
EFEK PUASA DAUD TERHADAP INDEKS MASSA TUBUH 

DAN LINGKAR PERUT PADA KELOMPOK USIA ≥50 

TAHUN  DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA

Karya Tulis Ilmiah

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Derajat Sarjana Kedokteran

Program Studi Pendidikan Dokter

\

oleh:

Aqmarina Firda Izzaturahmi

13711132

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017



THE EFFECT OF DAUD FASTING ON BODY MASS INDEX
AND WAIST CIRCUMFERENCE IN GROUP OF AGE ≥50 

YEARS AT SLEMAN REGENCY SPECIAL REGION OF 
YOGYAKARTA

A Scientific Paper

Submittted As Requirement 

To Obtan Bachelor of Medicine

Medical Education Program

oleh:

Aqmarina Firda Izzaturahmi

13711132

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017





EFEK PUASA DAUD TERHADAP INDEKS MASSA TUBUH DAN 
LINGKAR PERUT PADA KELOMPOK USIA ≥50 TAHUN DI 

KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Aqmarina Firda Izzaturahmi1, Nur Aisyah Jamil2, Ika Fidianingsih3

1Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia
2Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Indoenesia
3Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Indonesia

INTISARI

Latar Belakang:Perubahan fisiologis yang terjadi pada penuaan menyebabkan 
para lansia rentan untuk terkena masalah gizi, salah satunya obesitas. Puasa telah 
banyak diteliti efektif untuk menurunkan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan lingkar 
perut, namun puasa daud masih sangat jarang diteliti. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui efek puasa daud terhadap IMT dan lingkar perut 
pada kelompok usia ≥50 tahun di Kabupaten Sleman, DIY. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian jenis quasi eksperimental dengan 
desain pre test dan post test. Subjek terdiri dari 48 orang yakni pria dan wanita 
berusia ≥50  tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, DIY, memliki 
kadar gula darah sewaktu dan hemoglobin normal. Subjek yang sakit sehingga 
tidak bisa mengikuti puasa dan subjek lost to follow upakan diekslusikan dari 
penelitian ini. Subjek terdiri dari 2 kelompok yakni kelompok puasa (24) dan 
kelompok kontrol (24).Puasa daud dilakukan selama 22 hari, Pengukuran IMT 
dan lingkar perut dilakukan sebelum puasa dan setelah puasa.Analisis statistik 
data menggunakan uji independent t test.

Hasil : Berdasarkan uji independent t test untuk Indeks Massa Tubuh dan lingkar 
perut,, selisihIndeks Massa Tubuh antara kelompok puasa dan kelompok kontrol 
berbeda secara signifikan (p=0,001). Selisih Lingkar perut pada kedua kelompok 
juga berbeda secara signifikan (p=0,043).

Simpulan: Terdapat perbedaan indeks massa tubuh dan lingkar perut yang 
signifikan antara kelompok puasa dan kelompok kontrol. Puasa daud dapat 
menjaga tubuh dari obesitas, terutama obesitas pada lansia.

Kata kunci : Puasa Daud, Lansia, Indeks Massa Tubuh, Lingkar Perut, Obesitas
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ABSTRACT

Background: Physiological changes that occur in aging can cause elderly to 
become susceptible to have nutritional problems, such as obesity. There are 
various studies about fasting, but Daud fasting is extremely rare. Therefore, the 
aim of the study is to know the effect of Daud fasting on anthropometric index in a 
group of age ≥50 years at Sleman regency, Special Region of Yogyakarta.

Method: This study is a quasi-experimental study with pre-test and post-test 
designs. The subjects consists of 48 subjects who divided into 2 groups (24 fasting 
and 24 control), including fasting group and control group (those who did not do 
fasting). The subjects involved in this study were male and female adults aged ≥50 
years who lived in Sleman Regency and had a normal blood glucose and 
hemoglobin. The subjects who were sick they could not do fasting and those who 
could not be followed up would be excludedfrom this stud.). The Daud fasting was 
done in 11 times or 22 days. Measurement of Body Mass Index (BMI) and waist 
circumference were performed twice, before and after the Daud Fasting.

Result: Not only the BMI within those 2 groups is significantly different 
(p=0,001), but the waist circumference between both groups is also significantly 
different (p=0,043).

Conclusion: There were significant differences between Body Mass Index and 
waist circumference among the fasting group and control groups. Through the 
study, it is proven that Daud fasting can keep the body from obesity, especially 
obesity in elderly.

Keywords: Daud fasting, Elderly, Body Mass Index, Waist Circumferenc



PENDAHULUAN

Usia Harapan Hidup (UHH) 

merupakan salah satu tolak ukur 

kemajuan suatu bangsa.Indonesia 

sebagai negara berkembang yang 

terus memperbaiki aspek aspek 

kehidupannnya juga terus mengalami 

peningkatan usia harapan hidup. 

Data Badan Pusat Statistik pada 

tahun 1995 – 2000 usia harapan 

hidup di Indonesia berada pada 

angka 66, tahun 2000 – 2005 berada 

pada angka 67.8, tahun 2005 – 2010 

berada pada usia 69.1, dan pada 

tahun 2011 – 2015 mencapai angka 

70.1 tahun. Angka ini diperkirakan 

akan terus bertambah seiring dengan 

kemajuan ilmu pendidikan, 

teknologi, dan sosio-ekonomi. 

Kabupaten Sleman 

dinobatkan menjadi kabupaten 

dengan usia harapan hidup tertinggi 

di Indonesia1. Menurut data RKPD 

Kabupaten Sleman tahun 2016 usia 

harapan hidup di daerah Sleman pada 

tahun 2013 adalah 76,10 tahun dan 

meningkat pada tahun 2014 yakni 

76,13  tahun dengan rincian usia 

harapan hidup laki-laki adalah 73,8 

tahun dan perempuan 77,13 tahun. 

Peningkatan usia harapan 

hidup ini berdampak pada 

peningkatan jumlah lansia. Adanya 

peningkatan jumlah lansia akan 

menimbulkan berbagai pemasalahan 

baru sehingga membutuhkan 

perhatian khusus. Salah satu masalah 

yang akan timbul dengan adanya 

peningkatan jumlah lansia ini adalah 

masalah kesehatan Masalah 

kesehatan penting untuk diperhatikan 

karena apabila lansia tersebut sehat, 

maka lansia tersebut akan tetap 

produktif sehingga tidak 

membebankan orang-orang yang ada 

di sekitarnya dan sebaliknya apabila 

lansia tersebut sakit maka lansia 

tersebut menjadi tidak produktif dan 

biaya pengeluaran untuk biaya 

peerawatannya akan lebih besar.

Perubahan fisiologis yang 

terjadi pada lansia dapat 

menyebabkan lansia mengalami 

masalah gizi, salah satunya 

obesitas.Penelitian yang dilakukan 

oleh Yuliana2di Posyandu Lansia 

daerah Karanganyar, Jawa tengah 

menyebutkan bahwa 26 dari 36 

responden (72,2%) memiliki berat 

badan berlebih. Berat badan berlebih 

(overweight) dan obesitas pada lansia 



terjadi akibat adanya 

ketidakseimbangan antara asupan 

dengan pengeluaran sehingga lemak 

akan terkumpul di di dalam tubuh. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Kamso3, menyatakan dari 205 lansia 

di Kota Padang hampir setengahnya 

mengidap obesitas sentral.

Perubahan komposisi tubuh 

pada lansia memberikan kontribusi 

terjadinya obesitas terutama obesitas 

sentral. Menurut Muis & Puruhita4

proporsi lemak intraabdominal 

meningkat secara progresif seiring 

dengan meningkatnya usia. Selain 

itu, aktivitas fisik dan BMR pada 

lansia akan menurun sehingga 

kebutuhan kalori pada lansia juga 

menurun. Pengaruh banyaknya 

makanan instan dengan kadar gula 

dan kadar lemak yang tinggi dapat 

berpengaruh terhadap terjadinya 

obesitas pada lansia. Obesitas yang 

terjadi pada lansia berkorelasi 

dengan beberapa penyakit seperti 

penyakit kardiovaskuler, diabetes, 

osteoarthritis, mobilitas buruk, dan 

obstructive sleep apnea.

Puasa adalah bentuk ibadah 

dengan cara menahan hawa nafsu 

dari fajar shadiq higga terbenamnya 

matahari. Puasa terbagi menjadi 2 

yakni puasa wajib dan puasa sunnah. 

Penelitian mengenai pengaruh puasa 

terhadap Indeks Massa Tubuh (IMT)

sudah banyak dilakukan, namun 

puasa yang banyak diteliti adalah 

Puasa Ramadhan yang merupakan 

salah satu puasa wajib. Jarang sekali 

penelitian yang menggunakan 

perlakuan puasa daud, Oleh karena 

itu, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana efek puasa daud terhadap 

Indeks Massa Tubuh (IMT) dan 

lingkar perut pada kelompok usia 

≥50 tahun di Kabupaten Sleman 

Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah 

penelitian quasi eksperimental 

dengan desain pre test dan post test

dengan kelompok kontrol, yaitu 

untuk menilai IMT dan lingkar perut 

pria dan wanita pada kelompok usia 

≥50 tahun yang melakukan puasa 

daud dan yang tidak melakukan 

puasa daud. Penelitian ini dilakukan 

pada Bulan Februari 2016 – Februari 

2017 bertempat di Kabupaten 

Sleman, DIY.



Prosedur pengambilan 

sampel pada penelitian ini 

menggunakan sampling non-

probabilitas yaitu  Consecutive 

sampling. Sampel penelitian ini 

adalah pria dan wanitakelompok usia 

≥50 tahun yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi. Sampel akan 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok yang melakukan puasa 

daud dan kelompok yang tidak 

melakukan puasa daud sebagai 

kontrol.

Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini yakni pria atau wanita 

berusia ≥50 tahun, tidak memiliki 

kelainan kelainan metabolik yang 

dinilai dengan kadar gula sewaktu 

normal (<200 g/dL) yang dinilai 

dengan glucose meter, tidak 

mengalami anemia yang dinilai 

dengan kadar hemoglobin normal

(wanita ≥12, pria ≥13) yang dinilai 

dengan hemoglobin meter, tidak 

mengonsumsi obat-obatan penurun 

berat badan atau obat-obatan yang 

dapat menyebabkan kenaikan berat 

badan. Subjek yang diekslusikan dari 

penelitian ini adalah subjek yang 

sakit sehingga tidak bisa melanjutkan 

puasa daud, dan lost to follow up. 

Jumlah subjek minimal untuk 

masing-masing kelompok sebesar 22 

orang.

Subjek penelitian merupakan 

orang yang tidak terbiasa melakukan 

Puasa Daud. Penelitian melakukan 

informed consent mengenai tujuan 

penelitian dan perlakuan apa saja 

yang akan dilakukan kepada 

responden untuk mengetahui 

ketersediaan responden untuk 

mengikuti penelitian ini. Apabila 

reponden bersedia untuk mengikuti 

penelitian ini, maka responden akan 

menandatangani form persetujuan.

Screening dilakukan oleh 

tenaga kesehatan terlatih dengan 

mengukur kadar gula darah sewaktu 

yang diukur dengan menggunakan 

glucose meterdan kadar hemoglobin 

yang diukur dengan menggunakan 

hemoglobin meter.Apabila kadar 

gula darah sewaktu tidak melebihi 

200 g/dL dan kadar hemoglobin 

normal yakni tidak kurang dari 12 

g/dL untuk wanita dan 13 g/dL untuk 

pria, maka responden dapat 

mengikuti penelitian ini. Penetapan 

apakah responden ingin berpuasa dan 

tidak berpuasa dilakukan atas 

kewenangan responden 



sendiri.Sebelum melakukan puasa 

daud, responden diukur berat badan, 

tinggi badan, dan lingkar perut. 

Responden yang puasa melakukan 

puasa daud selama 11 kali atau 22 

hari masa pengamatan. 

Hari berpuasa ditetapkan 

pada hari ke 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18,20, dan 22 sedangkan untuk 

responden yang tidak puasa 

menjalankan aktivitas dan makan 

seperti biasa. Setelah selesai 

melakukan penelitian, yakni pada 

hari ke-22 akan diukur kembali 

tinggi badan, berat badan, dan 

lingkar perut. Maksimal pengukuran 

adalah 1x24 jam setelah responden 

melakukan puasa daud.

Responden yang merasa 

tidak sanggup untuk melakukan 

puasa daud berhak untuk keluar dari 

penelitian ini.Penelitian ini dilakukan 

sete;ah mendapatkan ethical 

clearance dari Komisi Etika 

Penelitian Fakultas Kedokteran UII. 

HASIL

Jumlah subjek pada 

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 di berbagai 

kecamatan di Kabuapaten Sleman, 

DIY.

Berdasarkan data pada Tabel 

1 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 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 wanita   

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  



tidakberbeda secara signifikan 

dengan nilai p>0,05.

Tabel 1:Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin,usia, pekerjaan, 

pendidikan, dan Kadar Hempglobin

Karakteristik 
responden

Kelompok puasa Kelompok kontrol
PJumla

h
Presentas

e
Jumla

h
Presentas

e
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%

0,71
5

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

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 2: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 3: 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)

Berdasarkan Tabel 2 dan 3 

dapat diketahui bahwa baik pada 

kelompok puasa dan kelompok 

kontrol mayoritas adalah obesitas 

sentral.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

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 yang 

disajikan pada Tabel 5 didapatkan 

rata-rata Indeks Massa Tubuh pada 

kelompok puasa sebesar 23,72 dan 

rata-rata pada kelompok control 

sebesar 24,5. Rata-rata lingkar perut 

pada kelompok puasa sebesar 91 cm 

dan rata-rata lingkar perut pada 

kelompok control sebesar 92 cm. 

Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara Indeks Massa 

Tubuh dan lingkar perut saat baseline 

pada kedua kelompok.

Analisis Bivariate Setelah 

Dilakukan Intervensi

Uji Independent t test dan 

Mann-Whitney dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat 

perbedaan selisih indeks massa tubuh 

pada kelompok puasa dan kelompok 

kontrol. Berdasarkan hasil analisis 

statistik diketahui terdapat perbedaan 

yang bermakna antara selisih indeks 

massa tubuh dan  selisih lingkar 

perut kelompok yang berpuasa dan 

kelompok kontrol (p<0,05). 

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 selisih perbedaan massa 

tubuh dan lingkar perut kelompok 

usia ≥50 tahun yang melakukan 

puasa daud dan yang tidak 

melakukan puasa daud. Puasa daud 

dilakukan selama 22 hari 

berdasarkan penelitian sebelumnya 

oleh Heilbronn et al.,5yang 

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.

Bedasarkan tabel 1 diketahui 

sebagian besar responden terkena 

obesitas sentral. Hal ini sesuai  

dengan teori yang dikemukakan oleh 

Nuttal6yakni ketika penuaan, lemak 

intraabdominal akan meningkat.

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.,7yang 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.

Uji MannWhitney digunakan 

untuk perbedaan lingkar perut pada 

kelompok puasa dan kelompok 

kontrol. Hasil analisis statistik 

menunjukkan terdapat 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,8). 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 (Pramono9)

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.,10).

Adanya perubahan 

antropometrik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti asupan 

makanan, aktivitas fisik, dan retriksi 

cairan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Pramono et al.,11 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.,12dan 

Norouzy et  al13 yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedan yang 

signifikan asupan makanan ketika 

berpuasa dan tidak berpuasa. 

Menurut Rohin et al.,14 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.

Penelitian yang dilakukan 

oleh Alhourani & 

Atoum15menyebutkan 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 al1.,16 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.,17Basal 

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.,18yang 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 massa tubuh dan 

lingkar perut 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.13)

Penelitian yang dilakukan 

oleh Syam et al., 17 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 indeks massa tubuh dan 

lingkar perut agar tetap normal

KESIMPULAN



Terdapat perbedaan yang signifikan 

antara selisih indeks massa tubuh dan 

lingkar perut pada kelompok puasa 

dan kelompok kontrol.
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INTISARI



Latar Belakang:Perubahan fisiologis yang terjadi pada penuaan menyebabkan para lansia rentan untuk terkena masalah gizi, salah satunya obesitas. Puasa telah banyak diteliti efektif untuk menurunkan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan lingkar perut, namun puasa daud masih sangat jarang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek puasa daud terhadap IMT dan lingkar perut pada kelompok usia ≥50 tahun di Kabupaten Sleman, DIY. 



Metode: Penelitian ini merupakan penelitian jenis quasi eksperimental dengan desain pre test dan post test. Subjek terdiri dari 48 orang yakni pria dan wanita berusia ≥50  tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, DIY, memliki kadar gula darah sewaktu dan hemoglobin normal. Subjek yang sakit sehingga tidak bisa mengikuti puasa dan subjek lost to follow upakan diekslusikan dari penelitian ini. Subjek terdiri dari 2 kelompok yakni kelompok puasa (24) dan kelompok kontrol (24).Puasa daud dilakukan selama 22 hari, Pengukuran IMT dan lingkar perut dilakukan sebelum puasa dan setelah puasa.Analisis statistik data menggunakan uji independent t test.



Hasil : Berdasarkan uji independent t test untuk Indeks Massa Tubuh dan lingkar perut,, selisihIndeks Massa Tubuh antara kelompok puasa dan kelompok kontrol berbeda secara signifikan (p=0,001). Selisih Lingkar perut pada kedua kelompok juga berbeda secara signifikan (p=0,043).



Simpulan: Terdapat perbedaan indeks massa tubuh dan lingkar perut yang signifikan antara kelompok puasa dan kelompok kontrol. Puasa daud dapat menjaga tubuh dari obesitas, terutama obesitas pada lansia.



Kata kunci : Puasa Daud, Lansia, Indeks Massa Tubuh, Lingkar Perut, Obesitas
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ABSTRACT



Background: Physiological changes that occur in aging can cause elderly to become susceptible to have nutritional problems, such as obesity. There are various studies about fasting, but Daud fasting is extremely rare. Therefore, the aim of the study is to know the effect of Daud fasting on anthropometric index in a group of age ≥50 years at Sleman regency, Special Region of Yogyakarta.



Method: This study is a quasi-experimental study with pre-test and post-test designs. The subjects consists of 48 subjects who divided into 2 groups (24 fasting and 24 control), including fasting group and control group (those who did not do fasting). The subjects involved in this study were male and female adults aged ≥50 years who lived in Sleman Regency and had a normal blood glucose and hemoglobin. The subjects who were sick they could not do fasting and those who could not be followed up would be excludedfrom this stud.). The Daud fasting was done in 11 times or 22 days. Measurement of Body Mass Index (BMI) and waist circumference were performed twice, before and after the Daud Fasting.



Result: Not only the BMI within those 2 groups is significantly different (p=0,001), but the waist circumference between both groups is also significantly different (p=0,043).



Conclusion: There were significant differences between Body Mass Index and waist circumference among the fasting group and control groups. Through the study, it is proven that Daud fasting can keep the body from obesity, especially obesity in elderly.



Keywords: Daud fasting, Elderly, Body Mass Index, Waist Circumferenc







PENDAHULUAN

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa.Indonesia sebagai negara berkembang yang terus memperbaiki aspek aspek kehidupannnya juga terus mengalami peningkatan usia harapan hidup. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 1995 – 2000 usia harapan hidup di Indonesia berada pada angka 66, tahun 2000 – 2005 berada pada angka 67.8, tahun 2005 – 2010 berada pada usia 69.1, dan pada tahun 2011 – 2015 mencapai angka 70.1 tahun. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pendidikan, teknologi, dan sosio-ekonomi. 

Kabupaten Sleman dinobatkan menjadi kabupaten dengan usia harapan hidup tertinggi di Indonesia1. Menurut data RKPD Kabupaten Sleman tahun 2016 usia harapan hidup di daerah Sleman pada tahun 2013 adalah 76,10 tahun dan meningkat pada tahun 2014 yakni 76,13  tahun dengan rincian usia harapan hidup laki-laki adalah 73,8 tahun dan perempuan 77,13 tahun. 

Peningkatan usia harapan hidup ini berdampak pada peningkatan jumlah lansia. Adanya peningkatan jumlah lansia akan menimbulkan berbagai pemasalahan baru sehingga membutuhkan perhatian khusus. Salah satu masalah yang akan timbul dengan adanya peningkatan jumlah lansia ini adalah masalah kesehatan Masalah kesehatan penting untuk diperhatikan karena apabila lansia tersebut sehat, maka lansia tersebut akan tetap produktif sehingga tidak membebankan orang-orang yang ada di sekitarnya dan sebaliknya apabila lansia tersebut sakit maka lansia tersebut menjadi tidak produktif dan biaya pengeluaran untuk biaya peerawatannya akan lebih besar.

Perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia dapat menyebabkan lansia mengalami masalah gizi, salah satunya obesitas.Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana2di Posyandu Lansia daerah Karanganyar, Jawa tengah menyebutkan bahwa 26 dari 36 responden (72,2%) memiliki berat badan berlebih. Berat badan berlebih (overweight) dan obesitas pada lansia terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan dengan pengeluaran sehingga lemak akan terkumpul di di dalam tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Kamso3, menyatakan dari 205 lansia di Kota Padang hampir setengahnya mengidap obesitas sentral.

Perubahan komposisi tubuh pada lansia memberikan kontribusi terjadinya obesitas terutama obesitas sentral. Menurut Muis & Puruhita4 proporsi lemak intraabdominal meningkat secara progresif seiring dengan meningkatnya usia. Selain itu, aktivitas fisik dan BMR pada lansia akan menurun sehingga kebutuhan kalori pada lansia juga menurun. Pengaruh banyaknya makanan instan dengan kadar gula dan kadar lemak yang tinggi dapat berpengaruh terhadap terjadinya obesitas pada lansia. Obesitas yang terjadi pada lansia berkorelasi dengan beberapa penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, osteoarthritis, mobilitas buruk, dan obstructive sleep apnea.

Puasa adalah bentuk ibadah dengan cara menahan hawa nafsu dari fajar shadiq higga terbenamnya matahari. Puasa terbagi menjadi 2 yakni puasa wajib dan puasa sunnah. Penelitian mengenai pengaruh puasa terhadap Indeks Massa Tubuh (IMT) sudah banyak dilakukan, namun puasa yang banyak diteliti adalah Puasa Ramadhan yang merupakan salah satu puasa wajib. Jarang sekali penelitian yang menggunakan perlakuan puasa daud, Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana efek puasa daud terhadap Indeks Massa Tubuh (IMT) dan lingkar perut pada kelompok usia ≥50 tahun di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.



METODE PENELITIAN

	Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimental dengan desain pre test dan post test dengan kelompok kontrol, yaitu untuk menilai IMT dan lingkar perut pria dan wanita pada kelompok usia ≥50 tahun yang melakukan puasa daud dan yang tidak melakukan puasa daud. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2016 – Februari 2017 bertempat di Kabupaten Sleman, DIY.

Prosedur pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling non-probabilitas yaitu  Consecutive sampling. Sampel penelitian ini adalah pria dan wanitakelompok usia ≥50 tahun yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok  yang melakukan puasa daud dan kelompok yang tidak melakukan puasa daud sebagai kontrol.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini yakni pria atau wanita berusia ≥50 tahun, tidak memiliki kelainan kelainan metabolik yang dinilai dengan kadar gula sewaktu normal (<200 g/dL) yang dinilai dengan glucose meter, tidak mengalami anemia yang dinilai dengan kadar hemoglobin normal (wanita ≥12, pria ≥13) yang dinilai dengan hemoglobin meter, tidak mengonsumsi obat-obatan penurun berat badan atau obat-obatan yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Subjek yang diekslusikan dari penelitian ini adalah subjek yang sakit sehingga tidak bisa melanjutkan puasa daud, dan lost to follow up. Jumlah subjek minimal untuk masing-masing kelompok sebesar 22 orang.

	Subjek penelitian merupakan orang yang tidak terbiasa melakukan Puasa Daud. Penelitian melakukan informed consent mengenai tujuan penelitian dan perlakuan apa saja yang akan dilakukan kepada responden untuk mengetahui ketersediaan responden untuk mengikuti penelitian ini. Apabila reponden bersedia untuk mengikuti penelitian ini, maka responden akan menandatangani form persetujuan.

	Screening dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan mengukur kadar gula darah sewaktu yang diukur dengan menggunakan glucose meterdan kadar hemoglobin yang diukur dengan menggunakan hemoglobin meter.Apabila kadar gula darah sewaktu tidak melebihi 200 g/dL dan kadar hemoglobin normal yakni tidak kurang dari 12 g/dL untuk wanita dan 13 g/dL untuk pria, maka responden dapat mengikuti penelitian ini. Penetapan apakah responden ingin berpuasa dan tidak berpuasa dilakukan atas kewenangan responden sendiri.Sebelum melakukan puasa daud, responden diukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut. Responden yang puasa melakukan puasa daud selama 11 kali atau 22 hari masa pengamatan. 

	Hari berpuasa ditetapkan pada hari ke 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, dan 22 sedangkan untuk responden yang tidak puasa menjalankan aktivitas dan makan seperti biasa. Setelah selesai melakukan penelitian, yakni pada hari ke-22 akan diukur kembali tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Maksimal pengukuran adalah 1x24 jam setelah responden melakukan puasa daud.

	Responden yang merasa tidak sanggup untuk melakukan puasa daud berhak untuk keluar dari penelitian ini.Penelitian ini dilakukan sete;ah mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etika Penelitian Fakultas Kedokteran UII. 



HASIL

Jumlah subjek pada 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 di berbagai kecamatan di Kabuapaten Sleman, DIY.

Berdasarkan data pada Tabel 1 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 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 wanita   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  tidakberbeda secara signifikan dengan nilai p>0,05.





Tabel 1: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)



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 2: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 3: 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)



Berdasarkan Tabel 2 dan 3 dapat diketahui bahwa baik pada kelompok puasa dan kelompok kontrol mayoritas adalah obesitas sentral.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

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 yang disajikan pada Tabel 5 didapatkan rata-rata Indeks Massa Tubuh pada kelompok puasa sebesar 23,72 dan rata-rata pada kelompok control sebesar 24,5. Rata-rata lingkar perut pada kelompok puasa sebesar 91 cm dan rata-rata lingkar perut pada kelompok control sebesar 92 cm. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Indeks Massa Tubuh dan lingkar perut saat baseline pada kedua kelompok.

Analisis Bivariate Setelah Dilakukan Intervensi

Uji Independent t test dan Mann-Whitney dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan selisih indeks massa tubuh pada kelompok puasa dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui terdapat perbedaan yang bermakna antara selisih indeks massa tubuh dan  selisih lingkar perut kelompok yang berpuasa dan kelompok kontrol (p<0,05). 



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 selisih perbedaan massa tubuh dan lingkar perut kelompok usia ≥50 tahun yang melakukan puasa daud dan yang tidak melakukan puasa daud. Puasa daud dilakukan selama 22 hari berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Heilbronn et al.,5yang 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.

Bedasarkan tabel 1 diketahui sebagian besar responden terkena obesitas sentral. Hal ini sesuai  dengan teori yang dikemukakan oleh Nuttal6yakni ketika penuaan, lemak intraabdominal akan meningkat.

	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.,7yang 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.

Uji MannWhitney digunakan untuk perbedaan lingkar perut pada kelompok puasa dan kelompok kontrol. Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat 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,8). 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 (Pramono9)

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.,10).

Adanya perubahan antropometrik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti asupan makanan, aktivitas fisik, dan retriksi cairan. Penelitian yang dilakukan oleh Pramono et al.,11 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.,12dan Norouzy et  al13 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedan yang signifikan asupan makanan ketika berpuasa dan tidak berpuasa. Menurut Rohin et al.,14 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.

Penelitian yang dilakukan oleh Alhourani & Atoum15menyebutkan 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 al1.,16 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.,17Basal 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.,18yang 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 massa tubuh dan lingkar perut 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.13)

Penelitian yang dilakukan oleh Syam et al., 17 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 indeks massa tubuh dan lingkar perut agar tetap normal



KESIMPULAN

Terdapat perbedaan yang signifikan antara selisih indeks massa tubuh dan lingkar perut pada kelompok puasa dan kelompok kontrol.
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