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ABSTRACT 
 

Background : Obesity central was occurs because accumulation of fat in the body, thus 
increasing the risk of various health problems. The cause of obesity varied, including genetic 
and environmental factors. Changes in eating patterns shifted towards high-calorie foods and 
changing patterns of modern life that were less physical activity was a major cause of 
increasing obesity. 
 
Objective : To determine the relationship of energy intake and physical activity with the 
occurrence of obesity central among mother households in the sub district Ujung Pandang 
Baru, Makassar City. 
 
Methods : This research was analytical. The total sample were 36 women selected by 
purposive sampling. Energy intake is obtained through 2x24 hour food recall then processed 
with the nutrisurvey 2007 software. Physical activity obtained through a questionnaire that 
had modified according to circumstances of the subject. Tables presented in the form of 
frequency distribution tables and narratives. 
 
Results : Energy intake of sample was 33.3% over, good was 50% and 16.7% less.  Level of 
physical activity was moderate. Statistical analysis showed that there was a significant 
correlation between energy intake with the incidence of obesity central (p=0.022), physical 
activity with incidence of obesity central showed was not significant correlation (p = 0.380). 
 
Conclusion : There was a relationship between energy intake with the occurrence of obesity 
central and there was not significant correlation between physical activity with incidence of 
obesity central. 
 
Keywords : Energy intake, physical activity, obesity central 
  

 
PENDAHULUAN 

 
Obesitas pada zaman dahulu merupakan 

lambang kemakmuran tetapi kini dianggap 
sebagai “penyakit modern” yang dapat 
menyebabkan gangguan kesehatan di kemudian 
hari. Risiko terjadinya gangguan kesehatan 
semakin meningkat bila obesitas terkonsentrasi 
di seputar perut atau yang dikenal sebagai 
obesitas sentral. Obesitas sentral merupakan 

pertanda adanya bahaya bagi kesehatan 
(Kuwat, 2009). 

Obesitas terjadi karena bertambahnya 
ukuran dan jumlah sel jaringan adipose yang 
dapat menyebabkan gangguan metabolisme. 
Selain sebagai tempat penyimpanan lemak, sel 
adipose merupakan organ yang memproduksi 
molekul biologi aktif (adipokin) seperti sitokin 
proinflamasi, hormone antiinflamasi dan 
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substansi biologi lainnya. Obesitas sentral 
menyebabkan ekspresi sitokin proinflamasi 
meningkat didalam sirkulasi sehingga 
mengakibatkan inflamasi dinding vaskuler 
(Cynthia, 2006 Dalam Nursalim,2008). 

Obesitas yang menjadi epidemi di 
beberapa negara maju dan negara-negara 
berkembang sebenarnya dapat dianggap 
sebagai akibat kemajuan di bidang ekonomi, 
sosial, dan teknologi dalam beberapa dekade 
terakhir. Bahan makanan tersedia berlimpah 
dengan harga yang relatif murah. Makanan 
dengan kandungan kalori yang tinggi tersedia di 
banyak gerai-gerai makanan cepat saji di kota-
kota besar. Teknologi yang memberikan 
kemudahan dan penggunaan alat-alat elektronik 
telah menjadi gaya hidup sehari-hari yang 
mengakibatkan kurangnya aktifitas fisik. Namun 
selain faktor perilaku dan lingkungan tersebut, 
faktor genetik juga ikut berperan pada timbulnya 
obesitas (Wulandari, 2007). 

Obesitas, khususnya obesitas sentral 
(abdominal), berasosiasi dengan sejumlah 
gangguan metabolisme dan penyakit dengan 
morbiditas dan mortalitas yang tinggi antara lain: 
resistensi insulin, diabetes mellitus, hipertensi, 
hiperlipidemia, aterosklerosis, penyakit hati dan 
kandung empedu, bahkan beberapa jenis 
kanker. (Wulandari, 2007). 

Obesitas pada umumnya terjadi jika 
asupan energi melebihi keluaran dalam jangka 

waktu yang lama. Hal ini bisa disebabkan oleh 
asupan energi makanan yang berlebihan, 
aktivitas yang kurang, atau karena keduanya, 
seperti yang sering ditemukan pada keluarga 
yang mapan dengan kondisi sosial ekonomi 
yang baik serta gaya hidup yang santai (Harun, 
2008). 

Prevalensi Obesitas Sentral pada 
penduduk umur 15 tahun ke atas menurut 
karakteristik subjek provinsi Sulawesi Selatan, 
menunjukkan bahwa, prevalensi obesitas sentral 
pada laki-laki 8,3 %, pada perempuan 26,8% 
dan prevalensi obesitas sentral tertinggi 
berdasarkan karakteristik pekerjaan pada ibu 
rumah tangga sebesar 33,4% (Riskesdas 2007). 

Prevalensi obesitas sentral untuk 
Sulawesi Selatan tahun 2007 adalah 18,3% 
sedikit lebih rendah dari angka nasional (18,8%). 
Dari 23 kabupaten/kota, Kota Makassar dan 
Kota Pare-Pare dengan prevalensi masing-
masing 23,8% dan 23,9%. Dari 23 
kabupaten/kota, 10 di antaranya memiliki 
prevalensi obesitas sentral di atas angka 
prevalensi provinsi (Riskesdas,2007). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti telah 
melakukan penelitian apakah ada hubungan 
asupan energi dan aktivitas fisik dengan 
kejadian obesitas sentral pada ibu rumah tangga 
di Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan 
Tallo kota Makassar. 

 
METODE 
 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
Analitik dengan pendekatan rancangan secara 
potong lintang (cross sectional). Penelitian ini 
akan dilaksanakan di Kelurahan Ujung Pandang 
Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua ibu rumah 
tangga yang berdomisili di Kelurahan Ujung 
Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar. 
Subjek  dalam penelitian ini adalah ibu rumah 
tangga yang mengalami obesitas sentral sesuai 
dengan kriteria pengambilan subjek. 

Pengambilan subjek  dilakukan dengan 
teknik purposive sampling dengan kriteria 
sebagai berikut : Ibu rumah tangga, berumur 45-
54 tahun, tidak menderita penyakit diabetes atau 
penyakit  lainnya, tidak sedang melaksanakan 
diet penurunan berat badan, bersedia untuk 
dijadikan subjek dan tidak sedang hamil. 
Pengumpulan data konsumsi makanan sehari 

diperoleh dengan cara pengisian formulir (food 
recall), yaitu mencatat semua jenis makanan 
yang dikonsumsi sehari sebelumnya, selama 2 
kali 24 jam dengan berselang-seling satu hari 
dan dihitung rata-rata asupan selama dua hari. 
Data aktivitas fisik dikumpulkan dengan 
menggunakan Global Physical Activity 
Questionnaire (GPAQ) (Pradono, 2009). Data 
aktivitas fisik diperoleh dengan menggunakan 
kuesioner dari CDC and ACSM yang telah 
dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan keadaan 
subjek. 

Pengolahan data dilakukan dengan 
berbagai tahapan meliputi  editing, 
pengkodean dan penetapan skor untuk masing-
masing kelompok data, kemudian dilakukan entri 
data lalu dilakukan analisa secara kuantitatif 
menggunakan komputrisasi program excel, 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
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analisis statistik yaitu menggunakan program 
komputer untuk melihat hubungan asupan 
energi dan aktivitas fisik terhadap kejadian 

obesitas sentral. Interpretasi hasil uji : Hipotesis 
penelitian (Ha) diterima jika nilai X2< 0,05 pada 
taraf kepercayaan 95%. 

 
HASIL PENELITIAN 
 
Tingkat Asupan Energi, Aktivitas Fisik dan 
Tingkat Obesitas 

Hasil pengumpulan data tentang asupan 
energi subjek di Kelurahan Ujung Pandang Baru 

Kecamatan Tallo Kota Makassar dapat dilihat 
pada tabel 1.  

 
Tabel 1 

Distribusi Subjek Berdasarkan Tingkat Asupan Energi, Aktivitas Fisik dan Tingkat Obesitas 
 

Variabel n % 

Asupan energi 
Lebih 
Cukup 
Kurang  

 
12 
18 
6 

 
33,3 
50,0 
16,7 

Akivitas fisik 
Sedang 
Ringan   

 
35 
1 

 
97,2 
2,8 

Tingkat obesitas 
Berat 

Sedang 
Ringan   

 
14 
16 
6 

 
38.9 
44.4 
16.7 

Total 36 100 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar  
sampel mempunyai tingkat asupan energi 
tergolong cukup (50,0%) dan tingkat aktivitas 
fisik sedang (97.2%).  Tabel 1 juga menunjukkan 

bahwa kebanyakan sampel penelitian 
mengalami obesitas tingkat sedang  dan 
obesitas berat. 

 
Hubungan Asupan Energi Dengan Obesitas Sentral 

 
Tabel 2 

Hubungan Asupan Energi Dengan Obesitas  
 

Asupan 
Energi 

Tingkat Obesitas 

Total Nilai p Obesitas 
Ringan 

Obesitas 
Sedang 

Obesitas 
Berat 

n % n % n % n %  
 
0,022 

Lebih 6 16,7 6 16,7 0 0 12 33,3 
Cukup 8 22,2 6 33,3 4 11,1 18 50 
Kurang 0 0 4 11,1 2 5,6 6 16,7 
Total 14 38,9 16 44,4 6 16.7 36 100 
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Berdasarkan hasil uji statistik dengan 
mengunakan Chi-Square diperoleh kesimpulan 
bahwa, asupan energi  berhubungan secara 

bermakna dengan kejadian obesitas sentral 
pada ibu rumah tangga (p=0,022). 

 
Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Obesitas Sentral 

Tabel 3 
Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Obesitas Sentral  

Di Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar 
 

Aktivitas 
Fisik 

Tingkat Obesitas 

Total Nilai p Obesitas 
Ringan 

Obesitas 
Sedang 

Obesitas 
Berat 

n % n % n % n %  
 
0,380 

Ringan  1 2,8 0 0 0 0 1 2,8 
Sedang  13 36,1 16 44,4 6 16,7 35 97,2 

Total  14 38,9 16 44,4 6 16,7 36 100 
  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 
mengunakan Chi-Square diperoleh kesimpulan 
bahwa, ada hubungan yang tidak  bermakna 

antara aktivitas fisik dengan tingkat obesitas 
sentral pada ibu rumah tangga (  =0,380).

 
PEMBAHASAN  

Jumlah subjek pada penelitian ini 
berjumlah 36 orang. Subjek didistribusikan 
berdasarkan karakteristiknya masing-masing 
yaitu dari aspek umur, berat badan, tinggi 
badan, lingkar pinggang dan tingkat obesitas. 
Karakteristik subjek berdasarkan umur rata-rata 
berkisar antara 45,84 tahun sampai 51,16 tahun. 
Karakteristik subjek berdasarkan berat badan 
rata-rata berkisar antara 54,06 kg sampai 67,66 
kg. Karakteristik subjek berdasarkan tinggi 
badan rata-rata berkisar antara 149,3 cm sampai 
155,3 cm. Karakteristik subjek berdasarkan 
lingkar pinggang rata-rata berkisar antara 87,6 
cm sampai 101,0 cm. Karakteristik subjek 
berdasarkan tingkat obesitas sentral jumlah 
subjek dengan tingkat obesitas sentral berjumlah 
terbanyak yaitu 16 orang (44,4%) dengan 
kategori sedang. 

Hasil pengumpulan data menunjukkan, 
dari 36 subjek yang memiliki asupan energi lebih 
mengalami status gizi obesitas ringan 16,7%, 
obesitas sedang 16,7% dan tidak ada subjek 
yang mengalami obesitas berat. Pada tingkat 
asupan energi cukup jumlah subjek yang 
mengalami status gizi  obesitas ringan 22,2%, 
obesitas sedang 16,7% dan yang mengalami 
obesitas berat 11,1%. Dan pada tingkat asupan 
energi kurang tidak ada subjek yang mengalami 

status gizi  obesitas ringan, obesitas sedang 
11,1% dan yang mengalami obesitas berat 
5,6%. 

Menurut Khomsan (1992), pada 
umumnya orang-orang yang mengalami 
obesitas, kurang sensitif terhadap rasa lapar 
(internal) tetapi mereka lebih peka terhadap 
aroma dan rasa masakan (eksternal). Jadi 
mereka cenderung untuk makan terus selama 
dihadapannya tersaji makanan. Hal ini diperkuat 
lagi dengan pekerjaan utama subjek yang 
semuanya ibu rumah tangga yang hampir 
melakukan semua aktivitas rumah tangga mulai 
dari urusan dapur, membersihkan, mencuci dan 
kegiatan rumah tangga lainnya. Subjek yang 
diteliti pada umumnya mereka yang melakukan 
kegiatan di dapur, hal inilah yang memicu 
tingginya asupan makanan sehingga energi pun 
meningkat. 

Obesitas merupakan suatu keadaan 
yang menunjukkan terjadinya penumpukkan 
lemak yang berlebihan di jaringan lemak tubuh. 
Pada hakekatnya, obesitas terjadi akibat 
interaksi faktor lingkungan (makan berlebihan 
atau kurangnya aktivitas fisik) dan faktor genetik.  

Proses terjadinya obesitas sentral 
dimulai dengan penimbunan lemak sehingga 
terjadi hipertropi sel. Bila hipertropi sel lemak 
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adiposity ini mencapai tingkat tertentu akan 
terjadi rangsangan pembentukan sel lemak baru 
dari bakal sel lemak (preadiposit) sehingga 
terjadi perbanyakan atau hiperplasi sel-sel lemak 
(Subardja, 2004) 

Pada penelitian ini asupan energi 
mempengaruhi status obesitas ibu rumah 
tangga. Artinya asupan energi yang baik atau 
sesuai dengan kebutuhan jika tidak diimbangi 
dengan aktivitas fisik maka tetap akan menjadi 
penumpukan lemak pada jaringan tubuh. 

Hasil uji statistik Chi-Square 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
bermakna antara asupan energi dengan 
kejadian obesitas sentral pada ibu rumah tangga 
(p=0,022). Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 
Yulianti (2004) yang menyatakan bahwa faktor 
utama penyebab obesitas pada ibu rumah 
tangga yaitu asupan energi yang berlebih.  

Hasil pengumpulan data menunjukkan, 
dari 36 subjek terdapat 97,2% yang memiliki 
aktivitas sedang dan hanya 2,8% aktivitas 
ringan. Berdasarkan hasil uji statisik subjek yang 
memiliki aktivitas fisik rendah mengalami status 
gizi obesitas ringan sebanyak 2,8%, sedangkan 
pada aktivitas fisik sedang yang memiliki status 
gizi obesitas ringan 36,1%, obesitas sedang 
44,4% dan obesitas berat 17,1%. Dan setelah 
dianalisis dengan menggunakan uji Chi-Square 
menunjukkan bahwa aktivitas fisik tidak 
memberikan pengaruh terhadap kejadian 
obesitas sentral pada ibu rumah tangga (p 
=0,380).  

Data penelitian menyatakan bahwa 
sebagian besar subjek melakukan aktivitas fisik 
yang tidak terlalu berat, mereka hanya 
melakukan aktivitas rutin ibu rumah tangga 

tersebut  misalnya memasak, mencuci, 
membersihkan rumah, cuci piring dan hanya 
sedikit yang melakukan kegiatan olahraga atau 
berjalan kaki. Kegiatan rumah tangga yang 
dilakukan sesuai dengan waktu yang digunakan 
untuk menyelesaikan pekerjaan dan setiap 
subjek berbeda-beda waktu yang mereka 
gunakan untuk menyelesaikan setiap kegiatan 
masing-masing. 

Keseimbangan energi adalah hasil 
selisih antara masukan energi yang dapat di 
metabolism dengan pengeluaran energi total. 
Pengeluaran energi total sendiri terdiri dari 
metabolisme basal dan aktivitas fisik. 
Berlebihnya pengambilan energi dibandingkan 
dengan pengeluarannya menyebabkan 
peningkatan berat badan dan obesitas. 

Asupan energi subjek pada umumnya 
cukup dan aktivitas fisik subjek juga pada 
umumnya sedang sehingga terdapat hubungan 
yang tidak bermakna pada hasil uji statistik 
antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas 
sentral. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor 
genetik pada subjek. Pada penelitian 
sebelumnya oleh Yulianti  juga mengatakan 
aktivitas fisik bukan faktor utama peyebab 
kegemukan pada ibu rumah tangga melainkan 
faktor genetik. 

Berdasarkan hasil penelitian kedua 
variabel yaitu antara asupan energi dan aktivitas 
fisik terhadap tingkat kejadian obesitas sentral 
maka ditemukan ada hubungan yang bermakna 
antara asupan energi dengan kejadian obesitas 
sentral pada ibu rumah tangga  dan ada 
hubungan yang tidak bermakna antara aktivitas 
fisik dengan kejadian obesitas sentral pada ibu 
rumah tangga di Kelurahan Ujung Pandang Baru 
Kecamatan Tallo  Kota Makassar. 

 
KESIMPULAN  
1. Sebanyak 33,3% subyek penelitian 

mempunyai asuapan energy lebih. 
2. Tingkat aktivitas fisik subjek pada umumnya 

sedang. 
3. Sebagian besar subjek penelitian mengalami 

obesitas tingkat sedang dan berat.  

4. Asupan energi berhubungan secara 
bermakna dengan kejadian obesitas sentral 
pada ibu rumah tangga. 

5. Ada hubungan yang tidak bermakna antara 
aktivitas fisik dengan kejadian
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