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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Karakteristik subyek penelitian 

Penelitian ini melibatkan 61 orang subyek penelitian yang secara klinis diduga 

menderita sindroma metabolik.  Seluruh subyek penelitian adalah pasien yang datang 

di RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk  kontrol (pasien lama). Dugaan adanya 

sindroma metabolik setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan berupa 

pengukuran tekanan darah serta lingkar pinggang. Setelah dilakukan pemeriksaan 

laboratorium hanya dijumpai 52 pasien terbukti menderita sindroma metabolik 

(85,2%) dan 9 pasien tidak terbukti menderita sindroma metabolik (14,8%).  Namun 

demikian seluruh subyek tetap digunakan untuk analisis,  dimana 9 orang subyek 

yang tidak memenuhi kriteria sindroma metabolik  digunakan sebagai reference.  

 

61 orang diduga menderita sindroma metabolik 

berdasarkan anamnesis dan pemeriksaaan fisik 

(tekanan darah dan lingkar pinggang)  

52 orang memenuhi kriteria sindroma 
metabolik NCEP ATP III tahun 2001 modif 

Asia:  3 komponen sindroma metabolik 

9 orang memiliki   2 
komponen sindroma 

metabolik 

 

Pemeriksaan laboratorium darah (kadar 

trigliserida, HDL dan gula darah puasa) 
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Karakteristik subyek penelitian ditampilkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Karakteristik subyek penelitian (n=61) 

Karakteristik n (%) atau rerata ± SB (Min-Maks) 

Jenis kelamin; n (%)  

- Laki-laki 25 (41,0%) 

- Perempuan 36 (59,0%)   

Umur (tahun); rerata ± SB (Min-Maks) 54,6 ± 6,43 (40 – 64) 
Status pernikahan; n (%)  

- Menikah 55 (90,2%) 
- Duda/janda 6 (9,8%) 

Tingkat pendidikan  
- Tamat SD 6 (9,8%)  

- Tamat SLTP 8 (13,1%)  

- Tamat SLTA 21 (34,4%)  
- Tamat D3 8 (13,1%)  

- Tamat S1 18 (29,5%)  
Jenis pekerjaan  

- Tidak bekerja 23 (37,7%)  
- Buruh 1 (1,6%)  

- Guru 11 (18,0%)  
- Wiraswasta 3 (4,9%)  

- Pegawai 17 (27,9%)  
- Pensiunan PNS 6 (9,8%)  

 

Tabel 4 tampak bahwa sebagian besar subyek penelitian adalah berjenis 

kelamin wanita. Rerata umur subyek penelitian adalah 54,6 ± 6,43 tahun, dengan 

umur termuda adalah 40 tahun dan tertua adalah 64 tahun. Berdasarkan status 

pernikahan sebagian besar termasuk dalam kategori menikah. Tingkat pendidikan 

subyek penelitian sebagian besar adalah tamat SLTA dan yang paling sedikit adalah 

hanya tamat SD. Berdasarkan jenis pekerjaan sebagian besar menyatakan tidak 

bekerja, dan yang paling sedikit adalah bekerja sebagai buruh.  
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4.2. Diagnosis sindroma metabolik 

Diagnosis adanya sindrom metabolik dilakukan dengan kriteria NCEP ATP III 

tahun 2001 modifikasi Asia.  

Komponen kriteria tersebut adalah tekanan darah , kadar 

trigliserida , kadar kolesterol HDL: pria <40 mg/dl; wanita <50 mg/dl, 

kadar glukosa plasma puasa  dan lingkar pinggang pria 90 cm dan 

wanita cm. Karakteristik subyek penelitian sesuai dengan kriteria sindroma 

metabolik menurut NCEP ATP III tahun 2001 modifikasi Asia yang ditampilkan 

pada tabel 3.  

Tabel 5. Karakteristik komponen sindroma metabolik (n=61) 

Komponen sindroma 

metabolik 

Rerata ± SB Minimum Maksimum 

Tekanan darah (mmHg)    

- Sistolik 150,4 ± 16,94 110  190 

- Diastolik    94,9 ± 8,86 70 110 

Kadar trigliserida (mg/dl) 151,9 ± 86,75 56  545 

Kadar kolesterol HDL 

(mg/dl) 

 

46,9 ± 10,02 

 

27 

 

87 
Kadar glukosa plasma puasa 

(mg/dl) 

 

162,5 ± 73,29 

 

79 

 

397 
Lingkar pinggang (cm)    

- Pria 96,5 ± 8,34 80 113 

- Wanita 90,7 ± 7,06 76 110 

 

Data pada tabel 5 menunjukkan tekanan  sistolik terendah adalah 110 mmHg 

dan tertinggi adalah 190 mmHg, rerata tekanan sistolik berdasarkan kriteria NCEP 

ATP III tahun 2001 modifikasi Asia sudah termasuk kategori abnormal. Tekanan 

diastolik terendah adalah 70 mmHg dan tertinggi adalah 110 mmHg, rerata tekanan 
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diastolik juga sudah termasuk kategori abnormal. Kadar trigliserida darah terendah 

adalah 56 mg/dl dan tertinggi adalah 545 mg/dL, berdasarkan kriteria NCEP ATP III 

tahun 2001 modifikasi Asia rerata kadar trigliserida subyek penelitian sudah termasuk 

kategori abnormal (  150 mg/dl). Kadar kolesterol HDL terendah adalah 27 mg/dl 

dan tertinggi adalah 87 mg/dl, berdasarkan kriteria NCEP ATP III tahun 2001 

modifikasi Asia rerata kadar HDL subyek penelitian masih termasuk kategori normal 

(  40 mg/dl ). Lingkar pinggang subyek penelitian pria terkecil adalah 80 cm dan 

terbesar adalah 113 cm, sedangkan lingkar pinggang subyek penelitian wanita terkecil 

adalah 76 cm dan terbesar adalah 110 cm. Berdasarkan kriteria NCEP ATP III tahun 

2001 modifikasi Asia rerata lingkar pinggang subyek penelitian pria (  90 cm)  

maupun wanita (  80 cm) termasuk kategori abnormal. Kategori komponen sindroma 

metabolik tekanan darah, kadar trigliserida darah, kadar HDL darah, gula darah 

puasa, dan lingkar pinggang serta distribusi kejadian sindroma metabolik ditampilkan 

pada tabel 6 . 
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Tabel 6.  Distribusi kategori subyek penelitian dan distribusi kejadian sindroma 

metabolik berdasarkan kriteria NCEP ATP III tahun 2001 modifikasi 

Asia 

Karakteristik n % 

Tekanan Darah   
- Sistolik  58 95,08 

- Sistolik <130 dan atau Diastolik <85 3 4,92 
Trigliserida   

- Trigliserida  24 39,34 
- Trigliserida <150 37 60,66 

Kolesterol HDL   
- Kolesterol HDL <40 12 19,67 

- Kolesterol HDL  49 80,33 

Gula Darah Puasa   

- Gula Darah Puasa  47 77,05 

- Gula Darah Puasa<110 14 22,95 

Lingkar Pinggang   

-  Pria  57 93,44 

-  Pria<90 atau Wanita<80 4 6,56 

Distribusi Kejadian Sindroma Metabolik   

- Ada Gangguan kognitif 52 85,25 

- Tidak Ada Gangguan Kognitif 9 14,75 

  

Diagnosis sindroma metabolik ditegakkan apabila dijumpai 3 atau lebih 

komponen tersebut diatas abnormal, berdasarkan kriteria tersebut dijumpai 52 pasien 

terbukti menderita sindroma metabolik (85,2%) dan 9 pasien tidak terbukti menderita 

sindroma metabolik (14,8%), seperti yang ditampilkan pada tabel 6.  

 

4.3. Pemeriksaan fungsi kognitif 

Pemeriksaan fungsi kognitif pada penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan 

MMSE dan CDT. Hasil pemeriksaan fungsi kognitif ditampilkan pada tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil pemeriksaan fungsi kognitif subyek penelitian (n=61) 

Pemeriksaan fungsi kognitif        n       % 

Tes MMSE   

- Fungsi kognitif terganggu < 27 37 60,7% 

- Fungsi kognitif normal 27 – 30 24 39,3% 

Tes CDT   

- Fungsi kognitif terganggu < 4 50 82,0% 

- Fungsi kognitif normal 4 11 18,0% 
Tes MMSE dan CDT   

- Fungsi kognitif terganggu 28         45,9% 
- Fungsi kognitif tidak terganggu 33         54,1% 

  

Subyek penelitian ini dianggap mempunyai gangguan kognitif apabila Tes 

MMSE dan CDT keduanya menunjukkan adanya gangguan fungsi kognitif. 

Berdasarkan kriteria tersebut dijumpai 28 subyek penelitian dengan gangguan fungsi 

kognitif (45,9%) dan 33 pasien (54,1%) tidak ada gangguan fungsi kognitif.  

Karakteristik subyek penelitian dengan gangguan fungsi kognitif ditampilkan 

pada tabel 8.  
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Tabel 8. Distribusi status fungsi kognitif berdasarkan karakteristik subyek 

penelitian 
 

Karakteristik 

Status fungsi kognitif 

p 

Ada  

gangguan  

Tidak ada 

gangguan  

Umur (tahun) 55,9 ± 6,41 53,5 ± 6,33  0,1
¥
 

Jenis kelamin    

- Pria 10 (16,4%)  15 (24,6%)   

- Wanita 18 (29,5%)  18 (29,5%) 0,4* 

Tingkat pendidikan    

- Tamat SD 2  (3,3%) 4 (6,6%)  

- Tamat SLTP 5 (8,2% 3 (4,9%)  

- Tamat SLTA 10 (16,4%) 11 (18,0%) 0,5* 

- Tamat D3 5 (8,2%) 3 (4,9%)  

- Tamat S1 6 (9,8%) 12 (19,7%)  

Jenis pekerjaan    

- Tidak bekerja 14 (23,0%)  9 (14,8%)  0,03* 

- Buruh 1 (1,6%)  0 (0,0%)  

- Guru 2 (3,3%)  9 (14,8%)    

- Wiraswasta 1 (1,6%)  2 (3,3%)   

- Pegawai 5 (8,2%)  12 (19,7%)   

- Pensiunan PNS 5 (8,2%)  1 (1,6%)   
¥ Uji t-tidak berpasangan 

* Uji 
2
 

  

 

Data pada tabel 8 menunjukkan rerata umur subyek penelitian pada kelompok  

dengan gangguan fungsi kognitif adalah lebih tua dibanding tanpa gangguan fungsi 

kognitif, namun hasil uji statistik menunjukkan perbedaan tersebut adalah tidak 

bermakna (p=0,1). Berdasarkan jenis kelamin pada kedua kelompok sebagian besar 

adalah wanita, namun demikian hasil uji statistik adalah tidak bermakna (p=0,4). 

Berdasarkan tingkat pendidikan pada kedua kelompok adalah tamat SLTA, namun 

hasil uji statistik menunjukkan perbedaan tersebut adalah tidak bermakna (p=0,5). 





49 
 

 

Berdasarkan jenis pekerjaan pada kelompok  dengan gangguan fungsi kognitif 

sebagian besar adalah tidak bekerja, sedangkan pada tanpa gangguan fungsi kognitif 

sebagaian besar bekerja sebagai pegawai. Hasil uji statistik menunjukkan ada 

perbedaan yang bermakna pada jenis pekerjaan antara kelompok dengan gangguan 

fungsi kognitif dengan kelompok tanpa gangguan fungsi kognitif (p=0,03) 

 

4.4 Gangguan fungsi kognitif pada penderita sindroma metabolik.  

Distribusi status fungsi kognitif berdasarkan status sindroma metabolik 

ditampilkan pada tabel 9.   

Tabel 9. Distribusi dan rasio prevalensi status fungsi kognitif berdasarkan status 

sindroma metabolik 

 

Sindroma 

metabolik 

Status fungsi kognitif 

Total Ada gangguan  Tidak ada gangguan  

Ada 27 (44,3%) 25 (41,0%) 52(85,2%) 

Tidak ada 1 (1,6%) 8 (13,1%) 9 (14,8%) 

Total 28 (45,9%) 33 (54,1%) 61(100%) 

2
= 5,146, df=1, p=0,023 

Rasio prevalensi= 4,7 (95% CI=0,7 - 30,2) 

  

Data pada tabel 9 menunjukkan bahwa subyek penelitian dengan sindroma 

metabolik sebagian besar ada gangguan fungsi kognitif (27 dari 52 kasus) sedangkan 

pada subyek penelitian tanpa sindroma metabolik gangguan fungsi kognitif sebagian 

besar tidak ada gangguan fungsi kognitif (1 dari 9 kasus). Hasil uji statistik 

menunjukkan ada perbedaan yang bermakna pada distribusi status kognitif 

berdasarkan status sindroma metabolik (p=0,023). Nilai rasio prevalensi adalah 4,7, 
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hal ini menunjukkan subyek penelitian dengan sindroma metabolik mempunyai risiko 

untuk menderita gangguan fungsi kognitif 4,7 X lebih besar dibanding yang tidak ada 

gangguan fungsi kognitif.   

Tabel 10 menampilkan besarnya risiko  gangguan fungsi kognitif berdasarkan 

jumlah komponen sindroma metabolik.  

Tabel 10.   Besarnya risiko gangguan fungsi kognitif berdasarkan jumlah komponen 

sindroma metabolik (n=61) 

 

Sindroma 

metabolik (SM) 

Status fungsi kognitif 

RP (95% CI) 

Ada  

gangguan  

Tidak ada 

gangguan  

Tidak ada 1 (1,6%) 8 (13,1%) Rujukan 

SM 3 komponen  14 (23,0%) 16 (26,2%) 4,2 (0,95 - 18,5) 

SM 4 komponen 11 (18,0%) 8 (13,1%) 5,2 (1,3 - 21,3) 

SM 5 komponen 2 (3,3%) 1 (1,6%) 6,0 (0,9 - 40,3) 

Total 29 (45,9%) 33 (54,1%)  

 

Tabel 10 menunjukkan subyek penelitian dengan 3 komponen sindroma 

metabolik mempunyai risiko mengalami gangguan fungsi kognitif sebesar 4,2 X 

dibanding dengan subyek yang tidak ada sindroma metabolik. Selanjutnya pada 

subyek dengan 4 komponen sindroma metabolik mempunyai risiko untuk mengalami 

gangguan fungsi kognitif sebesar 5,2 X lebih besar dibanding subyek yang tidak ada 

sindroma metabolik. Subyek dengan 5 komponen sindroma metabolik mempunyai 

risiko untuk menderita gangguan fungsi kognitif sebesar 6,0 X lebih besar dibanding 

subyek tanpa sindroma metabolik. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya 
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peningkatan risiko untuk mengalami gangguan fungsi kognitif seiring dengan 

bertambahnya jumlah komponen sindroma metabolik yang positif.  

Perbandingan distribusi komponen sindroma metabolik pada subyek penelitian 

berdasarkan jumlah komponen sindroma metabolik yang positif ditampilkan pada 

tabel 11. 

Tabel 11.   Distribusi persentase komponen sindroma metabolik berdasarkan jumlah 

komponen yang positif. 

 

Komponen sindroma 

metabolik 

3 komponen 

n (%) dari total 
40 orang  

4 komponen 

n (%) dari total 
19 orang 

5 komponen 

n (%) dari total 3 
orang 

Tekanan darah 

mmHg 

29 (96,7%) 19 (100%) 3 (100%) 

Kadar trigliserida 

mg/dl 

6 (20,0%) 15 (78,9%) 3 (100%) 

Kolesterol HDL Pria <40  

mg/dl, Wanita < 50 mg/dl 
4 (13,3%) 5 (26,3%) 3 (100%) 

Kadar glukosa plasma 

puasa  

23 (76,7%) 18 (94,7%) 3 (100%) 

Lingkar pinggang  Pria 
90 cm; Wanita  

28 (93,3%) 19 (100%) 3 (100%) 

  

Tabel 11 tampak bahwa pada kelompok subyek dengan 3 komponen sindroma 

metabolik positif (n=40 orang), sebagian besar subyek memiliki tekanan darah 

sistolik  /diastolik g sedikit adalah kolesterol 

HDL: Pria <40 mg/dl; Wanita < 50 mg/dl (13,3%). Pada kelompok 4 komponen 

sindroma metabolik positif (n=19 orang), seluruh subyek memiliki tekanan darah 

sistolik  /diastolik  dan lingkar pinggang pria / wanita 
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cm dan yang paling sedikit adalah kolesterol HDL Pria <40 mg/dl; Wanita < 50 mg/dl 

(26,3%). Subyek dengan 5 komponen sindroma metabolik positif (n=3 orang). 

Berdasarkan hasil di atas diketahui peningkatan tekanan darah dan obesitas sentral 

merupakan komponen yang paling banyak dijumpai.  

 

4.5. Pengaruh komponen sindroma metabolik terhadap ganguan fungsi kognitif 

Pengaruh komponen sindroma metabolik terhadap gangguan fungsi kognitif  

ditampilkan pada tabel 12.  
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Tabel 12.   Pengaruh komponen sindroma metabolik terhadap status fungsi kognitif 

(n=61) 
 

Komponen 

sindroma 

metabolik 

Status fungsi kognitif 

RP (95% CI) p 

Ada  

gangguan  

Tidak ada 

gangguan  

Sistolik   130 
dan atau diastolik 

 85 mmHg 

    

- Ya 28 (45,9%)  30 (49,2%)  -  0,2¶ 

- Tidak 
0 (0,0%)  

3 (4,9%)  

 
  

Trigliserida  150 

mg/dl 
    

- Ya 15 (24,6%) 9 (14,8%) 1,8 (1,04 - 3,0)  0,04* 

- Tidak 
13 (21,3%) 

24 (39,3%) 
 

  

HDL Pria < 40  

mg/dl; Wanita < 

50 mg/dl 

    

- Ya 5 (8,2%) 7 (11,5%)  0,9 (0,4 - 1,8) 0,7* 

- Tidak 
23 (37,7%)  

26 (42,6%) 

 
  

Gula darah puasa 

 110 mg/dl 
    

- Ya 23 (37,7%)  24 (39,3%)  1,6 (1,034 - 2,6) 0,4* 

- Tidak 5 (8,2%)  9 (14,8%)    

 
Lingkar pinggang 

pria / 
wanita  

    

- Ya 27 (44,3%)  30 (49,2%)  1,9 (0,3 - 10,6) 0,6¶ 

- Tidak 1 (1,6%)  3 (4,9%)    
¶ Uji Fisher-exact; P<0,05 

 

Tabel 12 tampak seluruh subyek penelitian dengan gangguan fungsi kognitif 

mempunyai tekanan sistolik  130 mmHg dan atau diastolik  85 mmHg, sedangkan 

yang tidak ada gangguan fungsi kognitif sebagian besar memiliki tekanan sistolik  
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130 mmHg dan atau diastolik  85 mmHg. Hasil uji statistik menunjukkan perbedaan 

tersebut adalah tidak bermakna (p=0,2). Nilai rasio prevalensi tidak dapat dihitung 

oleh karena ada sel dengan nilai 0. Tabel 12 tampak subyek penelitian dengan 

trigliserida   150 mg/dl mempunyai risiko 1,8 X lebih besar dibanding yang kurang 

dari 150 mg/dl. Menimbang nilai rentang 95% CI yang tidak melingkupi angka 1 

maka variabel trigliserida  150 mg/dl merupakan faktor risiko gangguan fungsi 

kognitif. Variabel HDL: Pria < 40 mg/dl; Wanita < 50 mg/dl mempunyai rasio 

prevalensi 0,9 dimana hal ini berarti variabel HDL Pria < 40 mg/dl; Wanita < 50 

mg/dl merupakan faktor protektif gangguan fungsi kognitif, namun menimbang 

rentang nilai 95% CI yang melingkupi angka 1 maka variabel ini belum dapat 

disimpulkan sebagai faktor protektif atau risiko gangguan fungsi kognitif. Variabel 

gula darah puasa  110 mg/dl mempunyai rasio prevalensi 1,6 dimana hal ini berarti 

gula darah  puasa  110 mg/dl merupakan faktor risiko terjadinya gangguan fungsi 

kognitif., namun menimbang rentang nilai 95% CI yang melingkupi angka 1 maka 

variabel ini belum dapat disimpulkan sebagai faktor protektif atau risiko  terjadinya 

gangguan fungsi kognitif. Variabel lingkar pinggang pria / wanita  

mempunyai rasio prevalensi 1,9 dimana hal ini berarti lingkar pinggang pria / 

wanita  merupakan faktor risiko terjadinya gangguan fungsi kognitif, namun 

menimbang rentang nilai 95% CI yang melingkupi angka 1 maka variabel ini belum 

dapat disimpulkan sebagai faktor protektif atau risiko gangguan fungsi kognitif. 

 




