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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari komite etik dengan nomor 

03/Ka.Kom.Et/70/KE/XII/2015.Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini terdiri dari 48 orang yang dibagi menjadi 

2 kelompok, yakni kelompok puasa sebanyak 24 orang dan kelompok kontrol 

sebanyak 24 orang.

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah sebesar 57.482 ha. Kabupaten 

Sleman memiliki 17 wilayah kecamatan yakni terdiri dari Kecamatan Moyudan, 

Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, 

Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, 

Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, 

Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan 

Cangkringan. Total jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 

1.062.801 jiwa dengan rincian 539.731 penduduk laki-laki dan 523.070 penduduk 

wanita  (RKPD Kabupaten Sleman, 2016). 

Kabupaten Sleman dipilih menjadi lokasi penelitian karena Kabupaten 

Sleman memiliki Usia Harapan Hidup (UHH) tertinggi di Indonesia (Susenas, 2012) 

Adanya usia harapan hidup yang tinggi menyebabkan populasi lansia di Kabupaten 

Sleman relatif lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lain dengan usia harapan 

hidup yang lebih rendah. Menurut data pada RPJMD Kabupaten Sleman (2016), 

penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2015 yang berusia 15-64 tahun sebesar 

737.483 jiwa sedangkan yang berusia ≥65 tahun sebesar 106.340 jiwa.
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4.12. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Total subjek yang ikut dalam penelitian ini sebanyak 48 orang dengan rincian 

24 orang pada kelompok puasa dan 24 orang pada kelompok kontrol. Penelitian 

dilakukan pada Bulan Februari 2016 – Februari 2017.Penelitian dilakukan di berbagai 

kecamatan di Kabupaten Sleman, DIY.Pengambilan sampel menggunakan metode 

consecutive sampling dan tanpa dilakukan randomisasi, karena sulitnya mencari pria 

atau wanita berusia ≥50 tahun untuk melakukan puasa daud.

Tabel 2:  Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin,usia, pekerjaan, 

pendidikan, dan Kadar Hempglobin

Karakteristik 
responden

Kelompok puasa Kelompok kontrol
P

Jumlah Presentase Jumlah Presentase
Jenis kelamin

 Laki-laki
 Perempuan

5
19

21%
79%

9
15

38%
62%

0,26

Usia 
 50-60 tahun
 >60 tahun

11
13

46%
54%

14
10

58%
42%

0,26

Pekerjaan 
 Bekerja 
 Tidak bekerja

13
11

46%
54%

11
13

54%
46%

1,00

Pendidikan 
 Dasar 
 Menengah 

11
13

46%
54%

10
14

42%
58%

1,00

Kadar Hb pria
 13 – 14
 >14

3
2

60%
40%

6
3

66,7%
33,3%

1,00

Kadar Hb wanita
 12 – 13
 >13

12
7

63,2%
36,8%

11
4

73.3%
26,7%

0,715

Total 24 100% 24 100%
Sumber: Data Primer (2017)

Berdasarkan data tersebut diketahui baik dari kelompok puasa atau kelompok 

kontrol sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Pada kelompok yang melakukan 

puasa daud, presentase usia terbanyak pada usia >60 tahun (54%) sedangkan pada 

kelompok kontrol usia terbanyak adalah yang berusia 50-60 tahun (58%). Sebagian 
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besar subjek penelitian pada kelompok puasa tidak bekerja (54%) namun pada 

kelompok kontrol sebagian besar subjek bekerja (54%).Pendidikan pada kelompok 

puasa sebagian besar adalah pendidikan menengah (54%), begitu juga dengan 

kelompok kontrol (58%).Kadar Hemoglobin (Hb) pada pria mayoritas sebesar 13-

14g/dL untuk kedua kelompok.Kadar Hb wanta sebagian besar 12 – 13 g/dL untuk 

kedua kelompok. Karakteristik kedua subjekuntuk jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pendidikan, dan kadar Hb baik pada pria dan wanita  tidak berbeda secara signifikan 

dengan nilai p>0,05.

4.1.3. Data Baseline pada Kelompok Puasa dan Kelompok Kontrol

Pengukuran indeks massa tubuh dan lingkar perut pada kedua kelompok 

dilakukan dua kali yakni sebelum dan setelah puasa daud, atau diukur pada hari ke-

22. Hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh dan lingkar perut pada saaat baseline 

didapatkan hasil seperti yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3:Kategori Indeks Massa Tubuh pada saat baseline

Kategori IMT
Puasa Kontrol

N % N %
Underweight 2 8,3% 1 4.2%
Normal 15 62.5% 12 50%
Overweight 6 25% 10 41,6%
Obesitas 1 4.2% 1 4.2%

Sumber: Data Primer (2017)

Tabel 4: Kategori lingkar perut kedua kelompok pada saat baseline

Kategori Lingkar 
Perut

Puasa Kontrol
N % N %

Normal
 Laki-laki 2 8,3% 6 25
 Perempuan 3 12.5% 2 8,3

Obesitas sentral
 Laki-laki 3 12.5% 3 12,5
 Perempuan 16 66,7% 13 54,2

Sumber: Data Primer (2017)
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Berdasarkan Tabel 3 dan 4 dapat diketahui bahwa baik pada kelompok puasa 

dan kelompok kontrol mayoritas adalah obesitas sentral.Obesitas lebih banyak 

terjadai pada wanita disbanding pria.Analisis univariat dilakukan pada masingmasing 

kelompok dan didapatkan hasil yang disajikan pada tabel 5.

Analisis univariate dilakukan untuk mengetahui rata-rata, standar deviasi, 

nilai minmum, nilai maksimum untuk masing-masing kelompok dan diapatkan hasil 

seperti yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5: Data baseline pada masing-masing kelompok

Deskripsi Puasa Kontrol p*

Indeks Massa 
Tubuh

Rata-rata 23,72 24,5

0,458
Standar deviasi 3,38 3,76

Minimum 18,08 13,51
Maksimum 34,24 29,64

Lingkar Perut

Rata-rata 91 91,875

0,737
Standar deviasi 8,67 9,28

Minimum 70 68
Maksimum 104 113

           *Uji Independent t test

Sumber: Data Primer (2017)

Berdasarkan data baseline yang disajikan pada Tabel 5, diketahui bahwa rata-

rata indeks massa tubuh pada kelompok kontrol sebesar 23,72 sedangkan rata-rata 

pada kelompok kontrol sebesar 24,5. Indeks massa tubuh tertinggi berada pada 

kelompok puasa yakni 34,24 sedangkan indek massa tubuh terendah terdapat di 

kelompok kontrol yakni 13,51. Rata-rata lingkar perut pada kelompok puasa sebesar 

91 sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 91,875.Lingkar perut terbesar dan 

terkecil berada di kelompok kontrol yakni 113 dan 68. Selanjutnya dilakukan uji 

independent t test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan indeks massa tubuh 

dan lingkar perut pada saat baseline. Hasil analisis statistic menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan pada variable indeks massa tubuh dan lingkar perut pada 

kelompok puasa dan kelompok kontrol saat baseline(p>0,05)
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4.1.4. Analisis Bivariate Setelah Dilakukan Intervensi

Uji Independent t test dan Mann-Whitney dilakukan setelah data diuji 

normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan indeks massa tubuh pada kelompok puasa dan tidak puasa. 

Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui terdapat perbedaan yang bermakna 

antara indeks massa tubuh dan lingkar perut kelompok yang berpuasa dibanding 

kelompok yang tidak berpuasa (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima.

Tabel 6: Indeks Massa Tubuh dan Lingkar Perut pada Kelompok Puasa dan 

Kelompok Kontrol

Deskripsi Puasa Kontrol P
IMT pre rata-rata(SD) 23,72(3,38) 24,5(3,76) 0,458*
IMT post rata-rata (SD) 23,57(4,62) 24,58(3,75) 0,143**
Selisih IMT rata-rata(SD) -0,67(0,92) 0,08(0,5) 0,001*
Lingkar perut pre rata-rata (SD) 23,72(3,38) 24,5(3,76) 0,737*
Lingkar perut post rata-rata(SD) 23,57(4,62) 24,58(3,75) 0,319*
Selisih lingkar perut rata-rata (SD) -0,67(0,92) 0,08(0,5) 0,043*
*Uji independent t test   *Uji Mann Whitney

Sumber: Data Primer (2017)

4.2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan indeks antropometri 

kelompok usia ≥50 tahun yang melakukan puasa daud dan yang tidak melakukan 

puasa daud. Indeks antropometri yang digunakan pada penelitian ini adalah indeks 

massa tubuh dan lingkar perut. Puasa daud dilakukan selama 22 hari berdasarkan 

penelitian sebelumnya oleh Heilbronn et al., (2005)  yang menyebutkan bahwa puasa 

yang dilakukan selama 22 hari dapat menurunkan berat badan secara signifikan dan 

dapat meningkatkan oksidasi lemak. Hingga saat ini, hasil bagaimana efek puasa 

terhadap indeks antropometri khususnya indeks massa tubuh dan lingkar perut masih 

bervariasi.
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Sebagian besar subjek pada penelitian ini adalah perempuan., baik pada 

kelompok puasa atau kelompok kontrol. Menurut Saedeghi et al., (2013) terdapat 

hubungan antara jenis kelamin dengan kecepatan penurunan berat badan yakni 

penurunan berat badan lebih cepat terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Hal ini 

disebabkan karena pada pengurangan asupan makanan jangka pendek, wanita lebih 

mudah kehilangan lemak tubuhnya terutama di bagian perut.Hal ini juga didukung 

oleh aktivitas rumah tangga yang dilakukan wanita sehari-hari seperti mencuci, 

memasak, menyapu, dll.Hal berbeda diungkapkan oleh Norouzy et al., (2013) yang 

menyebutkan bahwa pengurangan lemak tubuh yang ditandai dengan penurunan berat 

badan dan lingkar perut hanya signifikan pada laki-laki.Mekanisme mengapa hal ini 

dapat terjadi masih belum diketahui, namun diduga hal ini karena perbedaan oksidasi 

makronutrien.

Selain itu,  diketahui sebagian besar responden terkena obesitas sentral. Hal 

ini sesuai  dengan teori yang dikemukakan oleh Nuttal (2015) yakni ketika penuaan, 

lemak intraabdominal akan meningkat.Subjek yang berjenis kelamin wanita dalam 

penelitian ini memiliki presentase obesitas sentral lebih tinggi dibandingkan subjek 

pria. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhter et al.,(2015) dan 

Kamso (2007) yang menyatakan bahwa jumlah wanita yang terkena obesitas sentral 

lebih tinggi dibandingkan pria. Indeks massa tubuh responden sebagian besar normal 

namun memiliki lingkar perut lebih dari normal. Menurut Sahakyan et al., (2015), 

orang yang memiliki indeks massa tubuh normal namun memiliki obesitas sentral 

akan memiliki risiko kematian yang lebih besar dibandingkan orang yang yang 

memiliki indeks massa tubuh yang sama namun tidak mengidap obesitas sentral, 

sehingga pengukuran lingkar perut juga penting untuk dilakukan disamping 

penentuan indeks massa tubuh.

Indeks massa tubuh sebelum puasa dan sesudah puasa diuji menggunakan uji 

Wilcoxon. Hasil analisis menunjukkan hasil yang signifikan antara indeks massa 

tubuh sebelum puasa dan sesudah puasa dengan nilai p=0,014 (p<0,05). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Salehi & Neghab (2007) dan Sayedda et al.,

(2013) namun berbeda dengan hasil penelitian Haouri-Oukerro et al., (2013) yang 
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menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan indeks massa tubuh yang tidak 

signifikan selama berpuasa. Penelitian ini melakukan analisis asupan makanan ketika 

puasa dibandingkan ketika tidak berpuasa dan didapatkan hasil tidak terdapat 

perubahan signifikan pada asupan makanan sehingga indeks massa tubuh tidak 

berubah.

Perbedaan indeks massa tubuh pada kelompok puasa dan kelompok tidak 

puasa diuji menggunakan uji independent t test. Hasil analisis statistik menunjukkan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks massa tubuh kelompk puasa dengan 

kelompok tidak berpuasa dengan nilai p=0,001 (p<0,05). Hasil penelitian ini sejalan 

pada penilitian yang dilakukan oleh Varady et al., (2013) yang menyatakan bahwa 

terdapat penurunan berat badan yang signifikan pada kelompok yang melakukan 

alternate-day fasting dibandingkan pada kelompok kontrol. Alternate day fasting

adalah salah satu jenis diet yang dilakukan dengan berselang-seling yakni hari 

pertama mengonsumsi 25% dari kebutuhan kalori kemudian hari berikutnya 

dibolehkan untuk makan apa saja. Adanya penurunan berat badan selama puasa akan 

mempengaruhi hasil indeks massa tubuh setelah dilakukan intervensi. Selain 

penurunan berat badan, massa lemak, konsentrasi triasilgliserol, dan leptin juga 

menujukkan penurunan yang signifikan pada kelompok puasa. Berdasarkan 

penelitian tersebut dapat diketahui puasa alternate-day fasting dapat menurunkan 

berat badan dan dapat sebagai tindakan preventif penyakit jantung.

Lingkar perut sebelum dan sesudah puasa diuji menggunakan uji paired t test. 

Hasil analisis statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

lingkar perut sebelum dan sesudah puasa, dengan nilai p=0,053 (p>0,05). Hal ini 

sejalan oleh penelitian Yucel et al., (2004) dan Farooq et al., (2015) namun hasil ini 

berbeda dengan hasil penelitian Sayedda et al., (2013). Perubahan lingkar perut yang 

tidak signifikan ini dapat terjadi karena walaupun frekuensi makan berkurang ketika 

berpuasa, makanan utama dan makanan penutup lebih banyak disajikan ketika sedang 

berbuka puasa.Uji MannWhitney digunakan untuk perbedaan lingkar perut pada 

kelompok puasa dan kelompok kontrol. Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat 
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perbedaan yang signifikan antara lingkar perut pada kelompok kontrol dan kelompok 

puasa dengan nilai p=0,043 (p<0,05).

Perbedaan hasil antropometrik tubuh pada kedua kelompok dapat disebabkan 

karena perbedaan metabolisme pada orang berpuasa dan tidak berpuasa..Ketika 

berpuasa, apabila cadangan glikogen telah habis, maka tubuh melakukan 

pembongkaran lemak (lipolisis) untuk memenuhi kebutuhan energi (Fauziyati, 2008). 

Apabila seseorang yang sedang berpuasa mengonsumsi lemak dalam jumlah di 

bawah kebutuhannya, maka tubuh akan cenderung menggunakan lemak di dalam 

tubuhnya untuk memenuhi cadangan energi (Pramono, 2003)

Peningkatan oksidasi lemak yang ketika berpuasa disebabkan karena adanya 

peningkatan oksidasi asam lemak bebas sedangkan sintesis asam lemak bebas 

menurun.Hal ini mengakibatkan sintesis Very Low Density Lipoprotein (VLDL) di 

hati berkurang dan juga mengurangi sirkulasi Low Density Lipoprotein (LDL) 

sehingga puasa dapat dikatakan bersifat kardioprotektif (Al hamdan et al., 2016).

Adanya perubahan antropometrik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

asupan makanan, aktivitas fisik, dan retriksi cairan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Pramono et al.,(2001) menyebutkan bahwa terdapat asupan makanan yang berbeda 

ketika berpuasa dan sebelum melakukan puasa. Berdasarkan penelitian ini diketahui 

asupan makanan menurun secara bermakna ketika berpuasa sehingga dapat 

mempengaruhi perubahan antropometrik tubuh.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Sadiya et al., (2011) dan Norouzy et  al.,

(2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedan yang signifikan asupan 

makanan ketika berpuasa dan tidak berpuasa. Menurut Rohin et al., (2013) yang 

menyatakan bahwa ketika puasa konsumsi kalori justru bertambah. Ketika berpuasa 

cenderung mengonsumsi makanan tinggi gula sehingga perubahan antropometrik 

tubuh tidak dipengaruhi oleh asupan makanan tetapi karena aktivitas fisik yang 

meningkat. Ketika puasa, orang akan cenderung lebih banyak beribadah seperti solat 

malam, mengaji, berdzikir, dll. sehingga dapat disimpulkan aktivitas fisik tambahan 

ini yang dapat mengubah antropometrik tubuh ketika berpuasa.
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Penelitian yang dilakukan oleh Alhourani & Atoum (2007) menyebutkan 

bahwa terdapat penurunan berat badan dan indeks massa tubuh ketika berpuasa 

namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada asupan makanan dan aktivitas 

fisik. Hal yang dapat dikaitkan dengan mekanisme penurunan berat badan ini adalah 

adanya hipohidrasi sedang yang dapat menyebabkan kehilangan cairan tubuh akibat 

restriksi cairan ketika berpuasa. Selain itu, penurunan glikogen akan menurunkan 

jumlah cairan di tubuh. Menurut Elias et al., (2015), 1 molekul glikogen akan 

mengikat 3 gram air. Kehilangan berat badan akibat kehilangan cairan tubuh ini 

hanya bersifat sementara saja, dan akan cepat kembali ke berat semula. 

Menurut Syam et al., (2016), Basal Metabolic Rate (BMR) pada orang yang 

berpuasa akan meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan 

katekolamin karena adanya perubahan pola tidur ketika berpuasa. Peningkatan 

katekolamin ini akan seiring dengan meningkatnya hormone tiroid sehingga BMR 

tubuh juga akan meningkat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sayedda et al.,

(2013) yang menyebutkan bahwa ketika berpuasa orang akan mengubah pola 

tidurnya menjadi lebih sedikit tidur pada malam hari sehingga mengubah irama 

sirkadian dapat menyebabkan perubahan antropometrik pada tubuh.

Penelitian mengenai puasa terhadap indeks antropometri sudah banyak 

dilakukan, namun memiliki hasil yang bervariasi. Hal ini dapat disebabkan oleh 

karakteristik responden, seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan lamanya 

berpuasa. Perbedaan geografis menyebabkan lama waktu puasa di tiap negara 

berbeda (Norouzy et al.,2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Syam et al., (2016) menyatakan bahwa 

penurunan berat badan ketika puasa hanya bersifat sementara. Berat badan akan naik 

kembali dalam satu bulan setelah Ramadhan. Maka dari itu, puasa sunnah yang 

dilakukan di luar Bulan Ramadhan seperti puasa daud baik untuk menjaga agar berat 

badan dan lingkar perut tidak naik kembali setelah Bulan Ramadhan. 
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4.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, diantaranya:

1. Tidak adanya randomisasi pada penelitian ini dikarenakan sulitnya mencari 

subjek yang bersedia melakukan puasa daud, namun walaupun tidak 

dilakukan randomisasi karakteristik pada kedua kelompok tidak terdapat 

perbedaan.

2. Penelitian ini tidak menganalisis faktor-faktor lain  yang dapat mengubah 

IMT dan lingkar perut seperti pola diet, aktivitas fisik, dan pola tidur, dll


