara aktivitas fisik dengan terjadinya obesitas sentral 
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(p=0,380). Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah tidak dilakukan 

pengukuran aktivitas fisik, responden yang digunakan yaitu orang dewasa (laki-

laki dan perempuan) dengan umur 40-60 tahun, dan penelitian dilakukan di 

Cangkringan, Yogyakarta. 

3. Manfaat penelitian 

a. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai hubungan antara asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak 

terhadap obesitas sentral pada orang dewasa di Desa Kepuharjo, Kecamatan 

Cangkringan, Yogyakarta. 

b. Manfaat praktis. Hasil yang diperoleh dapat mengajak masyarakat untuk 

mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak 

secara seimbang, dan dapat memperoleh tubuh yang lebih sehat sehingga 

dapat mengurangi risiko terjadinya obesitas sentral. 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan antara 

asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak terhadap obesitas sentral pada 

orang dewasa di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan angka kecukupan gizi 

(AKG) responden yang obesitas sentral dan tidak obesitas sentral pada orang 

dewasa di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. 
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b. Mengetahui adanya hubungan antara asupan energi, karbohidrat, protein, 

dan lemak terhadap obesitas sentral pada orang dewasa di Desa Kepuharjo, 

Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. 

c. Mengetahui proporsi obesitas umum dan obesitas sentral pada orang dewasa 

di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. 
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BAB II 

PENELAAHAN PUSTAKA 

A. Asupan Makan 

Menurut Rimbawan (cit., Banowati, Nugraheni, dan Puruhita, 2011) pada 

saat tubuh mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, sumber energi 

yang digunakan berasal dari glikogen (simpanan karbohidrat) sehingga lemak yang 

tertimbun tidak terpakai, apabila hal ini terulang terus menerus, timbunan lemak 

akan semakin menumpuk, menjadi abnormal dan menyebabkan obesitas. Orang 

yang mengkonsumsi protein hewani berisiko terkena obesitas sebesar 4,62 kali. Hal 

ini diduga karena pangan sumber protein hewani juga merupakan pangan yang 

tinggi lemak, selain konsumsi protein hewani, masyarakat Indonesia juga gemar 

mengkonsumsi makanan yang berlemak dan digoreng (Rahmawati, 2008). 

Makanan yang digoreng menjadi salah satu penyebab terjadinya obesitas sentral 

(Castillon, 2007). Wanita berumur 19-55 tahun yang mengkonsumsi karbohidrat, 

makanan dan minuman yang manis mempunyai risiko terkena obesitas sebesar 

2,274 kali dibandingkan laki-laki (Rahmawati, 2008). 

Energi diperlukan tubuh untuk kelangsungan proses di dalam tubuh seperti 

proses peredaran dan sirkulasi darah, denyut jantung, pernafasan, pencernaan, 

untuk bergerak atau melakukan pekerjaan fisik. Energi berasal dari pembakaran 

karbohidrat, protein, dan lemak, oleh karena itu agar energi tercukupi perlu 

mengkonsumsi makanan yang cukup dan seimbang (Gandy, Madden, dan 

Holdswoth, 2014). 
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B. Zat Gizi 

Zat gizi dapat diartikan sebagai zat yang diperoleh dari makanan yang 

digunakan untuk menghasilkan energi untuk berbagai proses dalam tubuh, memacu 

pertumbuhan, pertahanan, dan  perbaikan. Proses pertumbuhan dan perkembangan 

dalam tubuh akan berpengaruh terhadap baik dan tidaknya kesehatan seseorang. 

Untuk tetap hidup sehat, asupan gizi yang dikonsumsi harus seimbang, tidak 

berlebihan, tetapi mengandung semua zat gizi (Kurniali, 2007). 

 Makanan bergizi adalah makanan yang berisi semua zat gizi yang penting 

dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, seperti karbohidrat, 

lemak, dan protein (Indriati dan Gardjito, 2014). Karbohidrat, lemak, dan protein 

merupakan zat gizi makronutrien. Disebut makronutrien karena kebutuhan tubuh 

atas zat tersebut relatif besar dan dapat menghasilkan energi (Devi, 2010). 

1. Karbohidrat 

Karbohidrat adalah salah satu zat gizi penting yang memberikan energi 

cukup besar bagi tubuh untuk bekerja dan berfungsi dengan baik. Konsumsi 

karbohidrat harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran energinya, bila 

pemasukan lebih banyak dari pengeluaran maka energi yang tidak digunakan akan 

disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak, akibatnya banyak orang yang 

tubuhnya menjadi obesitas karena kelebihan energi dan akan berlanjut dengan 

timbulnya masalah kesehatan (Graha, 2010). 

Karbohidrat harus tersedia dalam jumlah yang cukup sebab kekurangan 

karbohidrat sekitar 15% dari kalori yang ada dapat menyebabkan terjadi kelaparan 

dan berat badan menurun, sebaliknya apabila jumlah kalori yang tersedia atau 
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berasal dari karbohidrat dengan jumlah yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan berat badan. Kebutuhan karbohidrat sebagai sumber energi utama pada 

umur dewasa kurang lebih 46% dari total energi. Gula dan makanan manis yang 

mengandung karbohidrat dan tinggi energi sebaiknya digantikan dengan makanan 

seperti kentang, buah-buahan, dan sayuran. Jenis makanan seperti ini mengandung 

berbagai macam nutrisi (Hidayat, 2008). 

2. Protein  

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena yang paling erat 

hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Protein berfungsi untuk 

membentuk jaringan baru dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh, 

memelihara, memperbaiki, mengganti jaringan yang rusak, dan sebagai cadangan 

energi bila tubuh kekurangan lemak dan karbohidrat. Melalui reaksi biokimia, 

protein yang tidak dipakai untuk pertumbuhan atau pemeliharaan jaringan akan 

diubah menjadi lemak dan disimpan sebagai cadangan lemak (Sumardjo, 2008). 

Kebutuhan protein pada umur dewasa adalah 50-60 gram per hari atau 

berkisar 11% dari total energi (Hidayat, 2008). Sumber protein berasal dari tempe, 

tahu, daging, telur, dan ikan (Sumardjo, 2008).  

3. Lemak 

Lemak merupakan komponen struktural dari semua sel-sel tubuh yang 

dibutuhkan untuk fungsi fisiologis tubuh. Lemak terdiri dari trigliserida, fosfolipid, 

dan sterol yang masing-masing memiliki fungsi khusus bagi kesehatan manusia. 

Kebutuhan lemak orang dewasa tidak boleh melebihi 630 kkal atau sekitar 30% dari 

total kalori (Hidayat, 2008). 
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 Zat lemak dibutuhkan sekitar 2/5 dari kalori total menu harian. Lemak 

dalam tubuh berfungsi untuk menyerap vitamin yang larut dalam lemak (ADEK), 

membuat hormon, dan melancarkan metabolisme. Lemak merupakan bentuk energi 

yang paling pekat dalam makanan, sehingga dengan mengurangi konsumsi lemak 

akan mengurangi pula kandungan energi dalam makanan. Lemak juga dapat 

memberikan tenaga bagi tubuh, apabila asupan lemak berlebihan, kalori yang tidak 

terpakai akan ditimbun dalam tubuh. Contohnya, satu porsi gorengan menyumbang 

lebih dari satu sendok makan minyak, karena satu sendok makan minyak 

menyumbang energi sebanyak 100 kalori (Nasedul, 2008). 

 Seseorang yang tidak mendapatkan zat gizi yang cukup akan mengalami 

gangguan kesehatan yaitu masalah gizi kurang, sebaliknya seseorang yang 

mendapatkan gizi berlebih akan memperoleh kalori yang lebih tinggi juga. 

Konsumsi yang melebihi kebutuhan akan menyebabkan gizi lebih sehingga dapat 

menimbulkan obesitas (Sulistyoningsih dan Hariyani, 2011). Kriteria angka 

kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia yang ditentukan oleh 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, dapat dilihat pada Tabel I. 

 Tabel I. Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kelompok Umur 30-64 Tahun  

                  (Menkes RI, 2013) 

 

 

Jenis 

Kelamin 

BB 

(kg) 

Umur 

(tahun) 

Energi 

(kkal) 

Karbohidrat 

(g) 

Protein 

(g) 

Lemak 

(g) 

Laki-laki 62 30-49 2625 394 65 73 

62 50-64 2325 349 65 65 

Perempuan 55 30-49 2150 323 57 60 

55 50-64 1900 285 57 53 
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C. Obesitas Sentral 

 Obesitas didefinisikan sebagai kondisi akumulasi lemak yang abnormal 

dan berlebihan di jaringan adiposa sehingga kesehatan juga dapat terganggu. 

Menurut Susce (cit., Listyana, 2013) berdasarkan distribusi lemak, obesitas 

dibedakan menjadi dua yaitu obesitas sentral dan obesitas umum. Obesitas sentral 

merupakan kondisi kelebihan lemak yang terpusat pada daerah perut. Obesitas 

sentral terjadi ketika energi yang masuk melalui makanan lebih banyak daripada 

yang digunakan untuk menunjang kebutuhan energi tubuh, kemudian akan 

disimpan dalam bentuk lemak (Listyana cit., Djausal, 2015). Seseorang dikatakan 

obesitas sentral apabila lingkar perut ≥90cm pada pria dan ≥80cm pada wanita 

(IDF, 2006). 

Adiposa berperan dalam pengaturan proses keseimbangan antara asupan 

energi dan pengeluaran energi, serta jumlah cadangan energi dalam tubuh (massa 

lemak) (Pusparini, 2007). Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi 

obesitas yaitu asupan makanan. Dalam pengendalian asupan makanan dilibatkan 

proses biokimiawi yang menentukan rasa lapar dan kenyang termasuk penentuan 

selera jenis makanan, nafsu makan dan frekuensi makan. Menurut Clement (cit., 

Indra, 2007) besar dan aktivitas penyimpanan energi, terutama di jaringan lemak 

diteruskan ke sistem saraf pusat melalui mediator leptin dan dan sinyal tranduksi 

lain. Alur leptin merupakan regulator terpenting dalam keseimbangan energi tubuh. 

Mutasi gen-gen penyandi leptin dan sinyal tranduksi tersebut akan mempengaruhi 

pengendalian asupan makanan dan menyebabkan terjadinya obesitas. 
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Perilaku makan menjadi penyebab timbulnya permasalahan obesitas. Tiga 

hal yang ditekankan dalam perilaku makan seseorang, yaitu pengendalian makan, 

emosi, dan rasa lapar. Pola makan yang menjadi penyebab terjadinya obesitas 

sental, karena asupan makanan yang masuk tidak sama dengan yang digunakan. 

Obesitas sentral tidak hanya terjadi akibat pola makan yang buruk (Sudargo, 2014), 

namun ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas, yaitu: 

1. Umur 

Umur merupakan faktor risiko terjadinya obesitas sentral, semakin 

bertambahnya umur seseorang maka kandungan lemak tubuh total akan meningkat. 

Pada umur yang lebih tua terjadi penurunan massa otot yang memicu penumpukan 

lemak pada perut (Novitasary, Mayulu, dan Kawengian, 2013). Pada umur 40-59 

tahun tingginya risiko obesitas sentral seseorang lebih besar dibandingkan dengan 

umur yang lebih muda. Hal ini terjadi karena lambatnya metabolisme, kurangnya 

aktivitas fisik, frekuensi pangan yang lebih sering, dan tidak terlalu memperhatikan 

bentuk dan ukuran tubuh (Kantachuvessiri, Sirivichayakul, KaewKungwal, 

Tungtrongchitr, and Lotrakul, 2005). 

2. Jenis kelamin 

Obesitas dapat terjadi pada wanita dan pria, namun obesitas lebih banyak 

terjadi pada wanita terutama saat kehamilan dan menopause. Obesitas pada wanita 

disebabkan oleh pengaruh faktor endokrin, karena kondisi ini muncul pada saat-

saat adanya perubahan hormonal. Pada pria, rata-rata lemak tubuhnya adalah 12% 

sedangkan pada wanita sekitar 26%. Pria yang memiliki lemak tubuh lebih dari 20% 
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dari berat tubuh totalnya dinyatakan obesitas, sementara wanita dinyatakan obesitas 

bila lemak tubuhnya melebihi 30% dari berat total tubuhnya (Misnadiarly, 2007). 

3. Tipe Wilayah  

Tempat tinggal secara tidak langsung berhubungan dengan terjadinya 

obesitas sentral. Akses, distribusi, dan pemilihan makanan di kota lebih banyak jika 

dibandingkan di desa (Dwiningsih dan Pramono, 2013). Di daerah perkotaan juga 

banyak ditemukan akses seperti tersedianya makanan siap saji yang tinggi kalori 

dan alat transportasi seperti motor dan mobil sehingga menurunkan aktivitas fisik, 

yang menyebabkan gaya hidup yang kurang aktif bergerak sehingga mengakibatkan 

obesitas sentral (Istiqamah, Sirajuddin, dan Indriasari, 2013). 

4. Pekerjaan 

Tingginya status sosial ekonomi seperti pekerjaan di bidang pelayanan dan 

perkantoran merupakan penyebab terjadinya peningkatan jaringan adiposa sentral 

dan peningkatan berat badan akibat kurangnya aktivitas fisik dibandingkan dengan 

pekerjaan manual yang membutuhkan banyak aktivitas fisik pada masyarakat di 

desa. Semakin tinggi status sosial ekonomi maka semakin tinggi juga beban stress 

yang dialami. Stress merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya jaringan 

adiposa pada perut (Watson, 2014) sebab stress dapat memicu seseorang untuk 

makan secara berlebihan (Rolls, 2007). 

5. Faktor emosi 

Salah satu bentuk gangguan emosi adalah persepsi diri yang negatif. 

Gangguan ini merupakan masalah yang serius pada banyak wanita muda yang 

menderita obesitas, dan dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman dalam 
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pergaulan. Ada dua pola makan abnormal yang bisa menjadi penyebab obesitas, 

yaitu makan dalam jumlah banyak (binge) dan makan dimalam hari (sindroma 

makan pada malam hari). Kedua pola ini biasanya dipicu oleh stress dan 

kekecewaan (Rolls, 2007). 

Pada binge, seseorang makan dalam jumlah sangat banyak, sebagai 

akibatnya kalori yang dikonsumsi sangat banyak. Seseorang yang binge biasanya 

makan dalam jumlah yang banyak, tidak dapat mengontrol pola makan, dan 

mengkonsumsi makanan lebih cepat dibandingkan orang lain, namun setelah 

mengkonsumsi banyak makanan, biasanya merasa bersalah, malu, dan menyesal 

(Kramer and Cohn, 2013). Binge dapat disebabkan karena stres, sedih, tidak dapat 

mengontrol emosi, dan diet. Binge eating biasanya juga terjadi pada seseorang yang 

tidak pernah berhasil dalam menjalankan proses diet (Mignott, 2013). Pada 

sindroma makan pada malam hari disebabkan karena berkurangnya nafsu makan di 

pagi hari dan diikuti dengan makan yang berlebihan saat malam hari.  

D. Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQFFQ) 

Semi quantitative food frequency questionnaire adalah metode untuk 

memperoleh data frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi 

selama periode tertentu seperti hari, minggu, bulan atau tahun. Untuk memperoleh 

asupan zat gizi, kebanyakkan SQFFQ sering dilengkapi dengan ukuran setiap porsi 

(standar, sedang, dan besar) dan jenis makanan (Tang, et al., 2015).  

Kuesioner frekuensi konsumsi makanan terdiri dari daftar jenis makanan 

dan minuman. Asupan zat gizi secara keseluruhan diperoleh dengan menjumlahkan 

kandungan zat gizi masing-masing pangan, lalu dihitung gram makanan yang 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



15 

 

dikonsumsi per hari. Nilai-nilai yang digunakan dalam pilihan frekuensi makanan 

yaitu: tidak pernah = 0; 1-3 kali sebulan = 2/30; 1-3 kali seminggu = 1,5/7; 3-5 kali 

seminggu = 4/7; 1 kali sehari = 1; 2 kali sehari atau lebih = 2,5 (Sauvageout et al., 

2013). 

SQFFQ dapat digunakan untuk mengukur asupan zat gizi makro yaitu 

energi, karbohidrat, protein, dan lemak (Makuituin, Jafar, dan Nadjamuddin, 2013). 

Pengambilan data asupan zat gizi makro sebaiknya dilakukan minimal dua kali agar 

hasil yang diperoleh lebih akurat (Suparjo, Jafar, dan Najamuddin, 2013). 

Menggunakan gambar atau foto dari jenis makanan dan besarnya porsi makanan 

(per piring, mangkuk, dan gelas) dapat membantu responden dalam memberikan 

perkiraan banyaknya asupan makanan yang dikonsumsi (Tang, et al., 2015). 

Beberapa kelebihan dari penggunaan metode frekuensi makanan antara 

lain murah dan sederhana, tidak membutuhkan latihan khusus, dapat dilakukan 

sendiri oleh responden, dan dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antara 

penyakit dan kebiasaan makan. Kekurangan metode frekuensi makanan yaitu 

bergantung pada memori, cukup menjemukan bagi pewawancara, perlu membuat 

percobaan pendahuluan untuk menentukan jenis bahan makanan yang akan masuk 

ke dalam daftar kuesioner, responden harus jujur dan mempunyai motivasi tinggi, 

kemungkinan terjadi bias, dan dibutuhkan kemampuan lebih terutama pada 

responden yang tidak bisa membaca dan menulis, serta berusia lanjut (Adamson, 

2009). 
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E. Landasan Teori 

Saat tubuh mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, 

sumber energi yang digunakan berasal dari glikogen (simpanan karbohidrat) 

sehingga lemak yang tertimbun tidak terpakai, apabila hal ini terulang terus 

menerus, timbunan lemak akan semakin menumpuk, menjadi abnormal dan 

menyebabkan obesitas, oleh karena itu asupan karbohidrat, protein, lemak, dan 

pengeluaran energi harus seimbang (Gandy, Madden, dan Holdswoth, 2014). 

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya obesitas sentral yaitu umur dan 

tempat tinggal. Umur merupakan faktor risiko terjadinya obesitas sentral, semakin 

bertambahnya umur seseorang maka kandungan lemak tubuh total akan meningkat. 

Pada umur yang lebih tua terjadi penurunan massa otot yang memicu penumpukan 

lemak pada perut (Novitasary, Mayulu, dan Kawengian, 2013). Semakin tinggi 

status sosial ekonomi maka semakin tinggi juga beban stress yang dialami. Stress 

merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya jaringan adiposa pada perut 

(Watson, 2014). 

F. Hipotesis 

Ada hubungan bermakna antara asupan energi, karbohidrat, protein, dan 

lemak terhadap obesitas sentral pada orang dewasa di Desa Kepuharjo, Kecamatan 

Cangkringan, Yogyakarta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik yaitu, penelitian 

diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi (Swarjana, 2012). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik dengan rancangan penelitian 

secara cross sectional. Rancangan penelitian cross sectional adalah sebuah 

rancangan yang mempelajari hubungan atau korelasi antara faktor-faktor risiko 

dengan dampak atau efeknya untuk mempelajari faktor-faktor risiko dengan 

efeknya. Faktor risiko dan efeknya diobservasi pada saat yang sama, artinya setiap 

subjek penelitian diobservasi hanya satu kali saja dan faktor risiko serta efek diukur 

menurut keadaan atau status pada saat diobservasi (Budiharto, 2008). Pada 

penelitian ini dilakukan analisis hubungan asupan makan terhadap obesitas sentral. 

Asupan makan sebagai faktor risiko, sedangkan obesitas sentral sebagai efek. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas yang digunakan yaitu asupan energi, karbohidrat, protein, 

dan lemak. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat yang digunakan yaitu obesitas sentral. 

3. Variabel pengacau 

a. Variabel pengacau terkendali: umur 
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b. Variabel pengacau tak terkendali: pekerjaan, indeks massa tubuh (IMT), 

aktivitas fisik, daya ingat, dan merokok. 

4. Definisi operasional 

Tabel II. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional 
Cara Pengukuran 

Skala Penilaian 

Umur Responden penelitian adalah 

penduduk dewasa yang 

berumur 40-60 tahun di Desa 

Kepuharjo, yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi 

penelitian. 

Nominal 1 = 40-50 tahun 

2 = 51-60 tahun 

 

Pekerjaan Pekerjaan yang dilakukan oleh 

responden penelitian 

Nominal 1 = tidak  

      bekerja 

2 = petani 

      (peternak) 

3 = buruh 

4 = pedagang 

5 = swasta 

6 = PNS 

Indeks Massa 

Tubuh (IMT)  

IMT ≥25 kg/m2, jika dihitung 

dengan rumus 

IMT= 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑘𝑔)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)𝑥𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)
 

(Zaher, et al., 2009). 

Ordinal 1 = ≥25 kg/m2 

2 = <25 kg/m2 

Asupan energi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asupan energi adalah total 

energi yang bersumber dari 

makanan dan minuman yang 

dikonsumsi yang diperoleh dari 

survei konsumsi menggunakan 

metode konsumsi frekuensi 

makanan, kemudian 

dibandingkan dengan AKG dan 

dikalikan 100%. 

(WNPG, cit., Marliyati, 

Nugraha, dan Anwar, 2014). 

Ordinal 1 = lebih  

(>110% AKG)   

2 = cukup (90-   

110% AKG) 

3 = kurang 

(<90% AKG) 

 

Asupan 

karbohidrat 

Asupan karbohidrat adalah total 

karbohidrat yang bersumber 

dari makanan dan minuman 

yang dikonsumsi yang 

diperoleh dari survei konsumsi 

Ordinal 1 = lebih  

(>110% AKG)   

2 = cukup (90-   

110% AKG) 

3 = kurang 
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Lanjutan Tabel II 

 menggunakan metode 

konsumsi frekuensi makanan, 

kemudian dibandingkan dengan 

AKG dan dikalikan 100%. 

 

(WNPG, cit., Loong, Mayulu, 

dan Kawengian, 2013). 

 (<90% AKG) 

 

Asupan protein Asupan protein adalah total 

protein yang bersumber dari 

makanan dan minuman yang 

dikonsumsi yang diperoleh dari 

survei konsumsi menggunakan 

metode konsumsi frekuensi 

makanan, kemudian 

dibandingkan dengan AKG dan 

dikalikan 100%. 

 

Ordinal 1 = lebih  

(>110% AKG)   

2 = cukup (90-   

110% AKG) 

3 = kurang 

(<90% AKG) 

 

Asupan lemak Asupan lemak adalah total 

lemak yang bersumber dari 

makanan dan minuman yang 

dikonsumsi yang diperoleh dari 

survei konsumsi menggunakan 

metode konsumsi frekuensi 

makanan, kemudian 

dibandingkan dengan AKG dan 

dikalikan 100%. 

Ordinal 1 = lebih  

(>110% AKG)   

2 = cukup (90-   

110% AKG) 

3 = kurang 

(<90% AKG) 

 

 

Obesitas 

sentral 

Obesitas sentral merupakan 

status gizi yang tidak seimbang 

akibat asupan yang berlebih. 

Obesitas sentral dapat diukur 

dengan pengukuran lingkar 

pinggang (LP).  

 

(IDF, 2006). 

Ordinal 1 = Obesitas 

sentral bila LP 

≥90 cm pada 

pria dan ≥80cm 

pada wanita  

2 = Tidak 

obesitas sentral 

bila LP <90cm 

pada pria dan 

<80cm pada 

wanita 

 

C. Bahan Penelitian 

Responden penelitian yaitu penduduk Desa Kepuharjo, Kecamatan 

Cangkringan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi subjek 
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penelitian adalah pria dan wanita dewasa yang berumur 40-60 tahun. Kriteria 

eksklusi yang ditentukan adalah tidak sedang menjalani diet dan sedang 

mengkonsumsi obat-obatan. Subjek penelitian dipilih menggunakan non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

adalah pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang 

dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010). 

Besar sampel ditentukan oleh rumus berikut: 

n = 
𝑁𝑍

2
𝑃(1−𝑃)

𝑁𝑑
2

+𝑍
2

(1−𝑃)
 

n = besar sampel 

N = besar populasi 

Z = nilai sebaran normal baku (tingkat kepercayaan 95%=1,96) 

P = proporsi kejadian (50%=0,05) 

d = besar penyimpangan 0,1 

n = 
9041(1,96)20,5(1−0,5)

904(0,1)2+(1,96)20,5(1−0,5)
 = 86,7 ≈ 87 orang 

(Murti, 2010). 

Jumlah sampel minimal yang didapatkan dari perhitungan rumus besar 

sampel yaitu 87 orang, dan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebesar 100 orang, sehingga jumlah responden penelitian memenuhi kriteria 

dari jumlah sampel minimal yang didapatkan. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian  yang  akan   digunakan  adalah   alat  tulis, panduan 

wawancara SFFQ (panduan wawancara terlampir),  timbangan berat  badan,  

pengukur  tinggi  badan, dan pita pengukur merk Butterfly® untuk mengukur 

lingkar pinggang responden.  

Instrumen penelitian dikatakan valid dan reliabel apabila dapat 

menunjukkan ketepatan alat ukur sesuai dengan yang diukur dan menunjukkan 

sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan (Sumantri, 2011). 

Validasi timbangan berat badan, pita pengukur, dan pengukur tinggi badan 

dilakukan di Balai Metrologi Yogyakarta. Hasil pengujian validitas instrumen 

menunjukkan bahwa alat yang digunakan valid, ditunjukkan dengan ukuran skala 

pada instrumen yang sudah tepat sesuai dengan skala yang ditunjukkan. Pengujian 

reabilitas dilakukan dengan cara mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar 

pinggang sebanyak 5 kali pada satu responden yang sama pada saat pengambilan 

data, kemudian menghitung nilai CV (%). Nilai CV (%) pita pengukur, timbangan, 

dan alat ukur tinggi badan yaitu 0,46, 0,42, dan 0,15. Nilai CV (%) yang baik adalah 

<5%. 

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, sehingga peneliti mendapatkan keterangan atau informasi 

secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap 

berhadapan muka dengan orang tersebut (face to face). Jenis wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara secara terpimpin (structured interviewed). 

Wawancara jenis ini dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman berupa kuesioner 
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yang telah disiapkan sebelumnya sehingga peneliti tinggal membacakan 

pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada responden (Notoatmodjo, 2010).  

Sebelum kuesioner digunakan, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 

harus diuji coba terlebih dahulu pada sekelompok orang. Syarat responden untuk 

pengujian kuesioner adalah masyarakat yang tidak dijadikan responden penelitian, 

yaitu dilakukan di Pedukuhan Manggong, memiliki karakteristik yang mendekati 

atau yang sama dengan responden penelitian, yaitu berumur 40-60 tahun, dan 

jumlah responden yang akan dijadikan sebagai uji coba kuesioner minimal 30 orang 

(Wibowo, 2014). Tujuan dari uji coba kuesioner adalah untuk mengetahui 

permasalahan yang muncul dari pewawancara dalam menyampaikan pertanyaan 

kepada responden dan sebaliknya, serta kendala yang dihadapi responden dalam 

menjawab pertanyaan (Effendi dan Tukiran, 2012). Uji coba kuesioner untuk 

panduan wawancara dilakukan dengan pemahaman bahasa dan percobaan 

pendahuluan untuk menentukan jenis bahan makanan dan minuman yang masuk 

dalam daftar kuesioner. 

E. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, 

Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan selama 3 hari dengan perincian waktu 

penelitian sebagai berikut: 

1. 30 Mei 2015 bertempat di Balai Desa Kepuharjo, Cangkringan, Yogyakarta, 

pukul 08.00-12.00 

2. 18 Juni 2015 bertempat di Balai Desa Kepuharjo, Cangkringan, Yogyakarta, 

pukul 14.00-17.00 
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3. 20 Juni 2015 bertempat di Gedung Serba Guna Hunian Tetap (Huntap) 

Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Yogyakarta, pukul 14.00-17.00. 

F. Tata Cara Penelitian 

1. Observasi awal 

Pada observasi awal, dilakukan pencarian informasi mengenai adanya 

kelompok responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kelompok responden 

yang dibutuhkan adalah penduduk Kecamatan Cangkringan sebanyak 100 orang 

dan berumur 40-60 tahun. Pencarian ini dilakukan dengan meminta data di Kantor 

Kecamatan Cangkringan. Data jumlah pedukuhan yang berasal dari Kantor Balai 

Desa sebanyak 8 pedukuhan, yaitu Pedukuhan Kaliadem, Padukuhan Jambu, 

Pedukuhan Petung, Pedukuhan Kopeng, Pedukuhan Batur, Pedukuhan 

Pagerjurang, Pedukuhan Kepuh, Pedukuhan Manggong, dan jumlah masyarakat 

Desa Kepuharjo sebanyak 2654 orang, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) 

sebanyak 904 KK . 

Pedukuhan yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu Pedukuhan 

Jambu dan Manggong karena jarak antara Pedukuhan Jambu dengan Balai Desa 

sangat jauh dan warga di Pedukuhan Manggong (yang bertempat di HUNTAP 

Pagerjurang) sudah dijadikan sebagai responden uji coba kuesioner. Uji coba 

kuesioner sebagai panduan wawancara dilakukan di Pedukuhan Manggong 

menggunakan 30 orang responden yang berumur 40-60 tahun. Peneliti juga 

melakukan observasi jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual di sekitar Desa 

Kepuharjo untuk dimasukkan ke dalam daftar kuesioner. 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



24 

 

2. Permohonan izin dan kerjasama 

Permohonan izin untuk melakukan penelitian ditujukan kepada Komisi 

Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah 

Mada untuk memperoleh ethical clearance. Surat ethical clearance dikeluarkan 

oleh Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada pada tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor surat 

KE/FK/502/EC. Permohonan izin kedua ditujukan kepada Kepala Bappeda (Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah) Sleman untuk memperoleh izin melakukan 

penelitian di Kecamatan Cangkringan. Surat izin yang dikeluarkan oleh Bappeda 

pada tanggal 28 April 2015 dengan nomor surat 070/Bappeda/1799/2015. 

Permohonan izin yang ketiga ditujukan kepada Kepala Bappeda Sleman untuk 

memperoleh izin melakukan uji coba kuesioner. Surat izin yang dikeluarkan oleh 

Bappeda pada tanggal 11 Mei 2015 dengan nomor surat 070/Bappeda/1962/2015.  

3. Pembuatan informed consent 

Informed consent digunakan sebagai bukti kesediaan calon responden 

untuk dapat mengikuti penelitian ini. Pembuatan informed consent ini sesuai 

dengan standar yang dikeluarkan Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan 

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

G. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa identitas responden, frekuensi, jumlah dan 

jenis makanan responden melalui wawancara secara terpimpin menggunakan 

panduan wawancara frekuensi makanan (SQFFQ), pengukuran lingkar pinggang 

(LP) dan indeks massa tubuh (IMT).  
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Pengukuran LP dilakukan pada titik tengah antara tulang rusuk dan iliac 

crest secara horizontal mengelilingi abdomen. Pita pengukur menempel pada kulit 

namun tidak sampai menekan dan posisi responden berdiri tegak, tangan di 

samping, kaki rapat. Pengukuran IMT dilakukan dengan mengukur tinggi badan 

dan berat badan. Tinggi badan diukur menggunakan alat pengukur tinggi badan, 

responden berdiri tegak dengan pandangan lurus, bahu rileks, tangan di sisi tubuh, 

kaki lurus, telapak kaki pada posisi datar dan tidak memakai alas kaki, sedangkan 

pengukuran berat badan dilakukan dengan cara berdiri pada timbangan berat badan, 

tidak memakai alas kaki, dan pandangan lurus ke depan. Pengukuran IMT 

dilakukan karena peneliti ingin mengetahui proporsi responden yang mengalami 

obesitas umum yang juga mengalami obesitas sentral. 

Pengumpulan data melalui panduan wawancara dilakukan dengan 

menanyakan langsung kepada responden daftar pertanyaan yang telah dibuat dan 

dibantu dengan gambar penunjang yang dapat membantu responden dalam 

menjawab pertanyaan. Asupan karbohidrat, protein, dan lemak diperoleh dengan 

menjumlahkan kandungan zat gizi masing-masing pangan, lalu dihitung berat 

makanan (gram) yang dikonsumsi per hari. 

H. Analisis Data 

1. Pengolahan data 

a. Peneliti memeriksa kembali semua jawaban responden. Jika ada yang belum 

dijawab maka peneliti meminta responden untuk mengisi kuesioner 

tersebut, selanjutnya peneliti mengkonversi semua frekuensi daftar bahan 

makanan untuk per hari. Jika responden mengkonsumsi nasi 3 kali sehari 
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maka hasil yang diperoleh sama dengan 3 per hari, telur dikonsumsi 2 kali 

seminggu maka hasil yang diperoleh sama dengan 2/7=0,286 per hari, 

daging ayam dikonsumsi 4 kali sebulan maka hasil yang diperoleh sama 

dengan 4/30=0,133 per hari, dan jika responden mengkonsumsi daging sapi 

2 kali setahun maka hasil yang diperoleh sama dengan 2/365=0,005 per hari.   

b. Peneliti mengalikan jumlah frekuensi makan per hari dengan ukuran porsi 

(gram) untuk mendapat berat yang dikonsumsi dalam gram/hari, setelah itu 

peneliti memasukkan nilai berat makanan yang dikonsumsi responden 

dalam gram/hari ke dalam program nutrisurvey untuk mendapatkan total 

energi, karbohidrat, protein, dan lemak responden per hari, kemudian 

peneliti menghitung Angka Kecukupan Gizi (AKG) responden dengan cara 

membagi berat badan responden dan berat badan menurut standar dari 

Menteri Kesehatan, lalu dikalikan dengan energi menurut standar yang 

ditentukan oleh Menteri Kesehatan. 

c. Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu menghitung persentase 

AKG energi, karbohidrat, protein, dan lemak dengan cara membagikan 

masing-masing nilai zat makronutrien dengan nilai standar dari Menteri 

Kesehatan, lalu dikalikan dengan nilai AKG masing-masing responden, 

setelah itu peneliti mengkelompokkan kecukupan energi, karbohidrat, 

protein, dan lemak dengan kode 1 (lebih) jika >110% AKG, kode 2 (cukup) 

jika 90-110% AKG, dan kode 3 (kurang) jika <90% AKG.  
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2. Analisis data 

Pada penelitian ini proses pengolahan data dilakukan secara komputerisasi 

dengan uji distribusi kenormalan data menggunakan Kolmogorov-Smirnov, karena 

jumlah responden penelitian sebanyak 100 orang responden. Analisis univariat 

untuk mengetahui distribusi frekuensi umur, pekerjaan, indeks massa tubuh (IMT), 

asupan karbohidrat, protein, dan lemak sebagai variabel bebas, dan obesitas sentral 

sebagai variabel terikat. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Uji Mann Whitney juga dilakukan untuk 

pada penelitian ini untuk menguji adanya perbedaan rerata angka kecukupan gizi 

(AKG) responden yang obesitas sentral dan tidak obesitas sentral. Digunakan uji 

Mann Whitney karena data yang didapatkan tidak terdistribusi normal. Dilakukan 

juga analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang meliputi 

variabel bebas dan variabel tergantung melalui uji Chi-Square. 

Digunakan uji Chi-Square karena jenis hipotesis yang digunakan yaitu 

hipotesis komparatif, dan skala variabel yang digunakan yaitu skala kategorik. 

Syarat uji Chi-Square adalah sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, dan 

maksimal 20% dari jumlah sel. Bila tidak memenuhi syarat uji Chi-Square, maka 

digunakan uji alternatifnya yaitu uji Fisher. Alternatif uji Chi-Square untuk tabel 

2x2 adalah uji Fisher, untuk tabel 2xK adalah uji Kolmogorov-Smirnov, dan untuk 

tabel selain 2x2 dan 2xK adalah penggabungan sel untuk kembali diuji dengan uji 

Chi-Square (Dahlan, 2011). Batasan signifikansi jika nilai p<0,05 maka hasil 

hitungan statistik bermakna, sebaliknya jika nilai p>0,05 berarti hasil hitungan 

statistik tidak bermakna.   
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I. Keterbatasan Penelitian 

Alasan tidak adanya hubungan antara asupan makan dengan obesitas 

sentral pada responden di Desa Kepuharjo, Cangkringan, dalam penelitian ini, yaitu 

penggunaan panduan wawancara frekuensi konsumsi makanan (SQFFQ) bisa 

memungkinkan subjek penelitian memberikan data asupan makanannya 

lebih/kurang daripada asupan makanan yang dikonsumsi.  

Data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan Semi Quantitative 

Food Frequency Questionaire (SQFFQ) yang menyebabkan ketepatannya 

bergantung pada daya ingat pasien dan dibutuhkan kejujuran yang tinggi untuk 

memberikan data asupan makanannya (Supriasa, Bakri, dan Fajar, 2013), serta 

pengambilan data hanya 1 kali dikarenakan peneliti kesusahan untuk 

mengumpulkan dan meminta partisipasi responden untuk ikut berperan dalam 

penelitian ini, selain itu pengambilan data juga dilakukan pada saat bulan puasa 

sehingga banyak responden yang sudah diundang tidak hadir. Hal inilah yang bisa 

membuat data tidak mencerminkan asupan makan yang sebenarnya dari responden. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, 

Yogyakarta, di 7 pedukuhan yaitu Pedukuhan Manggong, Pedukuhan Kaliadem, 

Pedukuhan Kepuh, Pedukuhan Pagerjurang, Pedukuhan Petung, Pedukuhan Batur, 

dan Pedukuhan Kopeng yang mewakili Desa Kepuharjo karena tempat tinggal 

warga tidak jauh dari tempat pengambilan data. Responden penelitian ini adalah 

masyarakat dewasa sebanyak 100 orang karena kriteria minimal sampel yang 

digunakan yaitu 87 orang responden dengan rentang umur 40-60 tahun. Penelitian 

yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Suryasaputra dan Nadhiroh (2012) 

menggunakan sampel sebanyak 40 orang, sehingga sebaran nilai-nilai dari suatu 

penelitian menyebar menurut sebaran normal (Saefuddin, 2009). 

A. Karakteristik Responden 

Tabel III. menunjukkan karakteristik responden berupa umur, pekerjaan, 

asupan energi, asupan karbohidrat, asupan protein, asupan lemak, obesitas sentral, 

dan obesitas umum pada 50 responden wanita dan 50 responden pria.  

Tabel III. Karakteristik Responden  

Variabel Wanita 

(n=50) 

n (%) 

Pria 

(n=50) 

n (%) 

Total 

(n=100) 

n (%) 

p 

Umur 

40-50 tahun 

51-60 tahun 

 

49 (49) 

1 (1) 

 

29 (29) 

21 (21) 

 

78 (78) 

22 (22) 

 

0,000* 

Pekerjaan 

Tidak Bekerja 

Petani (peternak) 

 

21 (21) 

23 (23) 

 

2 (2) 

28 (28) 

 

23 (23) 

51 (51) 

 

0,000* 
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Lanjutan Tabel III 

Buruh 1 (1) 3 (3) 4 (4)  

Pedagang 1 (1) 3 (3) 4 (4)  

Swasta 2 (2) 11 (11) 13 (13)  

PNS 2 (2) 3 (3) 5 (5)  

Asupan Energi 

Lebih (>110%) 

Cukup (90-110%) 

 

10 (10) 

6 (6) 

 

12 (12) 

2 (2) 

 

22 (22) 

8 (8) 

 

0,326 

Kurang (<90%) 34 (34) 36 (36) 70 (70)  

Asupan 

Karbohidrat 

Lebih (>110%) 

Cukup (90-110%) 

Kurang (<90%) 

 

 

2 (2) 

3 (3) 

45 (45) 

 

 

3 (3) 

4 (4) 

43 (43) 

 

 

5 (5) 

7 (8) 

88 (88) 

 

 

0,824 

 

 

Asupan protein 

Lebih (>110%) 

Cukup (90-110%) 

Kurang (<90%) 

 

13 (13) 

5 (5) 

32 (32) 

 

15 (15) 

6 (6) 

29 (29) 

 

28 (28) 

11 (11) 

61 (61) 

 

0,826 

Asupan lemak 

Lebih (>110%) 

Cukup (90-110%) 

Kurang (<90%) 

 

24 (24) 

5 (5) 

21 (21) 

 

24 (24) 

5 (5) 

21 (21) 

 

48 (48) 

10 (10) 

42 (42) 

 

1,000 

 

 

Obesitas Sentral 

Ya 

Tidak 

LP ≥80cm 

28 (28) 

22 (22) 

LP≥90cm 

12 (12) 

38 (38) 

 

40 (40) 

60 (60) 

 

0,001* 

Obesitas 

(IMT≥25 kg/m2) 

Ya 

Tidak 

 

 

25 (25) 

25 (25) 

 

 

22 (22) 

28 (28) 

 

 

47 (47) 

52 (52) 

 

 

0,548 

*berbeda signifikan (p<0,05) 

1. Umur  

Berdasarkan data pada Tabel III. 78% responden berusia 40-50 tahun, 

sedangkan 22% berusia 51-60 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan pada umur responden pria dan wanita (p=0,000). Hasil 

penelitian ini tidak berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti lain, seperti penelitian yang dilakukan oleh Trisna dan Hamid (2009) di 

daerah pedesaan, Kecamatan Lubuk, Sikaping, Sumatra Barat menemukan bahwa 
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55,8% obesitas sentral terjadi pada kelompok umur 40-50 tahun. Prevalensi 

obesitas sentral juga ditemukan lebih tinggi pada responden dengan umur lebih tua 

(45-64 tahun) (Janghorbani et al., 2007). Noor, Raza, Zeeshan, and Muhammad 

(2010) juga menemukan 81% besarnya lingkar pinggang terjadinya pada umur 40-

49 tahun, yang sebagai penanda terjadinya obesitas sentral. 

Obesitas sentral sangat erat hubungannya dengan umur. Semakin 

bertambahnya umur maka metabolisme yang terjadi di dalam tubuh mengalami 

penurunan, lalu akan terjadi perubahan secara biologis yaitu menurunnya fungsi 

dari otot-otot. Menurunnya fungsi otot dapat menyebabkan energi yang dikeluarkan 

tubuh untuk beraktivitas juga semakin sedikit, sehingga lemak di dalam tubuh 

semakin meningkat (Novitasary, Mayulu, dan Kawengian, 2013). 

2. Pekerjaan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa 51% responden bekerja sebagai petani 

(peternak), 23% tidak bekerja, 13% sebagai swasta, 5% sebagai PNS, dan 4% 

sebagai buruh dan pedagang. Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan 

antara pekerjaan yang dilakukan oleh pria dan wanita (p=0,000). Hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani (peternak) 

dan menghabiskan waktu mereka di sawah, di ladang, di kandang sapi dan kandang 

kambing untuk memeras susu kambing dan sapi. Responden wanita yang tidak 

bekerja sebanyak 21%. Peneliti Pei, Cheng, Kang, and Yan (2015) menemukan 

bahwa 22,7% wanita di China tidak bekerja.  

Berdasarkan hasil kuesioner, 21% wanita yang tidak bekerja, bekerja 

sebagai ibu rumah tangga. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sundari, Masdar, dan 
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Rosdiana (2015) mengatakan bahwa 57,8% wanita di Pekanbaru bekerja sebagai 

ibu rumah tangga. Menurut Saboo, et al. (2014), Mahardikawati dan Roosita 

(2008), total energi yang digunakan oleh ibu rumah tangga sebesar 1200-2000 

kkal/hari. Energi yang dikeluarkan ketika memasak selama 15 menit sebanyak 30-

35 kkal, mengepel lantai membutuhkan energi sebanyak 40-45 kkal, mencuci 

pakaian membutuhkan energi sebanyak 80 kkal, merawat anak selama 3 jam 

membutuhkan energi sebanyak 303,9 kkal, menyetrika membutuhkan energi 

sebanyak 50 kkal, membersihkan perabotan rumah tangga membutuhkan energi 

sebanyak 22-26 kkal, dan membersihkan halaman membutuhkan energi sebanyak 

30-35 kkal.  

Aktivitas yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sangat beragam, namun 

obesitas sentral lebih banyak terjadi pada wanita yang bekerja sebagai ibu rumah 

tangga dibandingkan dengan pekerjaan lain. Hal ini disebabkan karena pola makan 

yang salah yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, seperti mengkonsumsi makanan 

secara berlebihan, 89% sering mengkonsumsi kue, biskuit, makanan ringan, dan 

makanan yang digoreng lebih dari 2 kali dalam seminggu. Frekuensi olahraga ibu 

rumah tangga di Desa Kepuharjo relatif rendah dan akan berpengaruh terhadap 

terjadinya obesitas sentral. Hal serupa juga ditemukan oleh Chung, Sin, Yoon, and 

Choi (2011) bahwa frekuensi olahraga yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di 

Seoul, Korea setiap harinya hanya 5,4%. Asupan makan yang tidak terkontrol, dan 

kurang olahraga, menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak seimbang dengan 

energi yang dikonsumsi, sehingga semakin banyak lemak yang tertimbun di dalam 

tubuh. 
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Obesitas sentral tidak hanya disebabkan oleh asupan makan, tetapi juga 

ada berbagai faktor lain yang menyebabkan terjadinya obesitas sentral pada 

masyarakat pedesaan, dengan kemampuan ekonomi yang rendah memiliki 

hubungan dengan ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan yang sehat. 

Menurut Basio (cit., Loong, 2015), obesitas dapat diperantarai oleh makanan padat 

energi yang tinggi gula dan lemak. Hal ini dapat menjelaskan angka obesitas 

didapatkan di antara para pekerja miskin. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Pei, Cheng, Kang, and Yan (2015) yang menyatakan bahwa 

pria yang bertempat tinggal di pedesaan barat laut China yang bekerja sebagai 

petani dengan pendapatan yang rendah signifikan terhadap terjadinya obesitas 

sentral (p<0,005). 

3. Asupan energi  

Data pada Tabel III. menunjukkan bahwa 70% asupan energi responden 

di Desa Kepuharjo, Cangkringan sebagian besar kurang, 34% terjadi pada wanita 

dan 36% terjadi pada responden pria. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang 

dikonsumsi responden dalam kesehariannya kurang, dan tidak sesuai dengan angka 

kecukupan gizi bagi bangsa Indonesia yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia.  

Energi berasal dari pembakaran karbohidrat, protein, dan lemak yang 

dibutuhkan tubuh untuk pernafasan, bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Jika 

kebutuhan energi tidak tercukupi maka kelangsungan proses di dalam tubuh 

menjadi terganggu (Lavie, Milani, and Ventura, 2009). Kontribusi rata-rata zat gizi 

sumber energi terhadap energi total yaitu karbohidrat 65%, protein 20% dan lemak 
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15% (Anwar, 2009), sedangkan menurut Dietary Reference Intakes (DRI) dari 

Thailand, kontribusi energi untuk orang dewasa dengan usia 19-50 tahun yaitu 

karbohidrat 45-50%, protein 10-15%, dan lemak 20-35% (Ivanovitch, Klaewkla, 

Chongsuwatm, Viwatwongkasem, and Kitvorapat, 2014). 

Kekurangan asupan energi responden pria di Desa Kepuharjo, 

Cangkringan sedikit lebih besar dibandingkan responden wanita. Rendahnya 

asupan energi pada pria dibanding dengan wanita, juga ditemukan oleh beberapa 

peneliti lain. Waloya, Rimbawan, dan Andarwulandari (2013) mengatakan bahwa 

kekurangan asupan energi pada pria 75% lebih besar dibandingkan pada wanita 

(31,25%). Ledikwe, et al. (2006) juga menemukan bahwa kekurangan asupan 

energi lebih besar terjadi pada pria. 

 Wanita lebih banyak menyimpan banyak lemak karena energi yang 

dikeluarkan lebih sedikit daripada yang dikonsumsi, oleh karena itu wanita dengan 

usia lebih dari 40 tahun harus mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi, hal 

ini disebabkan karena massa lemak bebas pada wanita (36,35%) lebih besar 

dibandingkan pria (24,65%) (Wu and O’Sullivan, 2011). 

4.  Asupan karbohidrat  

Penelitian ini menunjukkan bahwa 88% asupan karbohidrat responden di 

Desa Kepuharjo, Cangkringan sebagian besar kurang. Kurangnya asupan 

karbohidrat responden wanita (45%) lebih besar dibandingkan responden pria 

(43%). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Waloya, Rimbawan, dan 

Andarwulandari (2013) juga mengatakan bahwa kekurangan asupan karbohidrat 

pada wanita lebih besar (100%) dibandingkan pada pria (93,75%).  
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Karbohidrat merupakan salah satu zat makronutrien yang penting untuk 

pembentukan energi. Karbohidrat harus tersedia dalam jumlah yang cukup, sebab 

kekurangan karbohidrat sekitar 15% dari kalori dapat menyebabkan terjadi 

kelaparan dan berat badan menurun (Hidayat, 2008).  Otot pada wanita lebih sedikit 

dibandingkan pria sehingga laju metabolisme basal pada tubuh berkurang. Hal ini 

disebabkan karena otot menggunakan energi yang dikonsumsi untuk beraktivitas, 

apabila jumlah otot sedikit maka sumber energi yang dikeluarkan tubuh juga sedikit 

(Antonetti, 2013), oleh karena itu pada wanita dewasa yang konsumsi energinya 

berlebihan tanpa diikuti dengan aktivitas fisik yang cukup, maka akan terjadi 

obesitas sentral.  

5.  Asupan protein  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 61% asupan protein responden di 

Desa Kepuharjo, Cangkringan sebagian besar kurang. Kekurangan asupan protein 

lebih banyak terjadi pada wanita (32%) dibandingkan pada responden pria (29%). 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting karena berfungsi sebagai 

pembentukkan jaringan dan mengganti jaringan yang rusak, serta sebagai cadangan 

energi bagi tubuh. Kurangnya asupan protein juga terjadi di salah satu kabupaten di 

Bogor, namun kekurangan asupan protein lebih besar terjadi pada pria (93,75%) 

dibandingkan wanita (68,75%) (Waloya, Rimbawan, dan Andarwulan, 2013).  

Kebutuhan protein pada umur dewasa adalah 50-60 gram per hari atau 

berkisar 11% dari total energi (Hidayat, 2008). Sumber protein yang paling banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat Desa Kepuharjo, Cangkringan yaitu tempe dan tahu, 

karena sumber protein lain seperti ikan sulit didapatkan karena tempat tinggal 
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responden jauh dari tempat penjual ikan, dan juga karena keterbatasan ekonomi 

untuk membeli ikan, daging, serta sumber protein yang lain. 

6. Asupan lemak  

Penelitian ini menunjukkan bahwa asupan lemak responden di Desa 

Kepuharjo, Cangkringan mengalami kelebihan sebesar 48%, namun tidak ada 

perbedaan asupan lemak antara responden pria dan wanita. Dibandingkan dengan 

asupan zat makronutrien yang lain, asupan lemak masyarakat Desa Kepuharjo 

termasuk tinggi. Berdasarkan hasil kuesioner, banyak masyarakat Desa Kepuharjo, 

Cangkringan yang gemar mengkonsumsi gorengan.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Harikedua dan Tando (2012) bahwa 71% kelebihan asupan lemak lebih banyak 

terjadi pada pria dibandingkan pada wanita (29%). Kelebihan asupan lemak lebih 

banyak terjadi pada pria dibandingkan pada wanita juga ditemukan oleh beberapa 

peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Jayawardena, Thennakoon, Byrne, Soares, 

Katulanda, and Hills (2014) di salah satu pedesaan di Sri Lanka, dan Kolahdooz, 

Spearing, and Sharma (2013) pada orang dewasa Afrika, juga mengatakan bahwa 

makanan yang mengandung banyak lemak lebih banyak dikonsumsi oleh pria 

dibandingkan wanita.  

Sumber lemak yang dikonsumsi oleh responden berasal dari tempe dan 

tahu yang digoreng dan dikonsumsi lebih dari 2 potong, oleh karena itu akumulasi 

lemak di dalam tubuh menjadi semakin bertambah, karena satu sendok makan 

minyak memberi 100 kalori, sehingga satu porsi gorengan menyumbang lebih satu 

sendok makan minyak (Nasedul, 2008).   

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



37 

 

7.  Obesitas sentral  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% responden mengalami obesitas 

sentral, sedangkan 60% responden tidak mengalami obesitas sentral. Data pada 

Tabel III.  menunjukkan bahwa ada perbedaan antara obesitas sentral yang terjadi 

pada pria dan wanita (p=0,000). Responden wanita (28%) di Desa Kepuharjo, 

Cangkringan lebih banyak mengalami obesitas sentral dibandingkan responden pria 

(12%). Tingginya obesitas sentral pada responden wanita dibandingkan pada pria, 

juga ditemukan oleh beberapa peneliti lain. Sundari, Masdar, dan Rosdiana (2015) 

pada masyarakat Kota Pekanbaru mengatakan bahwa jumlah wanita sebanyak 

74,9% yang mengalami obesitas sentral, sedangkan responden pria sebanyak 

31,9%. Sugianti, Hardinsyah, dan Afriansyah (2009) juga mengatakan bahwa 

36,9% wanita lebih banyak mengalami obesitas sentral dibandingkan pria. Bindhu, 

Thankam, Jose, Benny, Beevi, and Haran (2014) di Nellanadu Panchayath, 

Kecamatan Trivandrum juga menyatakan bahwa 43% orang dewasa mengalami 

obesitas sentral di antaranya pada wanita 50,8% dan pria 35%.   

Banyak hal yang dapat mempengaruhi terjadinya obesitas sentral, salah 

satunya yaitu ketika energi yang masuk melalui makanan lebih banyak daripada 

energi yang digunakan untuk beraktivitas disimpan dalam bentuk lemak. 

Metabolisme yang semakin melambat, frekuensi konsumsi pangan yang lebih 

sering, dan cadangan lemak tubuh lebih banyak terjadi pada wanita. Pada penelitian 

ini 21% responden wanita tidak bekerja atau bekerja sebagai ibu rumah tangga, 

sehingga asupan makan yang tidak terkontrol, kurang olahraga, dan waktu tidur 

yang lebih lama, hal ini menyebabkan tingginya risiko obesitas sentral pada wanita. 
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8.  Obesitas (IMT) 

Data pada Tabel III. menunjukkan bahwa 25% wanita mengalami 

obesitas dibandingkan pria (22%). Obesitas lebih banyak dialami oleh wanita 

dibandingkan pada pria juga ditemukan pada beberapa penelitian. Nurzakiah, 

Achadi, dan Sartika (2010) mengatakan bahwa 24,92% obesitas lebih banyak 

dialami oleh wanita dibandingkan pria (15,88%). Jayawardena, et al. (2014) juga 

menemukan bahwa 18,9% wanita di Sri Lanka lebih banyak mengalami obesitas, 

sedangkan pada pria hanya 5,4%.  

Aktivitas seseorang cenderung berkurang seiring bertambahnya umur. 

Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan massa otot dalam tubuh cenderung 

menurun dan tingkat pembakaran kalori dalam tubuh semakin lambat. Seiring 

bertambahnya umur dan dengan asupan makanan yang berlebih, tubuh semakin 

sulit untuk membakar kalori yang masuk sehingga terjadi penumpukan energi di 

dalam tubuh dan berdampak pada terjadinya obesitas. Masyarakat Desa Kepuharjo, 

Cangkringan sebagian besar pekerjaannya yaitu petani, sehingga aktif bergerak dan 

tubuh dapat membakar kalori dengan maksimal, oleh karena itu obesitas di Desa 

Kepuharjo, Cangkringan tidak banyak terjadi. 

B.  Hubungan antara Asupan Energi, Karbohidrat, Protein, dan Lemak 

terhadap Obesitas Sentral 

Analisis pada Tabel IV. menunjukkan bahwa ada perbedaan rerata AKG 

responden yang obesitas sentral dan tidak obesitas sentral (p=0,000), dan pada 

Tabel V. menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan energi, karbohidrat, 

protein, dan lemak terhadap terjadinya obesitas sentral (p>0,05). 
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Tabel IV. Perbedaan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Responden yang Obesitas 

                Sentral dan Tidak Obesitas Sentral 

Variabel 
Obesitas Sentral 

P* 
Ya Tidak 

Energi 2730,00 ± 68,25 2320,00 ± 38,67 0,000 

Karbohidrat 2729,00 ± 68,22 2321,00 ± 38,68 0,000 

Protein 2811,50 ± 70,29 2238,50 ± 37,31 0,000 

Lemak 2731,50 ± 68,29 2318,50 ± 38,64 0,000 

*Uji Mann Whitney p<0,05 

 

Data pada Tabel IV. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara angka 

kecukupan gizi (AKG) dari energi, karbohidrat, protein, dan lemak pada responden 

yang obesitas sentral dan tidak obesitas sentral (p=0,000). Penelitian yang 

dilakukan oleh Bronkowska, Broniecka, Piotrowska, Wyka, and Bierat  (2015) 

menemukan bahwa ada perbedaan rerata angka kecukupan gizi dari energi, 

karbohidrat, protein, dan kolesterol (p<0,05).  

Kebutuhan tingkat konsumsi energi, karbohidrat, protein, dan lemak bagi 

seseorang yang obesitas sentral dan tidak obesitas sentral tidak sama, karena 

kebutuhan asupan makanan bagi yang obesitas sentral lebih besar dibandingkan 

yang tidak obesitas sentral. Hal ini disebabkan karena berat badan responden yang 

obesitas sentral mempengaruhi makanan yang dikonsumsi. Kelebihan energi setiap 

hari secara rutin pada orang dewasa dapat menimbulkan timbunan lemak (adiposit) 

tubuh menjadi lebih banyak (Buanasita, Andriyanto, dan Sulistyowati, 2015). 
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 Tabel V. Hubungan antara Asupan Energi, Karbohidrat, Protein, dan 

Lemak terhadap Obesitas Sentral 

*Chi-square 

#Fisher 

 

1. Hubungan asupan energi dengan obesitas sentral 

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kepuharjo, Kecamatan 

Cangkringan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan energi dengan 

terjadinya obesitas sentral (p=0,716). Obesitas sentral 19% terjadi pada responden 

yang asupan energinya kurang, dan 10% pada responden dengan asupan energi 

lebih dan cukup. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pujianti (2010) bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan energi dengan 

terjadinya obesitas sentral di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia tahun 2007 

dengan p=0,006.  

Asupan energi yang tinggi pada makanan dengan bentuk yang padat akan 

sulit dicerna sehingga menambah berat badan, karena zat-zat dari mikronutrien 

Variabel 

Obesitas Sentral 
Total 

(%) 
OR 95% CI p Ya  

n (%) 

Tidak  

n (%) 

Asupan energi 

Lebih dan cukup 

Kurang 

 

10 (10) 

26 (19) 

 

20 (20) 

44 (51) 

 

30(30) 

70 (70) 

0,846 0,344-2,083 0,716* 

Asupan 

karbohidrat 

Lebih dan cukup 

Kurang 

 

 

2 (2) 

34 (27) 

 

 

10 (12) 

54 (61) 

 

 

12 (12) 

88 (88) 

 

0,318 

 

0,066-1,539 

 

0,203# 

Asupan protein 

Lebih dan cukup 

Kurang 

 

10 (10) 

26 (26) 

 

29 (29) 

35 (35) 

 

39(39) 

61 (61) 

0,464 0,193-1,119 0,084* 

Asupan lemak 

Lebih dan cukup 

Kurang 

 

19 (19) 

17 (17) 

 

39 (39) 

25 (25) 

 

58 (58) 

42 (42) 

0,716 0,314-1,635 0,427* 

Total 36 (36) 64 (64) 100 

(100) 

   

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



41 

 

yang terkandung hanya sedikit, selain itu makanan dengan bentuk padat, tinggi 

kandungan gula dan lemak. Energi dalam tubuh dapat timbul karena adanya 

pembakaran karbohidrat, protein, dan lemak, karena itu agar energi tercukupi perlu 

asupan makanan yang cukup dan seimbang (Gandy, Madden, dan Holdswoth, 

2014).  

2.  Hubungan asupan karbohidrat dengan obesitas sentral 

Pada penelitian ini ditemukan tidak ada hubungan yang bermakna antara 

asupan karbohidrat dengan obesitas sentral (p=0,203), dengan demikian bahwa 

tingginya tingkat konsumsi karbohidrat tidak selalu diikuti dengan kenaikan lingkar 

pinggang yang akan menyebabkan obesitas sentral. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Harikedua dan Tando (2012) bahwa tidak 

ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan terjadinya obesitas sentral pada 

tokoh agama di Kota Manado (p=0,006). 

Menurut Djoko (cit., Trisna, 2009), jika seseorang kelebihan 

mengkonsumsi karbohidrat dari yang dibutuhkan oleh tubuh, maka terjadi 

perubahan mekanisme metabolisme. Kelebihan glukosa akan diubah menjadi 

glikogen yang disimpan di dalam otot dan hati dalam kapasitas yang terbatas. 

Kelebihan glukosa akan diubah menjadi piruvat dan gliserol. Gliserol dibutuhkan 

dalam jumlah sedikit maka piruvat akan segera diubah menjadi asetil coenzim A 

(asetil Co-A) yang tidak akan memasuki siklus krebs tetapi diubah menjadi lemak 

tubuh dan disimpan dalam jaringan lemak (adiposa). 
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Jenis karbohidrat yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Desa 

Kepuharjo, Cangkringan adalah nasi dan singkong. Nasi dan singkong merupakan 

karbohidrat kompleks sehingga membutuhkan waktu lama untuk dicerna (Graha, 

2010). Karbohidrat jenis ini akan diserap dengan lambat ke dalam sistem tubuh.  

Penyerapan karbohidrat kompleks yang lambat oleh tubuh menyebabkan energi 

dari makanan yang masuk tidak dapat langsung digunakan karena perlu waktu 

untuk proses menjadi energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi saat itu, tubuh 

mengambil energi yang berasal dari tempat lain di tubuh, yaitu dengan cara 

mengikis simpanan lemak-lemak yang ada sehingga kebutuhan energi bisa 

terpenuhi (Graha, 2010). Pengikisan lemak dapat membantu tubuh untuk 

mengurangi kegemukan, oleh karena itu asupan karbohidrat yang dikonsumsi oleh 

masyarakat di Desa Kepuharjo, Cangkringan tidak berhubungan dengan terjadinya 

obesitas sentral. 

3.  Hubungan asupan protein dengan obesitas sentral 

Pada Tabel V. dapat dilihat bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 

antara asupan protein dan obesitas sentral (p=0,084). Hal ini sejalan dengan 

beberapa penelitian lain. Ahluwalia et al. (2009) yang mengatakan bahwa asupan 

protein pada pria dengan umur 45-65 tahun di Perancis tidak berhubungan dengan 

terjadinya obesitas sentral. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Merchant et al. (2005) bahwa tidak adanya hubungan antara asupan protein 

dengan terjadinya obesitas sentral pada Multi-Ethnic Population pada orang 

Aborigin, Asia Selatan, Chinese, dan orang Eropa. Penelitian lain juga mengatakan 

bahwa dengan mengkonsumsi banyak protein dapat mengurangi kelebihan lemak 

pada daerah perut (Arceiro, Gentile, Nindli, Brestoff, and Ruby, 2013). 
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4.  Hubungan asupan lemak dengan obesitas sentral 

Berdasarkan data pada Tabel V. tidak ditemukan ada hubungan yang 

bermakna antara asupan lemak dengan obesitas sentral (p=0,427). Hal ini tidak 

sejalan dengan beberapa peneliti lain. Menurut Sugiyanti, Hardinsyah, dan 

Afriansyah (2009) responden yang sering mengkonsumsi makanan yang berlemak 

berpeluang mengalami obesitas 1,216 kali lebih besar dari pada subjek yang jarang 

mengkonsumsi makanan yang berlemak (p=0,001). Penelitian yang dilakukan oleh 

Castillon, et al. (2007) pada orang dewasa Spanyol, menjelaskan bahwa makanan 

yang digoreng berhubungan dengan terjadinya obesitas sentral. 

Menurut Jequer (cit., Trisna, 2009), kelebihan konsumsi lemak akan 

mudah meningkatkan berat badan. Kelebihan lemak tidak akan menyebabkan 

terjadinya oksidasi lemak sehingga lemak tersebut langsung disimpan dalam 

jaringan adiposa. Sumber lemak yang paling sering dikonsumsi oleh responden 

berasal dari makanan yang digoreng seperti tempe dan tahu, oleh karena itu 

akumulasi lemak di dalam tubuh menjadi semakin bertambah dan kemungkinan 

besar dapat menyumbang terjadinya obesitas sentral pada masyarakat di Desa 

Kepuharjo, Cangkringan. Sebagian besar responden bekerja sebagai petani, maka 

energi yang dikeluarkan sebanding dengan yang dikonsumsi sehingga tidak 

menyebabkan terjadinya obesitas sentral. 
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Tabel VI. Hubungan antara Obesitas Umum (Indeks Massa Tubuh) dengan  

 Obesitas Sentral (Lingkar Pinggang) 

*chi-square 

 

Berdasarkan data pada Tabel VI. ditemukan ada hubungan yang 

signifikan antara obesitas umum dengan obesitas sentral (p=0,000). Responden 

yang obesitas umum memiliki risiko mengalami obesitas sentral sebanyak 28 kali 

dibandingkan responden yang tidak mengalami obesitas umum.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gierach, Gierach, Ewertowska, Arndt, and 

Junik (2014) mengatakan bahwa terdapat hubungan antara indeks massa tubuh 

dengan lingkar pinggang (p<0,01). Bozeman, et al. (2012) juga mengatakan bahwa 

obesitas sentral dapat diprediksi melalui obesitas umum, hal ini disebabkan karena 

obesitas sentral erat hubungannya dengan total lemak tubuh.  

 

 

Variabel Obesitas Sentral Total  

(%) 

OR 95% CI P 

Ya  

n (%) 

Tidak  

n (%) 

Obesitas umum 

Ya 

Tidak  

 

35 (35) 

5 (5) 

 

12 (12) 

48 (48) 

 

47 (47) 

53 (53) 

28,000 9,040-86,728 0,000* 

Total 40 (40) 60 (60) 100 

(100) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Tidak terdapat hubungan antara asupan energi dengan obesitas sentral 

(p=0,716), antara asupan karbohidrat dengan obesitas sentral (p=0,203), antara 

asupan protein dengan obesitas sentral (p=0,084), dan antara asupan lemak dengan 

obesitas sentral (p=0,427). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran berupa yaitu 

pada penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti melakukan pengambilan data 

asupan makanan lebih dari satu kali (secara serial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



46 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adamson, A. J., Collerton, J., Davies, K., Foster, E., Jagger, C., Stamp, E., et al., 

2009, Nutrition in Advanced Age: Dietary Assessment in The Newcastle 

85+ Study, Ejcn, 63, 8. 

 

Ahluwalia, N., Ferrieres, J., Dallongeville, J., Simon, C., Ducimetiere, P., Amouyel, 

P., Arveiler, D., et al., 2009, Association of 

Macronutrient Intake Patterns With being 

Overweight in A Population-Based Random Sample of Men in France, 

Diabetes & Metabolism, 35, 129-136.  

 

Anonim, 2015, Letak dan Luas Wilayah, http:// 

http://kepuharjodes.slemankab.go.id/, diakses tanggal 30 Juli 2015. 

 

Antonetti, V., 2013, Weight Loss for Women, UK, pp. 9-11. 

 

Anwar, F. dan Khomsan, A., 2009, Makan Tepat, Badan Sehat, Penerbit Hikah, 

Jakarta Selatan, p. 155. 

 

Arceiro, J. P., Ormshee, J. M., Gentile, L. C., Nindli, C. B., Brestoff, K. J., and 

Ruby, M., 2013, Increase Protein Intake and Meal Frequency 

Reduses Abdominal Fat During Energi Balance and Energy Deficit, 

Obesity, 21, 1357-1366. 

 

Banowati, L., Nugraheni, dan Puruhita, N., 2011, Risiko Konsumsi Western Fast 

Food dan Kebiasaan Tidak Makan Pagi Terhadap Obesitas Remaja Studi 

di SMAN 1 Cirebon, M Med Indones, 45(2), 121. 

 

Bindhu, A., Thankam, K., Jose, R., Benny, PV., Beevi, N., and Haran, C.J., 2014, 

Prevalence of Obesity and Overweight Among Adults in a Rural Area 

in Trivandrum: A Cross Sectional Study, International Journal of 

Preventive and Therapeutic Medicine, 2(2). 

 

Bronkowska, M., Broniecka, A., Piotrowska, E., Wyka, J., and Biernat, J., 2015, 

Nutrition and Waist Circumference as an Indicator of Abdominal Obesity 

in 17-18 Year Old Youth, J Nutr Food Sci, 5 (5), 1-5. 

 

Buanasita, A., Adriyanto, dan Sulistyowati, I., 2015, Perbedaan Tingkat Konsumsi 

Energi, Lemak, Cairan, dan Status Dehidrasi Mahasiswa Obesitas dan Non 

Obesitas, Indonesia Journal of Human Nutrition, 2(1), 11-22. 

 

Budiharto, 2008, Metodologi Penelitian Kesehatan Dengan Contoh Bidang Ilmu 

Kesehatan Gigi, EGC, Jakarta, p.31. 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



47 

 

Castillon, G. P., Artalejo, R. F., Fornes, S. N., Banegas, J. R., Etxezarreta, A. P., 

Ardanaz, E., Barricate, A., et al, 2007, Intake of Fried Food is 

Associated with Obesity in the Cohort of Spanish Adult From The 

European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition, Am J Clin Nutr, 86, 198-205. 

 

Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2013, Prevalence of Obesity 

Among Adults: United States, 2011-2012, 

http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db131.htm, diakses tanggal 27 

Juli 2015. 

 

Departemen Kesehatan RI, 2009, Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar     

(RISKESDAS) Provinsi di Yogyakarta Tahun 2007, Jakarta, 36-39. 

 

Devi, N., 2010, Nutrition and Food: Gizi untuk Keluarga, Buku Kompas, Jakarta, 

p.6. 

 

Diana, R., Yuliana I., Yasmin, G. dan Hardinsyah, 2013, Faktor Risiko 

Kegemukkan Pada Wanita Dewasa Indonesia, Jurnal Gizi dan Pangan, 

8(1), 1-8. 

 

Djausal, A.N., Effect of Central Obesity as Risk Factor of Metabolic Syndrome, J 

Majority, 4(3), 20.  

 

Dwiningsih dan Pramono, A., 2013, Perbedaan Asupan Energi, Protein, Lemak, 

Karbohidrat, dan Status Gizi Pada Remaja yang Tinggal di Wilayah 

Perkotaan dan Pedesaan (Studi di SMP Negeri 3 Semarang dan SMP 

Negeri 3 Mojogedang), Journal of Nutrition College, 2(2), 232-241. 

 

Effendi, S. dan Tukiran, 2012, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, hal.190-

192. 

 

Fisac, G., Castillon, G., Munoz, L., Graciani, A., banegas,and Artalejo, R., 2012, 

Prevalence of General and Abdominal Obesity in the Adult Population of 

Spain, 2008-2010: the ENRICA Study, Journal of the International 

Association for the Study of Obesity, 13(4), 388-392. 

 

Gierach, M., Gierach, J., Ewertowska, M., Arndt, A., and Junik, R., 2014, 

Correlation Between Body Mass Index and Waist Circumference in 

Patients with Metabolic Syndrome, ISRN Endocrinology, 1-6. 

 

Graha, C, K., 2010, 100 Question and Answer: Kolesterol, PT Elex Media 

Komputindo, Jakarta, pp. 147-148. 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



48 

 

Harikedua, T. V. dan Tando, M. N., 2012, Aktivitas Fisik dan Pola Makan dengan 

Obesitas Sentral Pada Tokoh Agam di Kota Manado, GIZIDO, 4(1), 

295-296. 

 

Hidayat, A., 2008, Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan, 

Salemba Medika, Jakarta, hal.42-43. 

 

Indra, M. R., 2007, Dasar Genetik Obesitas Viseral, Jurnal Kedokteran Brawijaya, 

22(1), 11. 

 

Indriati, R. dan Gardjito, M., 2014, Pendidikan Konsumsi Pangan: Aspek 

Pengolahan dan keamanan, Edisi Pertama, Kencana Prenamedia Grup, 

Jakarta, hal. 105, 130, 146,147. 

 

International Diabetes Federation, 2006, The IDF Consensus Worldwide Defition 

of the Metabolic Syndrome, 

https://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf, diakses pada 

tanggal 11 Januari 2016. 

 

Istiqamah, N., Sirajuddin, S. dan Indriasari, R., 2013, Hubungan Pola Hidup 

Sedentarian dengan Kejadian Obesitas Sentral Pada Pegawai 

Pemerintahan di Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, 

repository.unhas.ac.id/bitstream/.../Jurnal%20Istiqamah%20MKMI.pdf?., 

diakses pada tanggal 10 Desember 2015. 

 

Irianto, K., 2010, Gizi dan Pola Hidup Sehat, Yrama Widya, Bandung, p. 35. 

 

Ivanovitch, K., Klaewkla, J., Chongsuwat, R., Viwatwongkasem, C., and 

Kitvorapat, W., 2014, The Intake of Energy and Selected Nutrients by Thai 

Urban Sedentary Worker: An Evaluation of Adherence to Dietary 

Recommendations, Journal of Nutrition and Metabolism, 1-17. 

 

Janghorbani, M., Amini, M., Willett, C. W., Gouya, M. M., Delavari, A., Alikhani, 

S., et al., 2007, First Nationwide Survey of Prevalence of 

Overweight, Underweight, and Abdominal Obesity in Iranian Adults, 

Obesity, 15(11), 2797-2808. 

 

Jayawardena, R., Thennakoon, S., Byrne, N., Soares, M., Katulanda, P., and Hills, 

A., 2014, Energy and Nutrient Intakes among Sri Lankan Adults, 

International Archives of Medicine, 7(34), 1-11. 

 

Kantachuvessiri, A., Sirivichayakul, C., KaewKungwal, J., Tungtrongchitr, R., and 

Lotrakul, M., 2005, Factors Associated With Obesity Among Workers in 

Metropolitan Waterworks Authority, Southeast Asian J Trop Med Public 

Health, 36 (4), 1057-1065. 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



49 

 

Kementrian Kesehatan Indonesia, 2015, Rencana Strategis Kementrian Kesehatan     

Tahun 2015-2019, Jakarta, 10. 

 

Kementrian Kesehatan RI, 2013, Riset Kesehatan Dasar, Bakti Husada, Jakarta, 

224-226. 

 

Kramer, J.J. and Cohn, N.M., 2013, Overcoming Binge Eating For Dummies, John 

Wiley and Sons, Inc., USA,  

 

Kurniali, P,C. dan Abiskuno, N., 2007, Healthy Food for Healthy People, PT Elex 

Media Komputindo, Jakarta, pp. 3-4. 

 

Lavie, C,J., Milani, R,V., and Ventura, H,O., 2009, Obesity and Cardiovascular 

Disease: Risk Factor, Paradox, and Impact of Weight Loss, J.Jacc, 53(21), 

1928. 

 

Ledikwe, J. H., Blanck, H. M., Khan, J. K., Serdula, M. K., Seymour, J. D., Tohill, 

B.C., et al., 2006, Dietary Energy Density is Associated With Energy 

Intake and Weight Status in US Adults, Am J Clin Nutr, 83, 1362-1368. 

 

Listyana, A.D., Mardiana, Prameswari, G.N., 2013, Obesitas Sentral dan Kadar 

Kolestrol, Kemas, 9(1), 38. 

 

Loong, S. C. P., Mayulu, N., dan Kawengian, S. E. S., 2013, Hubungan Antara 

Asupan Zat Gizi Makro dengan Obesitas Pada Wanita Subur Peserta 

JAMKESMAS di Puskesmas Wawonasa Kecamatan Singkil Manado, 

eBM, 1(1), 609-610. 

 

Mahardikawati, A. V. dan Roosita, K., 2008, Aktivitas Fisik, Asupan Energi, dan 

 Status Gizi Wanita Pemetik Teh di PTPN VIII Bandung, Jawa Barat, 

Jurnal Gizi dan Pangan, 3(2), 79-85. 

 

Makuituin, F., Jafar, N., dan Nadamuddin, U., 2013, Studi Validasi Semi-

Quantitatif Foof Frequency Questionnaire (SQ-FFQ) dengan Recall 24 

Jam Pada Asupan Zat Gizi Makro Remaja di SMA Islam Athira Makassar, 

repository.unhas.ac.id/.../JURNAL%20MKMI%20Fatma.%20M.pdf?...1, 

diakses tanggal 07 Januari 2016.  

 

Marliyati, S. A., Nugraha, A., dan Anwar, F., 2014, Asupan Vitamin A, Status 

Vitamin A, dan Status Gizi Anak Sekolah Dasar di Kecamatan 

Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jurnal Gizi dan Pangan, 9(2), 109-116. 

 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Angka Kecukupan Gizi yang 

Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



50 

 

http://himagizi.lk.ipb.ac.id/files/.../AKG2013-Hardin-Final-Edit 

bersama.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015. 

 

Merchant, T. A., Anand, S. S., Vuksan, V., Jacobs, R., Davis, B., Teo, K., and 

Yusuf, S., 2005, Protein Intake Is Inversely Associated with Abdominal 

 Obesity in a Multi-Ethnic Population, J. Nutr, 135, 1196-1201. 

 

Mignott, G., 2014, Emotional Eating: How to Beat Food Addiction: How to Stop 

Overeating, Publisher Notes, USA, p. 224. 

 

Misnadiarly, 2007, Obesitas Sebagai Faktor Risiko Beberapa Penyakit, Edisi 

Pertama, Pustaka Popular, Jakarta, hal. 29,30. 

 

Misra, A., and Shrivastava, U., 2013, Obesity and Dyslipidemia in South Asians, 

Nutrients, 5, 2708-2733. 

 

Murti, 2010, Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

di Bidang Kesehatan, Edisi Kedua, Universitas Gadjah Mada Press, 

Yogyakarta, hal. 53. 

 

Mustamin, 2010, Asupan Energi dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas 

Sentral Pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Ujung Pandang Baru 

Kecamatan Tallo Kota Makassar, Media Gizi Pangan, 10(2), 63. 

 

Nasedul H., 2008, Sehat Itu Murah, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 91-

101. 

 

Notoatmodjo, 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 

hal.15. 

 

Pei, L., Cheng, Y., Kang, Y., Yuan, S., and Yan, H., 2015 Association of Obesity 

With Socioeconomic Status among Adult of Ages 18-80 Years in Rural 

Northwest China, BMC Public Health, 15 (160), 1-9. 

 

Pujianti, S., 2010, Prevalensi dan Faktor Risiko Obesitas Sentral Pada Penduduk 

Dewasa Kota dan Kabupaten Indonesia Tahun 2007, Tesis Universitas 

Indonesia, 49. 

 

Pusparini, 2007, Obesitas Sentral, Sindroma Metabolik dan Diabetes Melitus, 

Universa Mediciana, 16(4), 198. 

 

Rahmawati dan Sudikno, 2008, Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Status 

Gizi Obesitas Orang Dewasa di Kota Depok, Tahun 2007, Gizi Indon, 

31(1), 35-48. 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



51 

 

Rolls, E. T., 2007, Understanding the Mechanisms of Food Intake and Obesity, 

Obesity, 8 (Suppl.1), 67-72. 

 

Saboo, B., Talaviya, P., Chandarana, H., Shah, S., Vyas, C., and Nayak, H., 2014, 

Prevalence of Obesity and Overweight in Housewives and Its relation with 

Activities and Socio-economical Status, Journal of Obesity and Metabolic 

Research, 1(1), 20-24. 

 

Saefuddin, A., Notodiputro, A. K., Alamudi, A., Sadik, K., 2009, Statistika Dasar,  

Grasindo, Bogor, p.57. 

 

Sardinha, L., Santos, D. A., Silva, A. M., Silva, M. J., Raimundo, A. M., Moreira, 

H., et al., 2012, Prevalence of Overweight, Obesity, and Abdominal 

Obesity in a Representative Sample of Portuguese Adults, Plos One, 7(10), 

1-8. 

 

Sauvageot, N., Alkerwi, A., Albert, A, and Guilaume, M., 2013, Use of Food 

Frequency Questionnarire to Assess Relationship Between Dietary Habits 

and Cardiovascular Risk Factor in NESCAV Study: Validation With 

Biomarkers, Nutritionj, 12(143), 2. 

 

Sudargo, T., Freitag, H., Rosiyani, R., dan Kusmayanti, N. A., 2014, Pola Makan 

dan Obesitas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 6, 18, 20. 

 

Sugianti, E., Hardiansyah, dan Afriansyah, N., 2009, Faktor Risiko Obesitas Sentral 

pada Orang Dewasa di DKI Jakarta: Analisis Lanjut Data RISKESDAS 

2007, Gizi Indon, 32(2), 113. 

 

Sulistyoningsih dan Hariyani, 2011, Gizi Untuk Kesehatan Ibu dan Anak, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, hal.66-68. 

 

Sumantri, A., 2011, Metodologi Penelitian Kesehatan, Kencana, Jakarta, hal.113. 

 

Sumardjo, D., 2008, Pengantar Kimia: Buku Panduan Kuliah Mahasiswa 

Kedokteran dan Program Strata I Fakultas Bioeksata, Buku Kedokteran 

EGC, Jakarta, hal.23, 161. 

 

Sundari, E., Masdar, H., dan Rosdiana, D., 2015, Angka Kejadian Obesitas Sentral 

Pada Masyarakat Kota Pekanbaru, JOM FK, 2(2), 7-12. 

 

Suparjo, D. W., Jafar, N., dan Najamuddin, U., 2013, Studi Validasi Semi-

Quantitatif Foof Frequency Questionnaire (SQ-FFQ) dengan Recall 24 

Jam Pada Asupan Zat Gizi Makro Ibu Hamil di Kecamatan Bontonompo 

Kabupaten Gowa, repository.unhas.ac.id/handle/123456789/5509, 

diakses tanggal 14 Juli 2015. 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



52 

 

Swarjana, I., 2012, Metodologi Penelitian Kesehatan, CV Andi Offset, Yogyakarta, 

hal. 52. 

 

Tang, Y., Liu, Y., Xu, L., Jia, Y., Shan, D., Li, W. et al., 2015, Validity and 

Reproducibility a Revised Semi-quantitative Food Frequency 

Questionnaire (SQFFQ) for Women of Age-group 12-44 Years in 

Chengdu, J Health Popul Nutr, 33(1), 50-59.  

  

Ticoalu, M. A., Wongkar, D., dan Pasiak, T. F., 2015, Angka Kejadian Obesitas 

Sentral Pada Wanita di Desa Tumaluntung, Jurnal e-Biomedik, 3(1), 528-

531. 

 

Trisna, A., dan Hamid, S., 2009, Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Obesitas 

Sentral Pada Wanita Dewasa (30-50 Tahun) di Kecamatan Lubuk 

Sikaping Tahun 2008, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 3(2), 68-71. 

 

Waloya, T., Rimbawan, Andarwulan, N., 2013, Hubungan antara Konsumsi Pangan 

dan Aktivitas Fisik dengan Kadar Kolesterol Darah Pria dan Wanita 

Dewasa di Bogor, Jurnal Gizi dan Pangan, 8(1), 13. 

 

Wang, Y. and Beydoun, MA., 2009, Meat Consumption is Associated With Obesity 

and Obesity Central among US Adult, Int J Obes (Lond), 33 (6), 621- 

628. 

 

Watson, R. R., 2014, Nutrition in The Prevention and Treatment of Abdominal 

Obesity, Academic Press, USA, pp. 17-21. 

 

Wibowo, A., 2014, Metodologi Penelitian Praktis Bidang Kesehatan, Rajawali, 

Jakarta, hal. 219-220. 

 

World Health Organization, 2008, Waist Circumference and Waist-Hip Ratio, 

whqlibdoc.who.int/.../9789241501491_eng.pdf, diakses tanggal 18 

November 2015. 

 

World Health Organization, 2014, Obesity and Overweight, http:// 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/, diakses tanggal 26 

Juli 2015. 

 

World Health Organization, 2015, BMI Classification, http:// 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html, diakses 

tanggal 29 Juli 2015.  

 

Wu, N. B. and O’Sullivan, J. A., 2011, Sex Differences in Energy Metabolism Need 

to Be Considered with Lifestyle Modifications in Humans, Journal of 

Nutrition and Metabolism, 1-6. 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



53 

 

Yamin, B., Mayulu, N., dan Rottie, J., 2013, Hubungan Asupan Energi dengan 

Kejadian Obesitas Pada Siswa Sekolah Dasar di Kota Manado, e-Kp, 1(1), 

2-3. 

 

Zaher, Z. M., Zambari, R. Z., Pheng, C. S., Muruga, V., Bernard, Appannah, G., et 

al., 2009, Optimal Cut-Off Levels to Define Obesity: Body Mass Index 

and Waist Circuference, and Their Relationship to Cardiovascular 

Disease, Dyslipidemia, Hypertension, and Diabetes in Malaysia, Asia Pac 

J Clin, 18(2), 209-216. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



54 

 

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



55 

 

 

 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



56 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



57 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



58 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



59 
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Lampiran 3. Inform Consent 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

Yang bertandatangan dibawah ini:  

 Nama    : 

 Jenis Kelamin   :  

 Usia/Tanggal Lahi r : 

 Alamat   : 

 No.Telp/HP  :  

Menyatakan bahwa: 

1. Saya telah mendapatkan penjelasan mengenai penelitian yang berjudul: 

“Korelasi Pengukuran Antropometri terhadap HbA1c, hs_CRP dan 

Lipoprotein A pada pria dan wanita dewasa sehat di Kecamatan Muntilan 

Yogyakarta.” 

2. Setelah saya memahami penjelasan tersebut, dengan penuh kesadaran dan 

tanpa paksaan dari siapa pun, saya bersedia ikut berpartisipasi dalam 

penelitian dengan kondisi: 

a. Secara sukarela bersedia untuk berpuasa 10-12 jam, diambil 

darahnya, dan melakukan pengukuran antropometri serta 

digunakan data mediknya untuk kepentingan penelitian. 

b. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga 

kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian.  

3. Apabila saya inginkan, saya boleh memutuskan keluar dan tidak 

berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa menyatakan alasan apapun.  

Dengan pernyataan ini saya buat sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak mana 

pun dan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada saya sebagai suatu 

tindakan deteksi dini untuk kesehatan pribadi saya.  

 

       Yogyakarta, ……………………… 

  Saksi                                                Yang membuat pernyataan,  

 

 

 

 

(...............................)     (....................................) 
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Lampiran 4. Validasi Timbangan Berat Badan (Halaman-1) 
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Lampiran 5. Validasi Timbangan Berat Badan (Halaman-2) 
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Lampiran 6. Uji Validasi Pengukur Tinggi Badan (Halaman-1) 
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Lampiran 7. Uji Validasi Pengukur Tinggi Badan (Halaman-2) 
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Lampiran 8. Uji Validasi Pita Pengukur Lingkar Pinggang (Halaman-1) 
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Lampiran 9. Uji Validitas Pita Pengukur Lingkar Pinggang (Halaman-2) 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



67 

 

 

Lampiran 10. Pedoman Wawancara Berdasarkan Metode Frekuensi Makanan  

 (Sebelum Dilakukan Uji Pemahaman Bahasa) 

 

ASUPAN MAKANAN 

Arti singkatan:  

bh  : buah sdg : sedang 

bj : biji bsr : besar 

btg : batang ptg : potong 

btr : butir sdm : sendok makan 

bks : bungkus sdt : sendok teh 

g : gram ckr : cangkir 

Nama Bahan 

Makanan 

Frekuensi Konsumsi (H=Harian , M=Mingguan, 

B=Bulanan, T=Tahunan, TP=Tidak Pernah) 

 

Ukuran 

Rumah 

Tangga 

(URT) 

H M B T TP 

Nasi 1 porsi       

Nasi Jagung 1 porsi      

Singkong 1 ptg      

Kentang 2 bj sdg      

Ubi rambat 1 bj sdg      

Mie kering 1 gls      

Mie basah 1 gls      

Roti Putih 2 iris      

Ikan segar 1 ptg sdg      

Udang segar 5 ekor sdg      

Ikan asin 1 ptg kcl      

Ikan teri 3 sdm      

Daging sapi 1 ptg sdg      

Daging ayam 1 ptg sdg      

Daging kambing 1 ptg sdg      

Bebek  1 ptg sdg      

Telur ayam 2 btr      

Telur bebek 1 btr      

Telur puyuh 5 btr      

Bakso 10 bj      

Sosis 1 ptg sdg      

Hati ayam 1 bh      

Kacang hijau 2 sdm      

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



68 

 

Kacang tanah 2 sdm      

Tahu 1 bj      

Tempe 2 ptg sdg      

Bayam  1 sdm      

Sawi hijau 1 sdm      

Kangkung 1 porsi      

Wortel  1 sdm      

Terong 1 sdm      

Kacang panjang 1 sdm      

Daun singkong 1 sdm      

Buncis 1 sdm      

Jeruk 2 bh sdg      

Pepaya 1 ptg sdg      

Mangga ½ bh bsr      

Pisang Kepok 1 bh      

Pisang Susu 2 bh      

Nangka 3 bj      

Apel ½ bh sdg      

Susu kental 

manis 
1 sdm      

Susu bubuk 1 sdm      

Keju  1 ptg kcl      

Minyak goreng 1 sdm      

Kelapa parut 5 sdm      

santan ¼ gls      

Gula pasir 1 sdm      

Sirup  1 sdm      
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Lampiran 11. Pedoman Wawancara Berdasarkan Metode Frekuensi Makanan 

 (Setelah Dilakukan Uji Pemahaman Bahasa) 

 

ASUPAN MAKANAN 

Arti singkatan:  

bh  : buah sdg : sedang 

bj : biji bsr : besar 

btg : batang ptg : potong 

btr : butir sdm : sendok makan 

g : gram gls : gelas 

Nama Bahan 

Makanan 

Frekuensi Konsumsi (H=Harian , M=Mingguan, 

B=Bulanan, T=Tahunan, TP=Tidak Pernah) 

 

Ukuran 

Rumah 

Tangga 

(URT) 

H M B T TP 

Nasi 1 porsi       

Nasi Jagung 1 porsi      

Singkong 1 ptg      

Kentang 2 bj sdg      

Ikan segar 1 ptg sdg      

Ikan asin 1 ptg kcl      

Daging sapi 1 ptg sdg      

Daging ayam 1 ptg sdg      

Daging kambing 1 ptg sdg      

Telur ayam 2 btr      

Bakso 10 bj      

Kacang hijau 2 sdm      

Kacang tanah 2 sdm      

Tahu 1 bj      

Tempe 2 ptg sdg      

Bayam  1 sdm      

Sawi hijau 1 sdm      

Wortel  1 sdm      

Terong 1 sdm      

Kacang panjang 1 sdm      

Daun singkong 1 sdm      

Buncis 1 sdm      

Jeruk 2 bh sdg      

Pepaya 1 ptg sdg      
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Pisang Kepok 1 bh      

Apel ½ bh sdg      

Minyak goreng 1 sdm      

santan ¼ gls      

Gula pasir 1 sdm      

Sirup  1 sdm      
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Lampiran 12. Pengujian Reabilitas Pita Pengukur 

Lingkar Pinggang (cm) Mean SD CV (%) 

98    97,80          0,44721     0,45727 

97    

98    

98    

98       
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Lampiran 13. Pengujian Reabilitas Timbangan Berat Badan dan Alat Ukur Tinggi   

 Badan 

Instrumen 

pengukur 

Responden Mean SD CV (%) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Timbangan 

BB (kg) 

51,90 59,70 

52,02 

 

0,22 

 

0,42 

 

51,90 59,95    

52,40 60,00    

52,00 60,30    

51,90 59,70    

Alat Ukur 

Tingi 

Badan 

147,00 151,20 

147,22 151,54 

 

0,23 

 

0,15 

147,20 151,20   

147,50 151,70   

147,00 151,50   

147,40 151,80   
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Lampiran 14. Deskriptif dan Uji Normalitas Umur Responden 
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Lampiran 15. Deskriptif Energi Responden 
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Lampiran 16. Deskriptif Karbohidrat Responden 
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Lampiran 17. Deskriptif Protein Responden 
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Lampiran 18. Deskriptif Lemak Responden 
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Lampiran 19. Deskriptif Lingkar Pinggang Responden 
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Lampiran 20. Deskriptif Body Mass Index Responden 
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Lampiran 21. Uji Normalitas Energi, Karbohidrat, Protein, Lemak, Lingkar 

 Pinggang, dan Body Mass Index Responden 
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Lampiran 22. Uji Chi square Asupan Energi vs Lingkar Pinggang 
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Lampiran 23. Uji Chi square Asupan Karbohidrat vs Lingkar Pinggang 
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Lampiran 24. Uji Chi square Asupan Protein vs Lingkar Pinggang 
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Lampiran 25. Uji Chi square Asupan Lemak vs Lingkar Pinggang 
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Lampiran 26. Foto-foto Pada Saat Persiapan dan Pengambilan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Pengisian inform consent 

 

              Pengukuran Berat Badan 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengukuran Tinggi Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran Lingkar Pinggang 
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                                Wawancara  

 

 

 

Wawancara pada saat uji pemahaman bahasa di HUNTAP 
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Lampiran 27. Langkah-langkah Menghitung Nilai AKG Responden  

1. Peneliti mengisi lembar panduan wawancara berdasarkan konsumsi responden 

 

 

 

 

 

 

2. Memasukkan data ke dalam bentuk excel lalu dihitung frekuensi/hari dan 

intake/hari (gram) 

 

 

 

3. Data intake/hari (gram) dimasukkan ke dalam program nutrisurvey 2007, ke 

dalam sell amount 

 

 

 

 

 

4. Pilih icon print, lalu klik 
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5. Akan muncul dalam tampilan word seperti gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hasil nutrisurvey disalin ke dalam format di ms. excel 

 

 

 

7. Data berat badan responden dimasukkan, kemudian nilai masing-masing zat 

gizi makronutrien (contoh: energi) dimasukkan ke dalam sell energii (energi 

individu) 

 

 

 

 

 

8. Hitung Angka Kecukupan Gizi (AKG) energi dengan cara membagi berat badan 

individu dengan berat badan standar dari Menteri Kesehatan, lalu dikali dengan 

energi standar dari Menteri Kesehatan 
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9. Hitung persentase tingkat konsumsi energi individu dengan cara membagi 

nilai energi individu dengan AKG energi individu lalu dikalikan dengan 

100% 

 

 

 

 

 

10. Menentukan klasifikasi asupan energi dari responden, jika AKG >100% 

maka masuk ke dalam klasifikasi “lebih”, AKG 90-110% maka masuk ke 

dalam klasifikasi “cukup”, AKG <90% maka masuk ke dalam klasifikasi 

“kurang”. 
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Lampiran 28. Gambar Penunjang untuk Panduan Wawancara 

 

      Nasi (1porsi =100g) 
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