
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Modernisasi dan kemajuan teknologi serta informasi yang terjadi di 

dunia saat ini mengakibatkan globalisasi dalam semua aspek kehidupan, 

tidak terkecuali pada aspek kesehatan terutama life style. Perubahan yang 

sangat terlihat adalah kebiasaan makan yang buruk dan inaktifitas fisik. 

Kurangnya aktifitas fisik dan kesalahan memilih jenis santapan, 

mendorong timbulnya sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah 

kumpulan gejala yang menunjukkan risiko kejadian kardiovaskular lebih 

tinggi pada individu tersebut (Soegondo dan Purnamasari, 2009). 

Permasalahan awal yang dialami yaitu obesitas. Di seluruh dunia, 

setidaknya 2,8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat kelebihan 

berat badan atau obesitas (WHO, 2013), hasil tersebut merupakan dua kali 

lipat dari data sejak tahun 1980. Lebih dari 1,4 miliar orang dewasa umur 

20 tahun keatas mengalami kelebihan berat badan, dan dari orang dewasa 

tersebut lebih dari 200 juta pria dan hampir 300 juta perempuan 

mengalami obesitas. Secara keseluruhan, lebih dari 10% populasi orang 

dewasa di dunia mengalami obesitas (WHO, 2008). 

Untuk data obesitas di Indonesia sendiri juga menunjukkan angka 

yang cukup signifikan, penelitian yang dilakukan oleh Himpunan Studi 

Obesitas Indonesia (HISOBI) pada 6000 orang membuktikan bahwa 

prevalensi obesitas di Indonesia semakin meningkat. Apabila 

dibandingkan dengan data tahun 1998, angka kejadian obesitas pada pria 

meningkat hingga mencapai 9,16% (1998 : 2,5%) dan 11,02% pada wanita 

(1998 : 5,9%) (HISOBI, 2004). Peningkatan ini terus terjadi pada tahun 

2008, dengan angka kelebihan berat badan diperkirakan 16,3% pada pria 

dan 25,6% pada wanita dengan total 21,0% yang disertai dengan angka 

obesitas pada pria diperkirakan 2,6% dan 6,9% pada wanita dengan total 

4,8% (WHO, 2010). Angka – angka kejadian di atas berkorelasi dengan 



penelitian RISKESDAS propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 dengan data 

prevalensi untuk obesitas umum pada laki – laki sebesar 11,5%, 

perempuan 21,7%, dan total 17%. Prevalensi obesitas umum tertinggi 

terjadi di Kota Salatiga (34%) dan terendah terjadi di Kabupaten Kudus 

(10,5%). Sedangkan prevalensi obesitas sentral pada penduduk umur 15 

tahun ke atas untuk tingkat propinsi Jawa tengah adalah 18,4%. Dari 35 

kabupaten/kota, 15 diantaranya memiliki prevalensi obesitas sentral di atas 

angka prevalensi propinsi. Obesitas tertinggi di Kotamadya Surakarta 

(34,7%). 

Obesitas menimbulkan perubahan – perubahan metabolik sehingga 

timbul kumpulan gejala yang disebut sindrom metabolik, dimana orang 

dengan sindrom metabolik mengalami resistensi insulin, yang merupakan 

predisposisi menjadi prediabetes atau diabetes tipe 2 kemudian  

didiagnosis dengan tes toleransi glukosa oral (Grundy SM, 2008).  

Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) bersama-sama dengan kadar 

gula darah puasa dapat menunjukkan gangguan regulasi glukosa darah 

yang merupakan salah satu kelompok prediktor sindrom metabolik 

(Mbenza BL et al., 2010). TTGO dikenal dengan tes toleransi glukosa 

darah yang kompleks, memakan waktu,  tidak enak, dan memiliki 

reproducibility yang buruk, selain itu terdapat variasi hasil antar maupun 

pada pasien itu sendiri. Terlepas dari hal tersebut, 75 gram TTGO 

merupakan metode standar untuk menilai kadar gula darah postprandial 

dan satu – satunya metode yang diterima untuk mendiagnosis gangguan 

toleransi glukosa (Golay et al., 2004). 

Antropometri merupakan salah satu metode untuk mengukur status 

gizi seseorang dan juga dapat digunakan sebagai screening obesitas, dan 

paling sering digunakan untuk fungsi yang terakhir adalah BMI, waist 

circumference (lingkar pinggang), dan lingkar perut. Tetapi untuk 

pengukuran pada obesitas khususnya obesitas sentral   (abdominal 

obesity), digunakan lingkar pinggang yang dapat mengidentifikasi 

heterogenitas pasien obesitas yang kemungkinan mengalami resistensi 



insulin dan lingkar perut dengan cut – off yang berbeda antara jenis 

kelamin lebih sensitif dalam memprediksi gambaran metabolik dan risiko 

kardiovaskuler, karena menggambarkan baik jaringan adiposa subkutan 

dan visceral (Soegondo dan Purnamasari, 2009). Akan tetapi, dalam 

penilaian risiko, ukuran lingkar pinggang lebih reliabel ketimbang rasio 

lingkar pinggang – pinggul (Arisman, 2011). Selain itu, lingkar pinggang 

dipilih atau digunakan dalam pengukuran obesitas karena IMT atau BMI 

memiliki kelemahan pokok, yaitu tidak dapat membedakan berat 

diakibatkan lemak dan berat yang diakbatkan otot, sehingga dapat 

menimbulkan kesalahan dalam pengukuran dan identifikasi obesitas 

(Racette et al., 2003). 

Berdasarkan data dan permasalahan di atas, mendorong penulis 

untuk meneliti hubungan lingkar pinggang dengan kadar gula darah post 

prandial. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

Apakah terdapat hubungan antara lingkar pinggang dan dengan kadar gula 

darah postprandial? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan “Mengetahui hubungan Lingkar Pinggang 

dengan Kadar Gula Darah Postprandial”. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Teoritis 

Memberikan informasi tentang korelasi/hubungan lingkar pinggang 

dengan kadar gula darah postprandial. 

2. Praktis 

Menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi para akademisi dalam 

melakukan metode antropometri untuk skrining obesitas. 

 


