
ABSTRAK 
 
 

Asupan makanan yang berlebih dan gaya hidup yang tidak sehat seperti 
kebiasaan olahraga yang kurang, kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol 
kemungkinan merupakan faktor yang menjadi penyebab meningkatnya prevalensi 
obesitas dan sindroma metabolik. Data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum 
Haji Surabaya tahun 2007-2009 menunjukkan adanya peningkatan kunjungan 
pasien penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus sebesar 14,9%, hipertensi 
sebesar 16,6% dan dislipidemia sebesar 78,1%. Akan tetapi, tidak ada data 
mengenai asupan gizi dan gaya hidup. Tujuan penelitian adalah menganalisis 
hubungan tingkat konsumsi karbohidrat, lemak, serat dan gaya hidup (kebiasaan 
olahraga, merokok dan konsumsi alkohol) dengan kejadian sindroma metabolik 
pada pasien di Poli Interna Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. 

 
Penelitian dilaksanakan secara observasional analitik dengan rancangan 

cross sectional, dengan sampel sebanyak 42 sampel yang didapatkan melalui 
teknik systematic random sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara 
dengan kuesioner gaya hidup untuk mengetahui gaya hidup, form Food Recall 
2x24 jam untuk menganalisa asupan gizi dan pemeriksaan fisik untuk mengetahui 
lingkar perut pasien. Data sekunder diperoleh dari hasil pemeriksaan tekanan 
darah oleh perawat dan hasil pemeriksaan laboratorium pasien rawat jalan baru 
yang melakukan pemeriksaan gula darah puasa, trigliserida dan kolesterol darah 
selama bulan 27 April - 27 Mei 2010.  
 

Hasil menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat 

konsumsi lemak dengan kejadian sindroma metabolik (  2, p=0,029, Phi=0,391). 
Terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat konsumsi serat dengan kejadian 

sindroma metabolik (  2, p=0,032, Phi=0,376) dan terdapat korelasi yang 

signifikan antara kebiasaan olahraga dengan kejadian sindroma metabolik (  2, 
p=0,000, Phi= 0,648). 

  
Kesimpulan penelitian adalah kejadian sindroma metabolik mempunyai 

korelasi dengan tingkat konsumsi lemak, serat dan kebiasaan olahraga. 
Disarankan adanya upaya pencegahan melalui penyuluhan pada pasien di Poli 
Interna Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mengenai pencegahan risiko sindroma 
metabolik dengan berolahraga secara teratur, mengatur pola makan yang tinggi 
serat, rendah lemak, rendah kolesterol dan rendah garam serta kontrol kesehatan 
berkala pada kelompok yang berisiko sindroma metabolik. 
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