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ABSTRAK 

 

 

Kejadian resistensi insulin pada anak usia dini semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya prevalensi obesitas di dunia. Resistensi insulin yang 

berlangsung lama akan menyebabkan gangguan metabolik yang berkorelasi 

dengan beberapa sindrom metabolik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai dan mekanisme 

pengaruh paramater antropometri, adiponektin, leptin dan MCP-1 plasma pada 

obesitas anak usia pre pubertal terhadap resistensi insulin menggunakan indeks 

HOMA-IR 

Penelitian ini adalah penelitian observational analitik dengan desain 

bangun cross sectional. Subyek adalah 30 siswa pre pubertal yang mengalami 

obesitas dan 30 siswa pre pubertal (skala Tanner) yang memiliki status IMT/U 

normal. Variabel penelitian meliputi: parameter antropometri (IMT, z skor IMT, 

lingkar perut, lingkar pinggang), leptin, adiponektin, MCP-1 dan HOMA IR. 

Analisa statistik menggunakan independent t test, korelasi pearson, logistic binary 

regression dan Smart-PLS. 

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan parameter antropometri dan 

HOMA IR antara kelompok obesitas dan non obesitas, namun tidak ada 

perbedaan adiponektin, leptin dan MCP-1 antara kelompok obesitas dan non 

obesitas. Uji korelasi pearson menunjukkan ada korelasi parameter antropometri 

dengan HOMA IR, namun tidak dengan adiponektin, leptin dan MCP-1.  

Mekanisme jalur pengaruh obesitas melalui kadar plasma leptin, 

adiponektin maupun melalui MCP 1 tidak menyebabkan timbulnya resistensi 

insulin pada anak usia pre pubertal. Namun, status obesitas (IMT) pada anak usia 

pre pubertal memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap kejadian resistensi 

insulin. 
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