
Henny Purwandari

EFEKTOR
ISSN. 0854-1922 65 Jurnal  Nomor 25 Volume 01

Desember Tahun 2014

HUBUNGAN OBESITAS DENGAN KADAR GULA DARAH PADA KARYAWAN DI RS TINGKAT IV
MADIUN

Oleh : Henny Purwandari
Prodi Ners STIKES Satria Bhakti Nganjuk

ABSTRAK

Peradaban manusia yang terus berkembang, akan berdampak secara langsung terhadap pola atau gaya hidup
manusia. Mereka memilih untuk mengkonsumsi makanan atau minuman siap saji. Padahal makanan dan minuman jenis
tersebut pada umumnya merugikan kesehatan dan berdampak obesitas. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan
obesitas dengan kadar gula darah pada karyawan RS Tingkat IV Madiun

Penelitian ini menggunakan desain korelasi dengan pendekatan cross sectional,populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh karyawan RS Tingkat IV Madiun yaitu 145 responden dengan sampling purposive dan didapatkan sampel 40
responden. Variabel independennya obesitas dan dependennya kadar gula darah. Dalam penelitian ini menggunakan uji
statistic pearson dengan α = 0,05

Hasil penelitian menunjukan hampir setengahnya 42% (17 responden) mengalami obesitas I dan hampir
setengahnya 35% (14 responden) mempunyai kadar gula darah 111-140 mg/dL. Pada uji statistik pearson didapatkan hasil
ρ value = 0,045 nilai coefisien corelasi = 0,319 dan α = 0,05 (ρ value < α) sehingga terdapat hubungan obesitas dengan
kadar gula darah pada karyawan Di RS Tingkat IV Madiun.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan fisik militer seperti olahraga merupakan tindakan yang positif dan mampu
mengontrol kadar gula darah, namun tidak hanya latihan fisik saja, RS seharusnya mewajibkan karyawannya untuk
melakukan medical cek up.

Kata kunci :  Obesitas, kadar gula darah, karyawan

Obesity Relationships With Blood Sugar Levels In Level IV Hospital Employees In Madiun
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ABSTRACT

Human civilization that continues to grow, will directly affect the pattern or lifestyle of humans. They choose to consume food
or beverages prepared foods. Though these types of foods and beverages in general and adverse health impact of obesity.
The purpose of the study to determine the relationship of obesity with blood sugar levels at the employees of Level IV
Hospital Madiun

The design of this study was a cross sectional correlation, the population in this study were all employees of Level
IV RS Madiun  145respondents with purposive sampling and obtained sempel 40 respondents. Independent variable and the
dependent sugar obesity darah. This study using Pearson statistical test with α = 0,05

The results showed almost half of 42% ( 17 respondents ) were obese I and almost half of the 35% (14
respondents) had a blood sugar 111-140 mg/dL. At Pearson statistical test showed the value ρ = 0,045 coefisien corelasi
value = 0,319 and α = 0,05 ( ρ value < α ) so that there is a relationship of obesity with blood sugar levels at the employees
at Level IV Hospital Madiun.

Based on this research, military physical activities such as sports is a positive action and is able to control blood
sugar levels, but not just physical exercise, RS should require employees to conduct medical check ups.

Keywords : Obesity, blood sugar levels, employee

PENDAHULUAN
Peradaban manusia yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, hal tersebut tentu saja akan

berdampak secara langsung terhadap pola atau gaya hidup manusia. Oleh karena itu manusia cenderung memilih
untuk bergaya hidup yang serba praktis, cepat, dan instant. Gaya hidup tersebut juga banyak dianut manusia
modern dalam mengkonsumsi makanan. Mereka memilih untuk mengkonsumsi makanan atau minuman siap saji
yang didapat melalui restoran fast food, maupun melalui makanan instant. Padahal makanan dan minuman jenis
tersebut pada umumnya merugikan kesehatan. Obesitas merupakan salah satu penyebab dari gaya hidup yang
tidak sehat, masyarakat sendiri tidak menganggap obesitas sebagai suatu penyakit tetapi merupakan suatu hal yang
wajar (Edial Sanif, 2008). Obesitas merupakan keadaan patologis sebagai akibat akumulasi lemak berlebihan dalam
tubuh dengan peningkatan berat badan melebihi batas kebutuhan skeletal dan fisik (Dorland, 2002). Menurut Prof
DR Dr Askandar Tjokroprawiro Sp.PD, KE dari Pusat Diabetes dan Nutrisi RSUD Dr Soetomo Surabaya mengatakan
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obesitas harus diwaspadai. Obesitas dapat disebut sebagai penyakit kronik dan prediktor suatu penyakit. Bersamaan
dengan meningkatnya obesitas, prevelensi diabetes militus tipe II juga meningkat sangat tajam dan peningkatan ini
diperkirakan akan terus berlanjut. Hal ini dikarenakan penderita obesitas mempunyai resiko tinggi terjadinya
resistensi insulin serta peningkatan kadar gula darah. Survey pendahuluan peneliti pada tanggal 10 Mei 2013 dari 10
karyawan RS Tingkat IV Madiun menunjukan bahwa 7 karyawan mengalami obesitas tingkat II dan 2 diantaranya
mengalami kenaikan kadar gula darah.

Sekitar 89-90 % dari penderita diabetes melitus tipe II mempunyai berat badan lebih atau obes.
NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) III menyebutkan bahwa kurang lebih 12% orang
dengan IMT > 23 kg/m2 menderita diabetes tipe II. Laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan. Dunia (WHO) dan
International Obesity Task Force 2007 mengindikasikan sekitar 58% kasus diabetes terkait dengan IMT di atas 21
kg/m2. Sedangkan tahun 2007 dan 2009 tercacat 1,5 juta orang dewasa mengalami masalah berat badan atau
obesitas (Anomaly, 2010). Jumlah penderita obesitas di indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan
data tahun 1999, prevalensi obesitas di indonesia adalah 1,1% dan 0,7%, masing-masing untuk kota dan desa.
Angka tersebut meningkat hampir lima kali menjadi 5,3 % dan 4,3 % pada tahun  2004 (Albiner Siagian, 2004).
Sementara menurut hasil riset Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) pada 2007 persoalan obesitas
memperlihatkan peningkatan. Prevalensi obesitas pada pria mencapai 9,16 %. Sedangkan kaum wanita yang
menderita obesitas sebanyak 11,2 %. Kelebihan gula darah yang tinggi menyebabkan 3.1600 kematian setiap tahun,
sedangkan hingga tahun 2030 diperkirakan jumlah orang berada pada kondisi pradiabetes di Indonesia, telah
mencapai 12,9 juta orang. Data terakhir yang didapat RS Tingkat IV Madiun pada kegiatan SAMAPTA tahun 2012
terdapat 28% pegawai dengan kategori berat badan berlebih, 12% pegawai obesitas I, dan 7% pegawai dalam
kategori obesitas II.

Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi (energi
expenditures) sehingga terjadi kelebihan energi selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Kelebihan energi
tersebut dapat disebabkan oleh asupan energi yang tinggi atau keluaran energi yang rendah. Penyebab terjadinya
ketidakseimbangan antara asupan dan pembakaran kalori ini masih belum jelas, namun terjadinya obesitas
melibatkan beberapa faktor seperti genetic, lingkungan (gaya hidup) dan psikis. Dampak adanya retensi insulin dan
gangguan toleransi glukosa pada penderita obesitas tentunya akan berpengaruh pada kadar gula darah. Gula darah
merupakan istilah kesehatan yang menunjuk kepada kandungan gula dalam aliran darah di tubuh, sehingga beresiko
terjadinya pradiabetes. Sementara itu pradiebetes merupakan kondisi dimana kadar gula darah lebih tinggi dari
batas normal, namun belum cukup untuk mendiagnosa sebagai diabetes. Bila tidak ditangani dengan baik, kondisi
pradiabetes bisa berkembang menjadi diabetes. Perubahan status dari pradiabetes menjadi diabetes meliitus tipe II
bisa berlangsung dalam waktu 10 tahun (Suyoto, 2011). Sedangkan mortalitas yang berkaitan dengan obesitas,
terutama obesitas sentral sangat erat hubungannya dengan sindrom metabolik. Sindrom metabolik merupakan salah
satu kelompok kelainan metabolik yang selain obesitas meliputi, retensi insulin, gangguan toleransi glukosa,
abnormalitas trigliserida dan hemostatis, hipertensi, diabetes militus tipe II, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit
kandung empedu serta kanker endometrium, payudara, prostat, dan kolon. Selain itu obesitas juga menimbulkan
masalah diskriminasi social (Asosiasi Dietiensein Indonesia, 2004).

Perubahan pola hidup dan perilaku diperlukan untuk mengatur atau memodifikasi pola makan dan aktifitas
fisik pada individu dengan overweight dan obesitas. Dengan demikian diharapkan upaya ini dapat mengatasi
hambatan-hambatan terhadap kepatuhan individu pada pola makan sehat dan olahraga. Menurut dr. Ruri diah
Pamela (2011) strategi yang dapat dilakukan adalah pengawasan sendiri terhadap berat badan, asupan makanan;
mengontrol keinginan untuk makan (motivasi keluarga dan lingkungan seringkali diperlukan dalam hal ini);
mengubah perilaku makan dengan mengontrol porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi; dan dukungan sosial dari
keluarga dan lingkungan. Pembatasan kalori saja ternyata hanya dapat menurunkan berat badan dan kurang
berdampak baik pada lemak darah sehingga perlu aktifitas fisik atau berolahraga. Olahraga dan aktivitas fisik
memberi manfaat yang sangat besar dalam penatalaksanaan overweight dan obesitas. Olahraga yang dilakukan
secara konsisten dan teratur tidak hanya dapat membakar kalori, namun juga mengurangi lemak serta meningkatkan
massa otot tubuh. Aktivitas jalan kaki yang dianjurkan bagi obesitas adalah regular easy walking (30 menit jalan kaki
dengan intensitas 5-6 kali per minggu). Penggunaan obat-obatan juga bukan pilihan utama sebab tanpa mengubah
pola hidup, obat tidak bermanfaat karena berat badan akan kembali ke semula jika obat dihentikan (Suyoto, 2011).

Tujuan Penelitian
1.Tujuan Umum

Mengetahui hubungan obesitas dengan kadar gula darah pada karyawan di RS Tingkat IV Madiun.
2.Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi obesitas pada karyawan di RS Tingkat IV Madiun.
b. Mengidentifikasi kadar gula darah pada karyawan di RS Tingkat IV Madiun.
c. Menganalisis hubungan obesitas dengan kadar gula darah pada karyawan di RS Tingkat IV Madiun.
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METODE PENELITIAN

1) Penelitian ini mengunakan  rancangan penelitian korelasi, dengan pendekatan cross sectional untuk
mempelajari dinamika korelasi antara faktor – faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi,
pengumpulan data sekaligus (Point Time Approach). Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan RS
Tingkat IV Madiun yang mempunyai sebanyak 145 orang. Penelitian sampel di lakukan dengan menggunakan non
probability sampling tipe purposive sampling yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel
diantara populasi sesuai dengan kehendak peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel dapat
mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. (Nursalam, 2003). Dengan kriteria penelitian :
Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan
diteliti (Nursalam, 2003). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : Karyawan RS Tingkat IV Madiun yang
mempunyai IMT > 23 sebanyak 53 orang, Bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan
atau mengeluarkan subjek yang memenuhi krteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2003).
Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah : Karyawan yang IMT < 23 kg/m2 sebanyak 92 orang,
Karyawan dalam keadaan opname (MRS) ada 1 orang, Responden pada penelitian sedang kegiatan di luar kota. 1
orang, Responden yang IMT > 23 kg/m2 yang sedang cuti tahunan (2 karyawan), meninggal (1 karyawan) dan
tugas belajar (1 karyawan), Karyawan yang mempunyai riwayat DM sebanyak 7 orang. Variabel dalam penelitian
ini meliputi variabel independen obesitas dan variabel dependen kadar gula darah. Uji analisis yang digunakan
untuk mengetahui hubungan obesitas dengan kadar gula darah dilakukan uji statistic pearson dengan
menggunakan program computer for windows SPSS 16,0 dengan α = 0,05.

HASIL PENELITIAN
a) Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia,
pendidikan, lama bekerja di RS Tingkat IV Madiun, Status karyawan, kebiasaan olahraga, dan kebiasaan
makan.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4.1 Diagram Pie Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Di RS Tingkat IV Madiun pada
tanggal 23 – 27 September 2013

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukan bahwa dari 40 responden sebagian besar (55%) berjenis
kelamin laki-laki yaitu 22 responden.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Gambar 4.2 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Di RS Tingkat IV Madiun pada tanggal 23
– 27 September 2013

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukan bahwa dari 40 responden hampir setengahnya (43%) berusia
31-40 tahun yaitu 20 responden
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c. Karakteristik Responden berdasarkan pendidikan responden

Gambar 4.3 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan Di RS Tingkat IV
Madiun pada tanggal 23 – 27 September 2013

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukan bahwa dari 40 responden sebagian besar (57%) berpendidikan
SMA yaitu 23 responden.

d. Karakteristik responden berdasarkan lama berkerja di RS Tingkat IV Madiun

Gambar 4.4 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Berdasarkan Lama Berkerja Di RS
Tingkat IV Madiun pada tanggal 23 – 27 September 2013

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukan bahwa dari 40 responden hampir setengahnya (42%) berkerja >
10 tahun yaitu 17 responden.

e. Karakteristik responden berdasarkan status karyawan di RS Tingkat IV Madiun
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Gambar 4.5 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Status karyawan Di RS Tingkat IV
Madiun pada tanggal 23 – 27 September 2013

Berdasarkan gambar 4.5 menunjukan bahwa dari 40 responden hampir setengahnya (42%) responden
merupakan seorang militer yaitu 17 responden.

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Kebiasaan Olahraga di RS Tingkat IV Madiun

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukan bahwa dari 47 responden sebagian besar (65%) jarang
berolahraga yaitu 26 resonden

g. Karakteristik responden berdasarkan kebiasaan makan

Gambar 4.7 Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan kebiasaan makan di  RS Tingkat IV Madiun
pada tanggal 23 – 27 September 2013

Berdasarkan gambar 4.7 menunjukan bahwa dari 40 responden hampir seluruhnya (97%)
mempunyai kebiasaan makan 3 kali sehari yaitu 39 responden.

2. Data Khusus
a. Status Obesitas

Tabel 4.1 Tabel status obesitas responden di RS Tingkat IV Madiun pada tanggal 23 – 27 September
2013

No Status Obesitas Frekuensi %
1 Pre obesitas 12 30
2 Obesitas I 17 42
3 Obesitas II 11 28

Jumlah 40 100

Gambar 4.6 Diagram Pie Karakteristik Responden berdasarkan kebiasaan
olahraga Di RS Tingkat IV Madiun pada tanggal 23 – 27
September 2013
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Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan bahwa dari 40 responden hampir setengahnya (42%)
responden mempunyai status obesitas I yaitu 17 responden.

b. Status Kadar Gula Darah
Tabel 4.2 Tabel status kadar gula darah responden di RS Tingkat IV Madiun pada tanggal 23 – 27

September 2013
No Kadar Gula Darah (mg/dL) Frekuensi %
1 < 110 8 20
2 111 -140 14 35
3 141-200 7 17
4 > 201 11 28

Jumlah 40 100

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa dari 40 responden hampir setengahnya (35%)
responden mempunyai kadar gula darah antara 111-140 mg/dL yaitu 14 responden.

3. Hubungan Obsitas dengan kadar gula darah pada karyawan di RS Tingkat IV Madiun
Tabel 4.3 Tabulasi silang obesitas dengan kadar gula darah pada karyawan di RS Tingkat IV Madiun pada

tanggal 23 – 27 September 2013

Obesitas
Kadar Gula Darah (mg/dL) Jumlah< 110 111-140 141-200 > 201

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %
Preobesitas 6 15 3 7 1 2 2 5 12 30
Obesitas I 2 5 4 10 5 12 6 15 17 42
Obesitas II 0 0 7 18 1 2 3 7 11 28
Jumlah 8 20 14 35 7 18 11 27 47 100

ρ value = 0,045 coefisien corelasi = 0,319 α = 0,05

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan bahwa dari 40 responden, 7 responden atau 18% dalam kategori
obesitas II dan kadar gula darah dalam kategori antara 111-140 mg/dL

Sedangkan berdasarkan hasil uji statistic dengan menggunakan pearson didapatkan nilai ρ value = 0,045
sehingga ρ < α (0,045 < 0,05) yang berarti HO ditolak dan dapat disimpulkan ada hubungan yang obesitas dengan
kadar gula darah pada karyawan di RS Tingkat IV Madiun. Sedangkan nilai coefisien corelasi = 0,319 yang
menunjukan hubungan yang rendah dan berpola positif artinya semakin tinggi nilai indeks massa tubuh (obesitas)
maka semakin tinggi kadar gula darahnya.

PEMBAHASAN
1. Obesitas Pada Karyawan RS Tingkat IV Madiun

Terdasarkan tabel 4.1 menunjukan bahwa dari 47 responden hampir setengahnya (42%) responden
mempunyai status obesitas I yaitu 20 responden. Sedangkan berdasarkan uji statistic coefisien contigensi untuk
kebiasaan olahraga ρ value = 0,050 dan untuk jenis kelamin diperoleh nilai ρ value = 0,042. Pada uji statistic
spearman untuk tingkat pendidikan diperoleh nilai ρ value = 0,037, sehingga ρ value < α yang berarti ada
hubungan jenis kelamin, kebiasaan olahraga, dan pendidikan dengan obesitas. Pada tabulasi kebiasaan olahraga
hampir setengahnya 10 responden (25%) jarang berolahraga dengan status obesitas I. Pada tabulasi silang jenis
kelamin dengan obesitas didapatkan bahwa dari 40 responden sebagian kecil 9 (22%) responden berjenis
kelamian perempuan dengan status obesitas I. Pada tabulasi tingkat pendidikan didapatkan sebagian kecil 9
responden (22%) berpendidikan sma dengan status obesitas I.

Berdasarkan Yayasan Jantung Indonesia manfaat dari berolahraga salah satunya menurunkan kadar
lemak dalam tubuh sehingga membantu mengurangi berat badan yang berlebih dan terhindar dari obesitas.
Menurut Soetjiningsih (2004), latihan fisik dilakukan bersamaan program diet guna meningkatkan pambakaran
lemak dan kebutuhan zat gizi. Latihan fisik sangat membantu di dalam mempertahankan berat badan agar tidak
naik. Yang dianjurkan adalah olah raga dengan intensitas waktu selama minimal kurang lebih 20 menit dengan
frekuensi 3-5 kali per minggu. Perhatian tidak hanya ditujukan kepada jumlah lemak yang ditimbun, tetapi juga
kepada lokasi penimbunan lemak tubuh. Pola penyebaran lemak tubuh pada pria dan wanita cenderung berbeda.
Wanita cenderung menimbun lemaknya di pinggul dan bokong, sehingga memberikan gambaran seperti buah pir.
Sedangkan pada pria biasanya lemak menimbun di sekitar perut, sehingga memberikan gambaran seperti buah
apel. Tetapi hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang mutlak, kadang pada beberapa pria tampak seperti buah
pir dan beberapa wanita tampak seperti buah apel, terutama setelah masa menopause. Menurut
Notoatmodjo (2002) dalam waktu yang pendek (immediate impact) pendidikan dapat menghasilkan perubahan
atau peningktan pengetahuan masyarakat. Begitu pula yang dikemukakan oleh Kuncoroningrat (2001),
sebagaimana yang dikutip oleh Nursalam dan Siti Pariani (2001), bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan
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seseorang, semakin mudah ia memberikan informasi sehingga samkin banyak pula pengetahuan yang dimilki.
Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang
diperkenalkan.

Sedangkan menurut pendapat peneliti terjadinya obesitas pada resonden  bisa karena pola konsumsi
masing-masing individu. Pola makan tersebut memang wajar namun di lain waktu tentunya responden akan
makan-makanan di luar jam makan. Pergeseran dari pola makan masyarakat dari pola makan tradisional yang
mengandung banyak karbohidrat dan serat dari sayuran ke pola makan yang banyak mengandung lemak. RS
Tingkat IV Madiun merupakan RS milik militer tentunya ada kegiatan yang namanya piket ksatriaan. Piket tersebut
merupakan kegiatan yang dilakukan selama 24 jam penuh. Tentunya dalam kegiatan tersebut banyak waktu luang.
Sehingga tak jarang personil atau karyawan RS Tingkat IV Madiun mengkonsumsi makanan-makanan ringan
diluar jam makan. Disamping itu kesibukan pekerjaan  masing-masing individu menyebabkan jarang berolahraga.

2. Kadar Gula Pada Penderita Obesitas
Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa dari 40 responden hampir setengahnya (35%) responden

mempunyai nilai kadar gula darah antara 111-140 mg/dL yaitu 14 responden. Sedangkan uji statistic dengan
spearman antara tingkat pendidikan dengan kadar gula dala darah diperoleh hasil nilai   ρ value = 0,049 (ρ value <
α) yang berarti ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kadar gula darah. Pada hasil penelitian terkait
kadar gula darah dengan kebiasaan olahraga didapatkan hasil hampir setangahnya 7 (18%) responden
mempunyai kebiasaan olahraga jarang dengan kadar gula darah antara 141-200 mg/dL.

Hal diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Hal ini
sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2002) seseorang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki
perilaku yang positif karena sebelum melakukan sesuatu, orang tersebut pasti dapat berpikir secara matang dan
tahu apa akibat yang akan ditimbulkan. Pendapat lain mengenai perilaku menurut Purwodarminto (1998), bahwa
intelegensi merupakan daya membuat reaksi atau penyesuaian diri dalam situasi baru seperti mengingat hal yang
pernah dipelajari berfikir kreatif yang baik. Dengan pendidikan yang tinggi dan ditambah dengan intelegensi yang
baik, akan didapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih luas, sehingga akan didapatkan perilaku yang baik
pula. Sedangkan menurut Ganong (2008) olahraga memiliki efek langsung pada metabolisme karbohidrat. Banyak
hormon selain insulin, IGF-I, IGF-II, glucagon dan somatostatin juga berperan penting dalam pengaturan
metabolisme karbohidrat. Pada kegiatan olahraga dapat meningkatkan masuknya glukosa ke dalam otat rangka
hal ini disebabkan adanya peningkatan transporter GLUT-4 independen insulin di membrane sel otot.
Meningkatnya pemasukan glukosa ini menetap selama beberapa jam setelah olahraga dan latihan olahraga teratur
dapat menghasilkan peningkatan kepekaan terhadap insulin yang berkepanjangan
Peneliti berpendapat bahwa perubahan perilaku seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sebab dengan

adanya pendidikan maka seseorang akan bertambah pengetahuannya tentang sesuatu hal dalam kehidupan yang
mengarah pada pembentukan perilaku yang positif. Pengetahuan/kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk
terbentuknya tindakan seseorang. Responden yang  latar belakang pendidikan SMA akan berdampak pula pada
pengetahuannya tentang kadar gula darah sehingga para responden  cenderung berperilaku positif dalam menerapkan
perilaku baik dalam mengontrol kadar gula darah. Disamping itu untuk mencapai kestabilan kadar gula darah perlu
diperhatikan penyebab lain yang dapat mempengaruhi nilai kadar gula darah.

3. Hubungan Antara Obesitas Dengan Kadar Gula
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan bahwa dari 47 responden, 14 responden atau 23% dalam kategori Obesitas I

dan kadar gula darah dalam kategori antara 101-150 mg/dL. Sedangkan berdasarkan hasil uji statistic dengan
menggunakan pearson didapatkan nilai ρ = 0,045 sehingga ρ < α (0,045 < 0,05) yang berarti HO ditolak dan dapat
disimpulkan ada hubungan yang obesitas dengan kadar gula darah pada karyawan di RS Tingkat IV Madiun. Sedangkan
nilai coefisien corelasi = 0,319 yang menunjukan hubungan yang rendah dan berpola positif artinya semakin tinggi nilai
indeks massa tubuh (obesitas) maka semakin tinggi kadar gula darahnya.

Menurut teori Guyton (2007) yang mengatakan bahwa kegemukan merupakan faktor predisposisi untuk
timbulnya  peningkatan kadar gula darah, hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu, sel – sel beta pulau Langerhans menjadi
kurang peka terhadap rangsangan atau akibat naiknya kadar gula dan kegemukan juga akan menekan jumlah reseptor
insulin pada sel – sel seluruh tubuh. Dengan melihat hasil diatas bahwa obesitas mempengaruhi kadar gula darah. Hal ini
dipengaruhi faktor herediter, aktivitas fisik, asupan diet, keluaran energi, metabolisme dan hormonal. Metabolisme lemak
tergantung pada kebutuhan energi dan diatur oleh makanan serta sinyal – sinyal saraf dan hormonal. Misalnya, penurunan
kadar glukosa pada keadaan sebagai energi oleh jaringan misalnya otot, hati, dan ginjal. Berpindahnya metabolisme dari
carbohydrate – based menjadi fat – based didimensi oleh berkurangnya insulin dan meningkatnya hormon – hormon seperti
efinefrin, growth hormone, dan kortikosteroid. Sebaliknya, kondisi postpradial asam lemak yang ke dalam adipose dan
lipogenesisi meningkat. Peningkatan glukosa dan lemak akan mengakibatkan transportasi asam lemak yang ke dalam
adipose dan lipogenesis meningkat. Peningkatan tersebut dibawah pengaruh insulin. Oksidasi parial asam lemak
menghasilkan keton yang merupakan sumber bahan bakar alternative untuk otak dan berbagai organ. Saat ini jaringan
lemak dikenal tidak hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan energi tetapi sebagai jaringan yang dinamis dengan
berbagai fungsi. Tidak ada jairngan lemak menimbulkan hiperlipidemia, resistensi insulin, dan diabetes mellitus type 2.
Kelebihan jaringan lemak (obesitas), keadaan yang makin sering dijumpai masyarakat modern juga dikaitkan dengan
resisitensi insulin dan diabetes (Ganong, 2008). Program olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur membantu
menstabikan kadar gula darah, mengurangi kebutuhan insulin dan obat-obatan serta memelihara berat badan (PERKENI,
2011)



Henny Purwandari

EFEKTOR
ISSN. 0854-1922 72 Jurnal  Nomor 25 Volume 01

Desember Tahun 2014

Sedangkan menurut peneliti pilar utama dalam pengendalian obesitas dan kadar gula darah adalah edukasi atau
penyuluhan, walaupun individu merupakan karyawan RS tapi pemahaman serta perilaku belum tentu benar serta tepat.
Seperti penyuluhan tentang pola makan, pola makan yang tidak seimbang kadar gizinya akan berdampak pada metabilisme
tubuh serta untuk mencapai berat badan yang ideal. Disamping itu memotivator responden untuk meningkatkan
keterlibatannya dalam upaya menjadikan berat badan ideal serta menstabilkan kadar gula darahnya sehingga responden
sadar kan kebutuhannya masing-masing seperti bagaimana cara mengatur pola makan, gaya hidup seperti berolahraga
secara teratur

A. KESIMPULAN
Berdasarkan interpretasi hasil penelitian ini dan pembahasan  “Hubungan Obesitas Dengan Kadar Gula

Darah Pada Karyawan Di RS Tingkat IV Madiun” dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Obesitas pada karyawan di RS Tingkat IV Madiun menunjukan bahwa hampir setengahnya (42%) mengalami

obesitas I yaitu 17 responden.
2. Kadar gula darah pada karyawan di RS Tingkat Madiun menunjukan bahwa hampir setengahnya (35%)

mengalami antara 111-140 mg/dL yaitu 14 responden.
3. Ada hubungan obesitas dengan kadar gula darah pada karyawan RS Tingkat IV Madiun, dengan ρ value =

0,045 nilai coefisien corelasi = 0,319 yang menunjukan hubungan yang rendah dan berpola positif artinya
semakin tinggi nilai indeks massa tubuh (obesitas) maka semakin tinggi kadar gula darahnya.

B. SARAN
1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih banyak dan lebih spesifik
sehingga hasilnya lebih representatif.

2. Bagi Institusi Pendidikan
Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya studi pendidikan kesehatan mengenai

obesitas dan kadar gula darah
3. Bagi Profesi Keperawatan

Diharapkan perawatan lebih aktif dalam memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan khususnya
informasi – informasi tentang obesitas.

4. Bagi Tempat Penelitian
Diharapkan perlu pendataan dan pendokumentasiaan mengenai warga yang mengalami obesitas karena

pendataan dan pendokumentasiaan yang baik akan memudahkan dalam pemberian tindakan lebih lanjut.
Misalnya memberikan penyuluhan – penyuluhan tentang bahaya obesitas sehingga mampu meningkatkan
wawasan dan pemahaman tentang obesitas.

5. Bagi responden
Responden yang memiliki kadar gula darah yang melebihi batas normal hendaknya selalu menjaga pola

konsumsi khususnya makanan atau minuman yang dapat meningkatkan kadar gula darah, namun bagi
responden yang memiliki kadar gula darah dalam batas normal perlu juga mempertahankannya. Selain itu
diharapkan lebih ditingkatkan upaya – upaya kesadaran responden untuk melakukan check up guna
mengatisipasi hal – hal yang tidak diinginkan.
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