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HUBUNGAN STATUS GIZI DAN AKTIVITAS FISIK DENGAN RISIKO 

KEJADIAN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA) PADA SISWA 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS PURWOSARI 

 

Abstrak 

Obstuctive Sleep Apnea adalah gangguan tidur yang dikaitkan sebagai predictor 

penyakit tidak menular (PTM). Faktor risiko terbesar OSA adalah status gizi 

lebih. Selama dekade terakhir, prevalensi status gizi lebih telah meningkat secara 

dramatis di banyak Negara. WHO melaporkan jika gizi lebih adalah sebuah 

epidemic baik pada dewasa maupun remaja. Peningkatan epidemi merupakan 

cerminan dari perubahan besar pola perilaku masyarakat dunia yang melahirkan 

minimnya aktivitas fisik. Untuk mengetahui hubungan antara status gizi dan 

aktivitas fisik dengan risiko kejadian  obstructive sleep apnea  (OSA) pada siswa 

sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah kerja puskesmas purwosari. 

Analitik observational kuantitatif dengan pendekatan crosssectional (non 

eksperimental). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proportionate 

stratified random sampling dengan perhitungan rumus Slovin didapatkan sampel 

100 orang dari populasi 752 orang. Uji korelasi menggunakan spearman rho. Uji 

korelasi antara status gizi dan aktivitas fisik dengan risiko kejadian OSA 

menujukkan hubungan positif dengan nilai signifikan status gizi sebesar  p = 

0,004 < 0,05 dan nilai signifikan aktivitas fisik sebesar  p = 0,001 < 0,05  lebih 

kecil dari taraf signifikansi. Nilai tingkat hubungan status gizi 0.263 dan aktivitas 

fisik 0.312 yang berarti memiliki korelasi sedang atau moderat. Ada hubungan 

antara status gizi dan aktivitas fisik dengan risiko kejadian OSA. 

 

Kata kunci : status gizi, aktivitas fisik, obstruvtive sleep apnea, osa, siswa smp, 

remaja 

 

Abstract 

Obstuctive Sleep Apnea is a sleep disordered breathing that associated as a 

predictor of non-communicable diseases (NCDs). The biggest risk factor of OSA 

is high nutritional status. Over the past decade, the prevalence of high nutritional 

status has increased dramatically in many countries. WHO reports that high 

nutrition is an epidemic in both adults and adolescents. The increase in the 

epidemic is a representation of the major changes in the behavior of the world 

community that cause a lack of physical activity.  To know relation between 

nutritional status and physical activity toward risk of OSA in junior high school 

students at working area of purwosari public health center. Quantity observational 

with crosssectional approach (non experiment). The sample was taken using 

proportionate stratified random sampling method in accordance Slovin calculation 

and there is 100 people sample from 752 people population. Spearman rho 

product to knowing relation between variabel. Based on spearman rho correlation 

test between nutritional status and physical activity toward the risk of OSA 

showed a positive relation with significant values of nutritional status of p = 0.004 

<0.05 and significant physical activity value of p = 0.001 <0.05 less than the 
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significance level. The nutritional status level value is 0.263 and 0.312 physical 

activity means that it has a moderate correlation. There is relation between 

nutrional status and physical activity toward risk of OSA. 

 

Keywords : nutritional status, physical activity, obstructive sleep apnea, osa, 

junior high school students, adolescents 

 

1. PENDAHULUAN 

Obstructive sleep apnea (OSA) adalah gangguan pernapasan saat tidur yaitu 

menurun atau berhenti total aliran udara pernapasan beberapa saat. Menurut 

American Academy of Sleep Medicine, hal tersebut terjadi ketika otot-otot rileks 

selama tidur menyebabkan kelumpuhan jaringan lunak dan menghalangi jalan 

nafas atas yang kemudian menyebabkan pengurangan sebagian (hypopneas) dan 

jeda lengkap (apnea) bernafas yang berlangsung setidaknya 10 detik saat tidur 

(Kohler et al., 2009). OSA telah dikaitkan dengan hasil klinis buruk dan dapat 

menjadi prediktor independen dari semua penyebab kematian, hipertensi, 

diabetes, disfungsi ventrikel kiri, fibrilasi atrium, stroke, dan baru-baru ini 

kematian mendadak (Krishnamoorthy, Somers and Romero-corral, 2017).   

Xanthopoulos et al (2015) mengatakan jika obstructive sleep apnea (OSA) 

memengaruhi 2% remaja dan berkaitan dengan neuropsychological dan cognitive 

problems seperti behavioral abnormalities, cognitive deficits dan sleepness. Hal 

tersebut sangat berdampak dengan peforma sekolah. 

Gizi lebih dianggap sebagai faktor risiko utama terhadap perkembangan 

dan peningkatan OSA (Romero-Corral et al., 2010). Selama dekade terakhir, 

prevalensi status gizi lebih telah meningkat secara dramatis di banyak Negara. 

WHO melaporkan jika gizi lebih adalah sebuah epidemi pada anak. Lebih dari 

340 juta anak dan remaja umur 5-19 tahun mengalami overweight dan obesitas di 

seluruh dunia pada tahun 2016 (World Health Organization, 2018) . Jawa Tengah 

menempati posisi pravelensi gizi lebih diatas skala nasional baik untuk golongan 

remaja 13-15 tahun juga untuk remaja 15-18 tahun. Pravelensi gizi lebih pada 

remaja 13-15 tahun di tingkat  provinsi Jawa Tengah sebesar 9,5 % terdiri 7,1% 

gizi lebih dan 2,4% obesitas. Sebanyak 19 kabupaten memiliki nilai pravelensi 
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gizi lebih diatas pravelensi provinsi, salah satunya adalah Kota Surakarta (Dinkes 

Jawa Tengah, 2016) 

Epidemi yang meningkat merupakan cerminan dari perubahan besar pola 

perilaku masyarakat dunia pada beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi, 

modernisasi, urbanisasi dan globalisasi makanan. Ketika pendapatan meningkat 

dan populasi menjadi lebih urban, diet tinggi karbohidrat kompleks memberi jalan 

untuk lebih banyak diet bervariasi dengan proporsi lemak jenuh dan gula lebih 

tinggi. Pada saat yang sama, pergeseran besar ke arah yang lebih sedikit pekerjaan 

yang menuntut fisik sehingga minimnya aktivitas fisik. Minimnya aktivitas fisik 

diidentifikasi sebagai faktor risiko keempat untuk 3,2 juta kematian di dunia.  

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Metode cross sectional adalah jenis penelitian yang 

pengukuran variabelnya dilakukan pada satu saat (Notoatmodjo, 2012). 

Menggunakan jenis penelitian tersebut karena hanya ingin megetahui risiko 

kejadian suatu penyakit (non-eksperimental) yang dilakukan untuk mengetahui 

hubungan status gizi dan aktivitas fisik sebagai faktor risiko OSA pada siswa 

SMP di wilayah kerja puskemas Purwosari. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis bivariat yang menghubungkan variabel terikat dan bebas. Sebelum 

melakukan uji korelasi, uji normalitas Kolmogorov-Sminov dilakukan sehingga 

didapatkan data tidak normal yang mana menggunakan uji korelasi spearman rho 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan jenis kelamin didapatkan responden dominan perempuan sebanyak 

57 orang (57%) dan laki-laki sebanyak 43 orang (43%). Berdasarkan status gizi 

responden paling banyak adalah yang memilki status gizi normal yaitu sebanyak 

57 orang (57%) , paling sedikit adalah status gizi kurang yaitu sebanyak 8 orang 

(8%), dan 35 orang (35%) berstatus gizi lebih. Berdasarkan aktivitas fisik, 

responden dominan memiliki aktivitas rendah sebanyak 57 orang (57%), sedang 

37 orang (37%), dan tinggi sebanyak 6 orang (6%). Responden berisiko OSA 
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terdapat 16 0rang dari 100 reponden. Ini kemudian dibuat berdasarkan jenis 

kelamin, status gizi, dan aktivitas fisik. Laki-laki berisiko OSA terdapat 7 orang 

dan perempuan 9 orang. Perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Untuk 

status gizi yang berisiko OSA terdapat 10 orang bersatus gizi lebih dan responden 

berstatus gizi normal terdapat 6 orang yang yang berisiko OSA. Untuk aktivitas 

fisik yang berisiko OSA sebanyak 11 orang memiliki aktivitas rendah dan 5 orang 

memilk aktivitas fisik sedang 

3.2 Uji Statistik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Sminov bahwa status gizi, aktivitas fisik, dan 

risiko kejadian OSA  memilki nilai sig. p<0,05 yang berarti distribusi data tidak 

normal 

3.2.2 Uji Korelasi 

Uji korelasi menggunakan speraman rho antara status gizi dan aktivitas fisik 

dengan risiko kejadian OSA menujukkan hubungan positif dengan nilai signifikan 

status gizi sebesar  p = 0,004 < 0,05 dan nilai signifikan aktivitas fisik sebesar  p = 

0,001 < 0,05  lebih kecil dari taraf signifikansi. Nilai tingkat hubungan status gizi 

0.263 dan aktivitas fisik 0.312 yang berarti memiliki korelasi sedang atau moderat 

3.3 Pembahasan 

Terdapat 16 orang yang berisiko OSA, 10 orang (62,5%) diantaranya memilki 

status gizi lebih dan 6 orang (37,5%) berstatus gizi normal. Penelitian ini selaras 

dengan penelitainnya (Rahman, Handoyo and Rohadi, 2010) yang menggunakan 

sampel siswa SMAN 1 Purwokerto dan didaptakan hasil korelasi sedang antara 

obesitas dan risiko kejadian OSA. Faktor risiko pada  kelompok usia remaja dan 

masa anak-anak tengah dapat berubah seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangan, terutama ukuran saluran napas, peningkatan lemak tubuh sentral 

selagi jaringan limfoid mengalami regresi, ukuran adenoidtonsillar, ukuran paru-

paru, dan tingkat hormon sehingga faktor risiko kuat terhadap OSA berbeda-beda 

(James et al, 2015). Dari hasil penelitian yang didapatkan status gizi lebih tidak 

menjadi sesuatu yang mutlak seseorang memiliki penumpukan lemak di leher 

yang mana mengubah mekanisme saluran napas. Persebaran lemak menurut 
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berbeda-beda setiap orangnya. Faktanya ada saja orang yang tidak memiliki status 

gizi lebih tetapi memilki visceral fat atau neck circumference yang besar. 

 Peningkatan lemak tubuh pada anak dan remaja antara lain disebabkan 

pola makan yang buruk, aktifisik fisik yang rendah, genetik, dan juga laki-laki. 

(Gaines et al., 2016). Peningkatan aktivitas fisik berhubungan dengan perbaikan 

kualitas tidur dan penurunan pravelensi SDB. Hargens et al., (2013) dalam 

penelitian mengatakan seseorang yang lebih aktif secara fisik dapat membantu 

memutus siklus kenaikan berat badan dan perkembangan OSA. Dalam hal ini 

adanya kaitan aktivitas fisik dengan kejadian OSA. Terdapat 16 orang yang 

berisiko OSA, 11 orang (62,5%) diantaranya memilki aktivitas rendah dan 5 

orang (37,5%) memiliki aktivitas sedang. Aktivitas fisik selain menjadi faktor 

risiko juga digunakan menjadi treatment tambahan yang bertujuan penurunan 

berat badan pada penderita dengan OSA (Eyck et al., 2018) 

3.4 Keterbatasan Penelitian 

Kondusifitas suasana saat penelitian yang kurang baik yang membuat beberapa 

responden tidak dapat mendengarkan arahan peneliti dalam melakukan pengisian 

data diri ataupun kuisioner sehingga data responden gugur untuk direkapitulasi 

dan diolah. 

Di Indonesia tidak semua orang mengetahui nilai tekanan darah khususnya 

anak sehingga responden sebagian besar tidak mengetahui tekanan darahnya. Ini 

berpengaruh pada kuisioner Berlin yang menanyakan tekanan darah. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Responden yang diambil dari populasi siswa SMP yang berada di wilayah kerja 

puskesmas purwosari sebagian besar memilki status gizi dengan kategori normal 

dan tingkat aktivitas fisik dengan kategori sedang 

Terdapat 16 responden yang berisiko OSA. Laki-laki 7 orang dan perempuan 9 

orang 

Ada hubungan status gizi dengan risiko kejadian OSA dengan tingkat 

hubungan moderat atau sedang dengan nilai correlation coefficient 0,263  
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Ada hubungan aktivitas fisik dengan risiko kejadian OSA dengan tingkat 

hubungan moderat atau sedang dengan nilai correlation coefficient 0,312 

4.2 Saran 

Bagi Sekolah, Responden, maupun Orang Tua Responden diharapkan melakukan 

pementauan status gizi secara teratur dan melakukan aktivitas fisik sebagai wujud 

implementasi prinsip pencegahan penyakit terkhusus penyakit tidak menular. 

Aktivitas fisik yang disarankan WHO untuk anak 5-17 tahun adalah minimal 60 

menit setiap harinya 

Bagi Peneliti Selanjutnya; mengembangkan instrument penelitian yang 

ada sehingga didapatkan instrumen sensitivitas dan spesifikasi yang lebih baik 

dengan uji coba sebelumnya pada beberapa sampel penelitian.  

Melakukan pengukuran tekanan darah pada reponden yang tidak 

mengetahui tekanan darah dan menggunakan kuisioner Berlin lebih tepat 

diberikan kepada orang tua atau wali yang dapat mengamati kondisi anak saat 

tidur. 
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