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BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL 

4.1.1  Karakteristik Responden 

 Jumlah responden kelompok kasus dan kontrol sebanyak 60 

orang, terdiri dari 30 orang masing-masing responden. 

 

Tabel 4.1 Jenis kelamin Responden Kasus dan Responden kontrol 

 

 

Keterangan: Responden kasus adalah kelompok yang aktif 

melakukan Jogging ≥3x / minggu , sedangkan responden 

Kontrol  adalah kelompok responden yang Tidak aktif Jogging 

atau waktu jogging < 3x seminggu). 

 

Pada tabel 4.1 Jenis kelamin responden laki-laki kelompok 

kasus dan kontrol adalah 21:14 sedangkan kelompok perempuan 

kelompok kasus dan kontrol adalah 9:16.  

Tabel 4.2 Usia Partisipan Penelitian 
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Pada Tabel 4.2 menjelaskan tentang usia pada kelompok 

responden kasus di bagi dalam empat kelompok usia yaitu 40-50 

tahun, 51-60 tahun, 61-60 tahun dan lebih dari 70 tahun dengan 

masing-masing jumlah orang  yaitu  6,17, 5 dan 2, dan untuk 

kelompok kontrol  di bagi dalam empat kelompok usia yaitu 40-50 

tahun, 51-60 tahun, 61-60 tahun dan lebih dari 70 tahun dengan 

masing-masing jumlah orang  yaitu  5,15, 9 dan 1. Umur rata-rata 

responden kasus 59 tahun, dan rata-rata usia kontrol adalah 61 

tahun. 

 Jenis pekerjaan untuk untuk kelompok kasus, pensiunan 6 

orang, wartawan 1 orang, baby siter 1 orang, ketring/warung  2 

orang, jualan pakaian dan gas 5 orang, serabutan 3 orang, Ibu 

rumah tangga 4 orang, pegawai kantor 6 orang, usaha salon 1 

orang, lonudry 1 orang. Kemudian jenis pekerjaan untuk kelompok 

kontrol pensiunan 6 orang, karyawan PT 1 orang, petani dan 

peternak 3 orang, usaha warung 3 orang, Ibu rumah tangga 12 

orang, serabutan 3 orang, pegawai kantor 1 orang.  

 

4.1.2 Karakteristik Antropomentri dan Pengukuran Tekanan 

darah, Gula darah dan Kolesterol. 

 Pengukuran Antropometri meliputi Berat Badan (BB) dan 

Tinggi Badan (TB) sedangkan untuk pemeriksaan klinis meliputi 

Tekanan darah sistolik dan diastolik, gula darah, dan kolesterol.  

Hasil pemeriksaan untuk berat badan dan tinggi badan di lakukan 

kepada semua responden dengan hasil tertinggi dan terendah yaitu 

untuk berat badan yaitu 73:53 kg untuk kelompok kasus dan 75:47 

kg untuk kelompok kontrol, sedangkan untuk tinggi badan kelompok 

kasus ditemukan angka tertingi dan terendah yaitu  180:145 cm dan 

164:141 cm adalah yang tertinggi dan terendah pada kelompok 

kontrol. Pemeriksaan tekanan darah di temukan sistolik tertinggi 

dan terendah pada kelompok kasus yaitu 160:100 mmHg, dan 
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untuk diastolik kasus di temukan 100:60 mmHg dan untuk 

kelompok kontrol di temukan pengukuran sistolik yaitu 180:100 

mmHg, diastolik 130:60 mmHg untuk yang tertinggi dan terendah  

pada kelompok kontrol, sedangkan untuk pengukuran gula darah 

sendiri di pada kelompok kasus yaitu 198:51 mdgl dan untuk 

kelompok kontrol 397:75 mdgl yang adalah angka pengukuran  

tertinggi dan  terendah,  dan pengukuran yang terkahir ialah 

Kolesterol di temukan 228:70 mgdl adalah yang tertinggi dan 

terendah pada kelompok kasus sedangkan untuk kelompok kontrol 

di temukan yang tertingi dan terendah adalah 224:117 mgdl. Hasil 

pemeriksaan gula darah dan kolesterol di temukan hasil Low pada 

alat yang di gunakan yaitu GCU easy touch yaitu pada pemeriksaan 

gula darah 1 orang dari kelompok kasus dan 1 orang juga dari 

kelompok kontrol sedangkan untuk pemeriksaan kolesterol  di 

temukan 7 orang pada kelompok kasus dan 8 orang pada kelompok 

kontrol. 

 Semua pengukuran dan pemeriksaan dilakukan oleh peneliti 

di lapangan Kridanggo saat pagi hari pada  senin 25 juli 2016 

sebanyak 11 responden dan  hari sabtu 30 juli 2016 sebanyak 19 

responden untuk kelompok kasus sedangkan untuk kelompok 

kontrol dilakukan pengukuran di rumah masing-masing dari tanggal 

26 juli sampai 1 september 2016.  
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4.1.3  Analisis Food Frequency (FFQ) 

 

Tabel 4.3 Food Frequency (FFQ)  Kelompok Kasus dan kontrol. 

 
 Tak 

Pernah 
1-

2x/bulan 

1-
2x/mingg

u 

3-
6x/mingg
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1x 
sehari 

lebih 1x 
sehari 

 K
S 

C
N 

KS CN KS CN KS CN 
K
S 

C
N 

Ks CN 

Beras 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 30  

Jagung 
 

 2 2 13 16 15 14 
 

 
 

 

Mie 
 

 3 3 18 14 7 13 2  
 

 

Roti 
 

 4  12 3 10 14 2 11 2 2 

Biskuit/kue 
 

 
 

 1 8 10 10 8 6 11 6 

Kentang 
 

 
 

7 16 13 12 6 1 3 1 1 

Singkong 
 

 
 

 14 8 10 11 4 9 2 2 

Ubi 
Rambat  

 
 

 5 6 10 9 12 11 3 4 

Total 
Karbohidr

at 

0  9 12 79 67 74 66 29 40 19 15 

Tempe 
 

 
 

 
 

 
 

2 14 18 16 10 

Tahu 
 

 
 

 
 

 1 2 14 16 15 12 

Kacang 
Kering  

 5 6 10 14 14 7 1 3 
 

 

Daging 
ayam  

 
 

2 6 7 12 9 8 7 4 5 

Daging 
lainya 

2 1 8 10 11 12 9 5 
 

2 
 

 

Jeroan 
 

 8 2 7 6 13 14 2 6 
 

2 

Telur 
Ayam/ 
bebek 

 
 4 1 11 10 12 13 2 4 1 2 

Ikan Basah 
 

 1 7 13 6 9 9 5 6 2 2 

Ikan kering 
 

 12 6 5 9 13 13 
 

2 
 

 

 
Total 

Protein 

2 1 38 34 63 64 83 74 46 60 38 23 

sayuran 
hijau  

 
 

 
 

 
 

 5 16 25 14 

sayuran 
kacang  

 
 

4 7 11 18 9 5 4 
 

2 

Sayuran 
 

 
 

 
 

 12  16 20 2 10 
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Tomat / 
wortel 

sayuran 
lain  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 30 29 

Total 
Sayuran / 

serat 

0 0 0 4 7 11 30 9 26 41 57 55 

Pisang 
 

 
 

 
 

1 10 14 13 12 7 3 

Pepaya 
 

 
 

 1 2 11 14 12 12 6 2 

Jeruk 
 

 6  14 8 7 16 2 6 1  

Total 
buah-buah 

0 0 6 0 15 11 28 44 27 30 14 5 

Susu 
kental  

 3  8 6 13 18 6 4 
 

2 

Susu 
Bubuk  

 14  9 10 6 12 1 6 
 

2 

Susu 
Segar  

 12 9 15 4 3 7 
 

 
 

 

Minyak 
Goreng  

 
 

 
 

 
 

 8 2 22 28 

Kelapa/san
tan  

 18 8 4 9 6 
 

2 2  1 

Margarin 
 

 9 6 13 13 6 6 1 2 1 2 

Total  
lemak  

 56 23 49 52 34 34 18 16 23 35 

The Manis 
 

 1 2 3 2 3 6 14 18 9 4 

kopi manis 2 2 11 2 9 4 5 15 1 6 2 1 

Sirup 
 

 7 6 12 9 9 7 2 6  2 

Minuman 
Bersoda 

4  13 12 11 7 1 8 1 3  
 

Alkohol 27 19 1 4 1 7 1 
 

 
 

 
 

Minuman 
Berenergi 

20 6 6 17 4 7  
 

 
 

 
 

Rokok 22 24 
 

 
 

  
 

 
 

8 6 

Total 
minuman 

manis, 
alcohol dan 

rokok 

75 27 39 41 40 36 19 36 18 33  13 

Total 77 52 
14
8 

11
7 

252 242 205 289 
16
5 

21
0 

199 202 

 
Keterangan : KS= kelompok responden Kasus, CN=Kelompok 

responden Kontrol. 
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 Tabel di atas ini adalah tabel food frequency (FFQ), yang 

dimana tabel ini sebagai tabel hasil rekapan kebiasaan makan  

responden dari masing-masing kelompok. Tujuan dari dibuatnya 

tabel FFQ seperti di atas adalah untuk bisa membandingkan jumlah 

kelompok  makanan yang sering di konsumsi, jumlahnya di 

tentukan berdasarkan angka yang telah di dapat dari hasil 

wawancara menggunakan kuisioner oleh peneliti kepada kedua 

kelompok responden tersebut, sehingga secara langsung bisa 

dilihat kelompok mana yang mengonsumsi lebih banyak atau lebih 

sering.  Jenis makanan yang pertama ialah jenis kelompok 

karbohidrat yang di dalamnya terdapat beras, jagung, Mie, Roti, 

Biskuit/ kue, Kentang, singkong dan ubi rambat maka di temukan 

angka konsumsi tertingi yaitu pada kelompok kasus dengan angka 

79 dengan rata-rata konsumsi adalah 11,3 atau d bulatkan jadi 11  

orang yang mengaku mengkonsumsi karbohidrat  tertingi dalam 

rentang waktu 1-2x minggu dan tertnggi pada kelompok Kontrol 

adalah  67 dengan rata-rata 9,57 atau d bulatkan jadi 10 orang  

dalam waktu konsumsi 1-2x/minggu. Sehingga dari kedua 

kelompok ini di temukan kelompok kasus lebih banyak 

mengkonsumsi karbohidrat. 

Selanjutnya pada jenis makanan protein di temukan angka 

konsumsi tertingi pada kelompok kasus yaitu 83 dengan rata-

ratanya 10,35 dibulatkan jadi 10 orang yang mengaku 

mengkonsumsi protein dalam waktu 3-6x/minggu, sedangkan pada 

kelompok kontrol di temukan yang tertinggi yaitu angka 74 dengan 

rata-rata 8,2 dibulatkan jadi 8 orang yang mengaku mengkonsumsi 

protein dalam waktu juga sama dengan kelompok kasus yaitu 3-

6x/minggu, sehingga pada kedua kelompok ini yang tertinggi 

mengkonsumsi protein adalah kelompok kasus. 

Berikutnya pada kelompok sayuran atau serat ditemukan 

konsumsi tertinggi pada kelompok kasus dengan angka 57 dengan 
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rata-rata 19 orang yang mengaku mengkonsumsi serat lebih dari 

sekali sehari sedangkan pada kelompok kontrol juga di dapat 55 

dengan rata-rata adalah 14 orang yang mengaku juga lebih dari 1 

untuk mengkonsumsi serat dari bahan makanan seperti sayuran 

hijau, sayuran kacang, sayuran tomat / wortel, dan sayuran lainnya.  

 Selanjutnya pada jenis makanan buah-buahan yang 

tergolong di dalamnya adalah buah pisang, buah papaya, dan jeruk. 

Pada kelompok ini nilai konsumsi tertinggi yaitu 44 dengan rata-rata 

15 orang yang mengaku mengkonsumsi buah 3-6x/ minggu 

sedangkan untuk kelompok kontrol sendiri di temukan angka 

tertinggi 30 dengan rata-rata 10 orang mengaku mengkonsumsi 

buah 1x dalam sehari. 

 Jenis makanan berikut yang di kaji adalah kelompok lemak 

yang di dalamnya ada susu kental, susu bubuk, susu segar, minyak 

goreng, kelapa/santan, dan margarin. Nilai tertingi untuk kelompok 

ini adalah 56 dengan rata-rata 11 orang mengaku mengkonsumsi 

golongan lemak ini dalam waktu 1-2x/  bulan. Sedangkan untuk 

kelompok kontrol sendiri di peroleh angka 52 dengan rata-rata 10 

orang yang mengatakan mengkonsumsi kelompok lemak ini 1-

2x/bulan. 

Pada kelompok makanan terakhir adalah kelompok minuman 

manis, alkohol, dan rokok. Jenis-jenis yang di konsumsi yaitu teh 

manis, kopi manis, sirup, minuman bersoda, alkohol, minuman 

berenergi dan alkohol. Pada jenis ini di temukan angka tertingi yaitu 

75 dengan rata-rata 15 orang pada kelompok kasus orang yang 

mengatakan tidak pernah mengonsumsi jenis ini dalam 3 bulan 

terkahir, sedangkan untuk kelompok kontrol  sendiri di temukan 

angka tertinggi yaitu 41 dengan rata-rata 8 orang yang  mengaku 

mengkonsumsi jenis ini 1-2x/bulan dalam 3 bulan terakhir ini. 
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4.1.4   Aktivitas Fisik  

 
Data berikut yang juga diambil peneliti adalah data aktivitas 

fisik selama 24 jam dan data kebiasaan makanan selama 3 bulan 

terakhir(food frequency) dengan alat bantu kuisioner aktivitas fisik 

dan kuisioner (FFQ) 

 Dari data aktivitas fisik  diwawancara dengan kuisioner yang 

di berikan, ditemukan berbabagai jenis aktivitas yang di lakukan 

responden yaitu antar ketring, acara gereja, ambil sayur di 

kebun,antar anak les dan sekolah, antar kue, arisan, asuh cucu, 

berdoa, bersihkan gereja, bersihkan warung,  bebysiter, baca buku, 

baca Koran, bantu masak, belanja ke pasar,  berenang, beri makan 

dan rawat peliharaan, bermain dengan cucu, bersihkan halaman, 

bersihkan rumah, bertani di samping rumah, buat kue, buka warung 

sampai sore, cari rumput, cuci pakaian, cuci perabotan,cuci piring 

dan cuci pakaian, doa pagi, duduk santai, internetan, istirahat, jaga 

cucu, jaga kantin, jalan santai, jogging, jualan pakaian di pasar, 

jualan es batu dan gas, karaoke, kerja di perusahaan tekstil, kerja 

serabutan, kegiatan diluar, kerja kantor, latihan chord atau paduan 

suara di geraja liput berita, loundry, main badminton, makan,mandi, 

olahraga Gym, nonton TV, nongkrong di tetangga, pelayanan di 

desa, sepedaan, setrika, sholat, siap ke kantor dan kerja di kantor, 

siap ke salon dan kerja di salon, siram tanaman, temani anak 

belajar,di temukan total jam yang di gunakan melakukan berbagai 

macam aktivitas responden kelompok kasus dan kontrol adalah 

701:719 jam dengan rata-rata waktu yang di perlukan untuk 

melakukan setiap aktivitas adalah 2,9 : 2,6 jam/day. 

 Sedangkan untuk kebiasaan makan dalam 3 bulan terakhir 

data di kelompokan dalam beberapa jenis yaitu jenis karbohidrat, di 

dalamnya terdapat jagung, beras, mie, roti, biskuit/kue, kentang, 

singkong, ubi rambat, jenis kedua yaitu jenis protein, di dalamnya 
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terdapat  tempe, tahu, kacang kering, daging ayam, daging merah, 

jeroan, telur ayam/bebek, ikan basah, ikan kering. Jenis berikut 

adalah total sayuran/ serat dengan total buah, yang di dalamnya 

terdiri dari sayuran hijau, sayuran kacang, sayuran tomat/wortel, 

sayuran lain, pisang, papaya, jeruk. Jenis makanan berikut adalah 

kelompok lemak di antaranya susu kental, susu bubuk, susu segar, 

minyak goreng, kelapa atau santan, margarine, dan yang terakhir 

adalah kelompok minuman manis, alkohol, dan rokok. Total 

konsumsi dari setiap jenis makanan bisa dilihat pada tabel 4.3 

untuk kelompok kasus dan kontrol. 

 
Tabel 4.3  JENIS DAN LAMA AKTIVITAS FISIK KELOMPOK 

KASUS dan KONTROL (N=30) 

Jenis Aktivitas 
dan Waktu 

Kategori Lama Waktu dan banyaknya responden Σ 
Respon

dn./ 
setiap 
aktv 

Σ 
jam  
aktv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ½ 

Kelompok Kasus 

Total  7
1 

87 28 4 2 
1
1 

24 8 4 1 4 244  

∑  waktu  
dengan 
kategori  
lamanya 
aktivitas  

7
1 

174 84 
1
6 

1
0 

6
6 

168 
6
4 

36 10 2 
 

701 

Rata-rata waktu untuk setiap aktivitas pada kelompok kasus. 2,873 
Jam 

Kelompok Kontrol 

Jenis Aktivitas 
dan Waktu 

Kategori Lama waktu dan banyaknya responden 

∑ 
 Rsponden 
/stiap aktv 

∑  
jam 
aktv 

1 2 3 4 6 7 8 9 ½  
 

 

Total 98 
9
0 

2
8 11 17 19 6 3 7 279 

 

∑ waktu  kategori  
lamanya aktivitas 

                              
98 

1
8
0 

8
4 44 

10
2 133 

4
8 27 

3,
5 

 

719 

Rata-rata waktu untuk setiap aktivitas  pada kelompok kontrol  2,56  jam 
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Keterangan: 

1. Hasil rekapan seluruh aktivitas fisik responden bisa dilihat 

pada tabel perhitungan jumlah aktivitas fisik pada bagian 

lampiran. 

2. Kelompok responden kasus (aktif melakukan Jogging 

minimal ≥3x / minggu), sedangkan responden Kontrol (Tidak 

aktif Jogging atau waktu jogging < 3x seminggu). 

3. Angka 1,2,3,4,6,7,8,9, dan ½ Menunjukan kategori jam atau 

alokasi waktu per masing-masing aktvitas sehari-hari 

dirumah yang dilakukan semua  responden. 

 

 Data perhitungan kebiasaan aktivitas fisik sehari-hari pada 

kelompok responden kasus sesuai tabel 4.3 Semua responden 

model perhitungan aktivitasnya dengan mengelompokan jumlah 

jam setiap aktivitas fisik lalu di jumlahkan dengan jumlah responden 

yang sama melakukan jenis-jenis aktivitas fisik tersebut. Hasil 

perhitungan pada tabel 4.3  Pada durasi waktu 1 jam di temukan 71  

jam yang di gunakan dari ke-30 responden kelompok kasus untuk 

melakukan aktivitas mereka masing-masing, pada durasi 2 jam 

diperoleh 174 jam juga yang di pakai oleh semua semua responden 

untuk melakukan aktivitas mereka, begitu pula durasi waktu 3 jam 

di temukan 84 jam untuk melakukan kegitan mereka, durasi 4 jam 

di temukan 16 jam yang dipakai secara keseluruhan untuk 

beraktivitas, durasi 5 jam untuk 10 jam total aktivitas, durasi 6 jam 

ditemukan 66 jam yang dipakai untuk melakukan kegiatan, durasi 7 

jam ditemukan 164 jam yang terpakai untuk beraktivitas, durasi 8 

jam   ditemukan 64 jam  yang digunakan untuk beraktivitas, durasi 9 

jam ditemukan 36 jam yang gunakan untuk beraktivitas, durasi 10 

jam  ditemukan 10 jam yang di gunakan dalam beraktivitas, dan 

yang terakhir adalah ½ jam  di temukan 2 jam yang di gunakan oleh 

keseluruhan responden pada kelompok ini untuk melakukan 
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aktivitas mereka masing-masing.  Jenis aktivitas pada kelompok 

kasus ini, waktu terbanyak yaitu 161 jam pada jenis  istirahat, 

sedangkan angka tertinggi kedua yaitu pada  jenis aktivitas bekerja 

di kantor dengan total 58 jam, dan untuk jogging sendiri di peroleh 

total 43 jam untuk 30 responden dalam satu hari.  Setelah hasil 

perhitungan setiap jam maka di lanjutkan total jam yang di pakai 

untuk melakukan aktivitas di atas adalah 701 jam kemudian di cari 

rata-rata dari total jam yang di pakai maka di dapat rata-rata jam 

yang di gunakan untuk melakukan semua aktivitas adalah  2,9 jam 

per setiap aktivitas. 

  Pada tabel 4.3 bagian kelompok kontrol terdapat hasil 

perhitungan aktivitas fisik dengan model perhitungan aktivitasnya 

mengelompokan jumlah jam setiap aktivitas fisik lalu di jumlahkan 

dengan jumlah responden yang sama melakukan aktivitas-aktivitas 

fisik tersebut. Hasil perhitungan pada tabel 4.3  Pada durasi waktu 

1 jam di temukan 98 jam yang di gunakan ke-30 responden untuk 

melakukan aktivitas  mereka, berikutnya pada durasi 2 jam di 

temukan total 180 jam untuk melakukan aktivitas mereka, pada 

durasi waktu 3 jam ditemukan total  84 jam yang di gunakan 

melakukan aktivitas, berikutnya pada durasi 4 jam di dapatkan total 

44 jam, pada durasi 6 jam ditemukan total  102 jam  yang gunakan 

untuk melakukan setiap aktivitas para responden, selanjutnya pada 

durasi waktu 7 jam ditemukan total 133 jam yang di gunakan untuk 

melakukan aktivitas, pada durasi 8 jam ditemukan total 48 jam 

untuk melakukan aktivitas, pada durasi 9 jam di temukan total   27 

jam dalam melakukan aktivitas, dan yang yang terakhir pada durasi 

½ jam  ditemukan total 3,5 jam yang di gunakan aktivitas yang 

berdurasi ½ jam. Untuk hasil tertinggi perhitungan jenis aktivitas di 

dapat pada kelompok dengan jenis aktivitas istirahat malam dan 

siang dengan angka perhitungan diperoleh 192 jam yang 

digunankan sedangkan jenis aktivitas fisik tertinggi kedua adalah 92 
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jam untuk jenis aktivitas menonton Televisi (TV), dan pada 

kelompok control sendiri tidak menghitung jogging karena semua 

responden kontrol di ambil yang hanya 1x / minggu  ataupun tidak 

sama sekali. Dari perhitungan  total jam yang pakai oleh semua 

responden untuk melakukan aktivitas mereka  di atas adalah 719,5 

jam  yang di dapat dari total waktu masing-masing kegiatan dari 

masing-masing responden  lalu di jumlahkan dengan 

pengelompokan jam dan setelah itu di hitung totalnya. Setelah total 

jamnya di dapat maka di cari rata-rata jam yang di gunakan untuk 

beraktivitas oleh kelompok responden kontrol ini  adalah 2,6 jam 

yang di perlukan untuk melakukan setiap aktivitas tersebut di atas.  

 

4.1. 5  IMT, Tekanan Darah, Gula Darah, dan Kadar Kolesterol 
 

Grafik 4.4 Indeks Massa Tubuh Kelompok Kasus dan Kontrol 

 

  
Dari grafik 4.4 dapat diamati bahwa nilai Indeks Massa Tubuh 

anatara kedua kelompok tersebut cenderung kelompok kontrol yang 

memiliki nilai perhitungan yang lebih tinggi sebagai hasil akumulasi 

berat badan dan tinggi badan. 
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Grafik 4.5.  Perbandingan Tekanan darah Sistolik kelompok kasus 

dan kontrol. 

 

 Pada grafik 4.5 Dapat di lihat bahwa tekanan darah sistolik 

(angka atas dalam pengukuran tekanan darah) antara kelompok 

kasus dan kontrol yang memiliki kecenderungan lebih tinggi adalah 

kelompok kontrol.  

 

Grafik 4.6  Data perbandingan tekanan darah Diastolik Kelompok 

kasus dan kontrol. 

 
 

Grafik 4.6 adalah grafik yang menunjukan hasil pengukuran 

angka diastolik (angka bawah pada pengukuran tekanan darah) 

kelompok kasus dan kontrol, jika di simak dengan seksama maka 

dilihat bahwa garis hijau atau kelompok kontrol lebih dominan tinggi 

dibanding garis biru atau kelompok kasus. 
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Grafik 4.7. Data perbandingan Gula darah antara kelompok kasus 

dan kontrol 

 

 Selanjutnya pada grafik 4.7 juga bisa dilihat bahwa garis 

biru yaitu penanda untuk kelompok kasus lebih rendah dibanding 

kelompok bergaris hijau atau kontrol, yang berarti bahwa angka 

pengukuran gula darah antara kedua kelompok yang berbeda maka 

di dapati kelompok kontrol memiliki gula darah yang lebih tinggi dari 

kelompok kasus. 

 
Grafik 4.8 Kadar Kolesterol Kelompok Kasus dan Kontrol. 

 

 
 Grafik 4.7 adalah grafik penunjuk hasil pengukuran 

kolesterol, juga yang sama dengan grafik lainnya, dimana grafik 

menunjukan bahwa nilai kolesterol antara kelompok kasus dan 

kontrol cenderung lebih tinggi ada pada kelompok kontrol dan 

cenderung rendah ada pada kelompok kasus. Ini membuktikan 
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bahwa orang dengan kebiasaan aktivitas fisik dan jogging yang 

cukup lebih dapat mengontrol tekanan darah, gula dan kolesterol. 

 

Tabel 4.9.   Hasil Analisis Varians Pengaruh Aktivitas Fisik 

Terhadap Indikator-indikator  Metabolik 

Variabel kelompok Rata-rata 
Maksi

mal 
Minimal StD 

F 

hitung 

F 

Tabel 

Usia 

(Tahun) 

Kasus 56,90 75 43 8,134 2,36 2,37 

Kontrol 59,20 74 43 7,924 

IMT Kasus 24,43 28 19 2,329 1,187 2,37 

Kontrol 24,93 33 20 3,162 

TDS 

(mmHg) 

Kasus 132,67 180 100 20,67 0,422 2,57 

Kontrol 143,3 180 100 21,55 

TDD 

(mmHg) 

Kasus 87,33 110 60 12,58 2,977 2,55 

Kontrol 89,33 130 60 19,29 

GD 

(mdgL) 

Kasus 147,21 198 92 32,56 1,097 2,98 

Kontrol 163,90 397 75 58,50 

Kolesterol 

(mdgL) 

Kasus 163,86 228 70 39,72 0,639 2,40 

kontrol 176,70 224 80 40,24 

 
Ket: IMT, Indeks Massa Tubuh; TDS, Tekanan Darah Sistolik; TDD, 

Tekanan Darah Diastolik; GD, Kadar Glukosa Darah, K.terol, Kadar 

Kolesterol Serum; StD, Simpangan Baku. Nilai Signifikasi = 

0,05.4.1.6   Analisis Varians Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap 

Indikator-Indikator Metabolik 

Usia. Nilai purata usia kelompok kasus dan kontrol adalah 

56,9 tahun (kasus) dan 59,2 tahun (kontrol). Artinya bahwa umur 

rata-rata kelompok kontrol lebih tua, namun perbedaan nilai 

keduanya tidak berbedah.  

Indeks Massa Tubuh. Nilai purata IMT kelompok kasus 

adalah 24,43 sedangkan kelompok kontrol adalah 24,93. Artinya 
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baik kontrol dan kasus memiliki IMT yang Dalam kategori yang 

sama yaitu beresiko obesitas (menurut WHO) dan perbedaan 

kedua nilaipun tidak berbedah.  

Tekanan Darah Sistolik. Nilai Purata TDS kelompok kasus 

132,67 dan kontrol adalah 143,33. Artinya bahwa rata-rata nilai 

TDS kelompok kontrol lebih tinggi, namun perbedaan nilai kedua 

kelompok ini tidak berbeda nyata dan tidak signifikan. 

Tekanan Darah Diastolik. Nilai purata Tekanan darah 

Diastolik kelompok kasus 87,33 dan 89,33 untuk kelompok kontrol. 

Artinya bahwa nilai TDD kelompok kontrol lebih tinggi dari kelompok 

kasus. Nilai kedua kelompok ini berbeda secara nyata namun tidak 

signifikan.  

Gula Darah. Nilai Purata Gula darah kelompok kasus 147,21 

dan kelompok kontrol 163,90. Artinya bahwa nilai pengukuran 

tertinggi pada kelompok kontrol, Namun nilai pengukuran kedua 

kelompok ini tidak berbeda secara nyata dan tidak signifikan. 

Kolesterol. Nilai purata Kolesterol pada kelompok kasus 

adalah 163,86 dan kelompok kontrol 176, 70, Yang artinya bahwa 

nilai pengukuran kolesterol lebih tinggi, Namun tidak ada nilai beda 

dan signifikansi pada kedua kelompok ini. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Gambaran perbandingan Tekanan darah antara kelompok 

kasus dan kontrol dengan Jogging, pola makan, aktivitas 

fisik sehari-hari, dan status gizi. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menggunakan program 

SPSS 16,0 dilihat pada tabel 4.9 di dapati bahwa skor Standar 

deviasi tekanan darah (TD) sistolik dan diastolik antara kelompok 

kasus dan kontrol adalah 20,667 : 21,549 (sistolik) dan 12,576 : 

19,286 (diastolik), dari kedua hasil ini bisa di katakan kelompok 

kontrol lebih banyak yang mengalami tekanan darah lebih tinggi di 
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banding kelompok kasus. Faktor- faktor pemicu hal tersebut yang di 

kaji dalam penelitian ini adalah jenis makanan, jogging, aktivitas 

fisik, dan status gizi. 

Penyebab kelompok kasus lebih banyak memiliki tekanan 

darah normal atau lebih rendah di banding kelompok kontrol karena 

kelompok kasus sering melakukan jogging di pagi hari maupun sore 

hari  dan di lakukan minimal 3x seminggu bisa dilihat pada tabel 

aktivitas bagian jogging, dimana semua responden kelompok kasus 

melakukan jogging tersebut antara 1-2 jam/hari dan untuk kelompok 

kasus di temukan yang lebih banyak melakukan 2 jam atau lebih 

dari 1 jam di bandingkan kelompok kontrol yang hampir atau tidak 

sama sekali melakukan jogging di pagi ataupun sore hari, hal ini 

sesuai penelitian (Perdughi 2006) bahwa Olahraga isotonik, seperti 

jalan kaki, jogging, dan berenang, mampu menekan hormon 

nonadrenalin dan hormon-hormon lain penyebab menyempitnya 

pembuluh darah sehingga mencegah kenaikan tekanan darah. 

Faktor berikut adalah jenis makanan yang sering di 

konsumsi dan sebagai pemicu TD tinggi ialah makanan berlemak 

tinggi, bergula tinggi, konsumsi gram yang tinggi, merokok dan 

alkohol. Pada penelitian ini sesuai tabel 4.9 di temukan pada 

kelompok makanan lemak dan minuman manis,alkohol, rokok, 

terdapat perbedaan yang signifikan karena kelompok kontrol 

mengonsumsi kelompok makanan tersebut  lebih dari kelompok 

kasus sehingga hal yang nyata ialah tekanan darah kelompok 

kontrol lebih tinggi dari kelompok kasus.  Sedangkan untuk aktivitas 

fisik sendiri bisa di bandingkan pada tabel 4.3 pada kelompok kasus 

tingkat aktivitas sebanyak 2,9 lebih tinggi di banding kelompok 

kontrol yang 2,6 menurut hasil perhitungan rata-rata total jam yang 

di gunakan. Maka dari hasil penelitian aktivitas fisik ini bisa 

disimpulkan bahwa orang dengan dengan aktivitas kurang juga 

cenderung lebih banyak mengalami tekanan darah tinggi dibanding 
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yang  lebih banyak aktivitas. Dalam jurnal Relationship of Physical 

Aktivity and Body Mass Index to the Risk of Hypertension; A 

Prospective Study in Finland oleh Gang Hu (2004), mengemukakan 

tentang kategori ringan, sedang, dan beratnya aktivitas fisik yaitu 

yang termasuk dalam kategori ringan adalah aktivitas yang sangat 

mudah, hanya duduk di kantor (sekertaris),  aktivitas sedang 

termasuk berdiri, jalan-jalan, jalan sambil mengangkat barang, kerja 

manual yang berat misalnya penjaga warung, pekerja di 

perusahaan dan untuk kelompok kategori aktivitas berat misalnya 

berkebun, jogging, bersepeda, berenang,berlari dan olahraga bola 

yang di lakukan minimal 3x dalam seminggu dan minimal waktu 

dalam sekali melakukan aktivitas tersebut adalah 30 menit. Jika 

kategori sedang-berat di ikuti dengan teratur dan dalam waktu yang 

lama bisa membantu tekanan darah turun 4 mmHg untuk sistolik 

dan 2 mmHg untuk Diastolik dalam waktu 1 minggu. 

Faktor terakhir yang di kaji dalam penelitian ini adalah  

status Gizi. Status gizi juga bisa dilihat pada tabel 4.9, Yaitu kolom 

IMT kelompok kasus dan kontrol yang dilihat dari  Standar deviasi 

(Std) yaitu 2,329 : 3,162, dimana hasil std kelompok kontrol 

menunjukan angka perhitungan yang lebih tinggi dibanding 

kelompok kasus. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian 

Aisyiyah (2009) yang melakukan penelitian pada  4 kabupaten dan 

kota di kepulauan jawa dan Sumatra, di temukan Faktor risiko yang 

berhubungan nyata (p<0.05) dengan kejadian hipertensi di Kuantan 

Singingi adalah umur, aktivitas berjalan kaki atau bersepeda, 

konsumsi makanan berlemak, makanan awetan dan status gizi. 

Faktor yang berhubungan nyata di Rokan Hilir adalah 

umur,pengeluaran,aktivitas fisik kumulatif, aktivitas fisik sedang, 

aktivitas berjalan kaki atau bersepeda, konsumsi makanan asin, 

makanan berlemak, minuman berkafein, kebiasaan merokok, dan 

status gizi. Faktor yang berhubungan nyata di Wonogiri adalah 
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umur, pendidikan, aktivitas fisik berat, konsumsi makanan asin, 

jeroan, minuman beralkohol, minuman berkafein, stress dan status 

gizi. Sementara itu, faktor yang berhubungan nyata di Salatiga 

adalah umur, konsumsi jeroan, makanan awetan, minuman 

berlkohol, minuman berkafein dan status gizi. 

 Penelitian lain juga mengatakan bahwa selama melakukan 

aktivitas fisik, otot membutuhkan energi diluar metabolisme untuk 

bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan tambahan 

energi untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh 

tubuh dan untuk mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh (Supariasa 

2001). Sehingga Seseorang dengan aktivitas fisik atau kurang 

berolahraga  memiliki kecenderungan 30%-50% terkena hipertensi 

dari pada mereka yang aktif berolahraga.  Penelitian lain juga 

mengatakan bahwa  berjalan kaki dapat menurunkan tekanan 

darah pada orang dewasa sekitar 2% (Kelley 2001). Hubungan 

linear antara IMT dan tekanan darah ditemukan pada negara-

negara berkembang seperti Indonesia, Ethiopia dan Vietnam. 

Risiko hipertensi pada orang yang overweight dan obesitas 

(IMT≥25.0) lebih tinggi di Indonesia (OR=7.68, 95% CI: 3.88-15.0), 

di Ethiopia (OR= 2.47, 95% CI: 1.42-4.29) dan Vietnam (OR=2.67, 

95% CI: 1.75-4.08) (Tesfaye et al. 2007). Penelitian lain juga 

menemukan bahwa Hubungan antara kelebihan berat badan 

dengan hipertensi dapat dijelaskan sebagai perubahan fisiologis, 

yaitu resistensi insulin dan hiperinsulinemia. Peningkatan asupan 

energi juga berhubungan dengan peningkatan insulin plasma, yang 

berperan sebagai faktor natriuretik dan menyebabkan peningkatan 

reabsorbsi natrium ginjal sehingga menyebabkan meningkatnya 

tekanan darah (Krummel 2004). 
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4.2.2 Gambaran Hubungan Gula darah antara kelompok kasus 

dan kontrol dengan Jogging, pola makan, aktivitas fisik 

sehari-hari, dan status gizi. 

  Pada tabel 4.9 Hasil uji deskriptif menggunakan SPSS 16,0 

maka di lihat pada nilai Standar Deviasi (SD) pemeriksaan kadar 

gula darah pada responden kelompok kasus dan kontrol  yaitu 

32,556 : 58, 495. Dari kedua data ini di temukan bahwa gula darah 

kelompok kontrol lebih tinggi dibanding kelompok kasus, GD normal 

juga terbanyak pada kelompok kasus dan perbandingan lainya 

adalah pada kelompok kasus tidak ada 1 orangpun yang 

mengalami gula darah tinggi sedangkan pada kelompok kontrol 

ditemukan ada 4 orang dengan gula darah tinggi (bisa dilihat pada 

lampiran tabel hasil penelitian). 

Faktor pertama yang di kaji yaitu jogging, dari kedua hasil 

pemeriksaan di atas bisa di bandingkan bahwa orang yang yang 

tidak melakukan jogging ataupun jogging tapi hanya 1-2 x dalam 

seminggu beresiko memiliki kadar gula darah yang lebih tinggi 

dibanding yang rutin melakukan jogging minimal 3x dalam 1 

minggu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aisyiah (2009), 

bahwa kejadian  gula darah tinggi, lebih tinggi pada orang yang 

tidak memiliki kebiasaan aktivitas fisik yang cukup dari pada orang 

yang aktivitas fisik sedang (p<0.05).  Sesuai dengan pendapat dari 

Asdie (2004) bahwa pada waktu olahraga atau melakukan aktivitas 

fisik, ambilan glukosa oleh otot yang sedang bergerak meningkat 7 

– 20 kali lipat, sehingga kadar gula darah orang yang berolahraga 

atau rutin aktivitas sedang-berat akan menurun sesudah 

joggingatau melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.Hal yang sama 

juga menurut IIyas (2006) menyatakan bahwa latihan jasmani atau 

olahraga (termasuk jogging) membantu meningkatkan sensitivitas 

reseptor insulin sehingga glukosa dalam darah dapat masuk 

kedalam sel untuk memenuhi kebutuhan sumber energi bagi tubuh, 
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karena insulin merupakan hormon yang bertugas memasukan 

glukosa darah kedalam sel. Pada waktu melakukan aktivitas fisik, 

ambilan glukosa oleh otot yang sedang bekerja/bergerak aktif akan 

meningkatkan perbaikan ikatan insulin dengan reseptornya dan 

perbaikan pada sensitifitas insulin sehingga terjadi penurunan pada 

gula darah. 

Faktor kedua yang di kaji adalah pola makan dengan gula 

darah. Jenis makanan yang sering di konsumsi dan beresiko 

menaikan kadar gula dalam darah adalah  karbohidrat kompleks, 

namun dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara karbohidrat kompleks dengan gula darah sehingga 

yang paling berpengaruh adalah kelompok makanan manis yang 

adalah karbohidrat sederhana. Sehingga dari penelitian ini dapat 

menyimpulkan bahwa kelompok makanan manis lebih 

mempengaruhi terhadap gula darah, sehingga terlihat kadar gula 

responden kontrol lebih tinggi di banding responden kasus. Karena 

gula dalam proses pencernaan cepat diabsorbsi oleh saluran 

pencernaan dan langsung masuk ke dalam aliran darah sehingga 

kadar gula dalam darah meningkat dengan cepat. Minuman manis 

jika makin sederhana struktur gulanya, makin mudah diserap oleh 

tubuh, sehingga lebih cepat menaikkan kadar gula dalam darah 

(Sutanto, 2013). Namun dalam jurnal exercise, Body mass Index, 

and hypertension oleh Hu et al (2004), di temukan bahwa orang 

denga gula darah tinggi bisa di cegah atau di atasi dengan 

intervensi dari gaya hidup misalnya intervensi diet yang baik dan 

aktivitas yang teratur minimal 30 menit untuk setiap aktivitas yang 

sedang dan berat minimal 3x / minggu dalam waktu yang lama 

dapat menurunkan Berat badan 3 – 3,5 kg sehingga dengan 

sendirinya gula darah juga ikut menurun.  

Faktor ketiga ialah aktivitas fisik jika di lihat dalam tabel 4.3 

jumlah aktivitas fisik kelompok kontrol lebih rendah di banding 
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responden kelompok kasus  sehingga menjadi salah satu faktor 

pemicu tingginya gula darah responden kontrol lebih tinggi di 

banding responden kasus. Dalam penelitian Hadi (2003), 

menyatakan bahwa rendahnya dan menurunnya aktifitas fisik 

merupakan faktor yang paling penting bertanggung jawab terjadinya 

peningkatan gula darah dan juga obesitas.  

 Faktor terakhir yang di kaji adalah status gizi. Status gizi 

juga menjadi salah satu faktor penyebab gula darah tinggi, dimana 

pada kedua kelompok ini yang memiliki obesitas terbanyak pada 

kelompok kontrol.  Maka dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa 

orang dengan status gizi kurang normal (tinggi) beresiko memilki 

gula darah yang tinggi pula. Hal ini sejalan dengan penelitian justina 

(2011), pada subjek penelitian berusia 20-59 tahun maka di 

ambilnya 17 orang subjek penelitian yng mengalami  obesitas 

ditemukan peningkatan gula darah pada 15 orang dan kadar gula 

normal hanya 2 orang. Sehingga resiko timbulnya diabetes mellitus 

meningkat dengan naiknya IMT, dimana terdapat hubungan yang 

linear antara IMT dan kadar glukosa darah (Rosaliana, 2008).  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kadar gula 

darah adalah dengan menjaga status gizi dalam kadar yang normal. 

Status gizi yang dinyatakan dengan perhitungan IMT, dan jika IMT 

kurang normal maka beresiko memiliki gula darah tinggi sebagai 

penyebab DM (Hartono, 2006). 

4.2.3. Gambaran Hubungan kolesterol antara kelompok kasus 

dan kontrol dengan Jogging, pola makan, aktivitas fisik 

sehari-hari, dan status gizi. 

 Data pada tabel 4.9 tentang analisis deskriptif hasil 

pemeriksaan kolesterol menggunakan SPSS pada kelompok kasus 

dan kontrol yaitu 39,719 : 40,240. Dari kedua data perbandingan ini 

bisa di analisis bahwa kelompok kasus memiliki kadar kolesterol 

lebih rendah dibanding  kelompok kontrol. Data selengkapnya ini 
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bisa dilihat pada lampiran dimana  perbandingan yang signifikan 

yaitu pada kelompok kasus tidak di temukan responden dengan 

kadar kolesterol tinggi sedangkan sebaliknya pada responden 

kelompok kontrol di temukan 10 orang yang dengan kolesterol 

tinggi. Hal ini menandakan ada hubungan yang positif kadar 

kolesterol oleh orang yang aktif  melakukan  jogging dan yg kurang 

aktif atau tidak sama sekali melakukan jogging. Selanjutnya 

hubungan kolesterol dengan aktivitas fisik juga dikatakan positif 

karena jumlah responden kasus dengan aktivitas ringan lebih 

banyak pada kelompok kontrol dan memiliki kadar kolesterol yang 

lebih tinggi. Berikutnya hubungan dengan konsumsi makanan 

ditemukan beberapa makanan yang kemungkinan besar memicu 

tingginya kadar kolesterol dalam darah yaitu kelompok makanan 

dengan tinggi lemak, maka di lihat  pada tabel tabel FFQ di 

temukan makanan kelompok lemak lebih banyak dikonsumsi oleh 

kelompok kontrol dibanding kelompok kasus sehingga bisa dilihat 

kadar kolesterol kelompok kontrol lebih  tinggi, Dikarenakan Lemak 

tubuh pada umumnya yang dikonsumsi lebih, disimpan 50% di 

jaringan bawah kulit (subkutan), 45% di sekeliling organ dalam 

rongga perut, dan 5% di jaringan intramuskuler (Almatsier 2009). 

Karenanya terjadi Peningkatan asam lemak bebas sehingga 

meningkatkan pula distribusi asam lemak di hati. Hal tersebut 

meningkatkan proses glukoneogenesis, sehingga  menghambat 

ambilan serta penggunaan glukosa di otot. Akumulasi trigliserida di 

hati dan di otot akan mengakibatkan resistensi insulin. Selain itu 

jaringan lemak ternyata menghasilkan beberapa sitokin dan hormon 

yang menghambat kerja insulin sehingga memicu tingginya gula 

darah, kolesterol, dan tekanan darah (Henry et al, 2003). Faktor 

berikut adalah aktivitas fisik yang jika lihat pada tabel 4.3 lebih 

dominan aktivitas ringan dialami oleh kelompok kontrol di banding 

kasus karena sebagian besar dari responden bekerja sebagai ibu 
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rumah tangga dan pensiunan yang lebih banyak menghabiskan 

waktu di rumah saja dan menonton TV sehingganya kurang akan 

gerak fisik yang memicu kadar kolesterol dalam darah mengalami 

peningkatan pada kelompok kontrol. Sehingga dari penelitian ini 

bisa juga ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif 

antara tingkat aktivitas ringan dengan kolesterol tinggi. Hasil 

deskriptif diatas  sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

pada 55 lansia anggota senam jantung sehat di Semarang pada 

tahun 2004 bahwa lansia yang dengan kolesterol tinggi, Tekanan 

Darah tinggi, Gula darah  kurang normal (tinggi)  memiliki aktivitas 

fisik yang rendah (Yani , 2004).  

Penelitian serupa juga sama dengan Plotnikoff (2006) dalam 

Canadian Journal of Diabetes, aktivitas fisik merupakan kunci 

dalam pengelolaan diabetes melitus terutama sebagai pengontrol 

gula darah dan memperbaiki faktor resiko kardiovaskuler seperti 

menurunkan hiperinsulinemia, meningkatkan sensitifitas insulin, 

menurunkan lemak tubuh, serta menurunkan tekanan darah. 

 

 


