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ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pola dermatoglifi dengan obesitas. Metode yang digunakan
adalah survey analitik secara Cross Sectional yang dilakukan di SMP Xaverius 7 Palembang, pada bulan
Februari 2014. Pengambilan sampel secara Stratified Random Sampling, dengan cara mengundi anggota
populasi dan sampel berjumlah 99 orang. Analisis hubungan pola ujung jari (Arch, Loop dan Whorl)
dengan obesitas dilakukan dengan Uji Chi-Square, sedangkan perbedaan rata-rata TRC (Total Ridge Count)
dan besar sudut ATD dilakukan dengan Uji Independent Sample t-test menggunakan program SPSS for
windows. Hasil penelitian pola sidik jari paling banyak pada siswa obesitas adalah pola Loop Ulnar (56,8%),
kemudian Whorl (40%), Loop Radial (1,6%) dan Arch (1,6%). Pada obesitas indeks Dankmeijer yaitu 3,91 dan
indeks Furuhata yaitu 68,45. Ada hubungan yang bermakna antara pola sidik jari pada obesitas dan tidak obesitas
yaitu pola Loop dengan nilai p = 0,012 dan Whorl dengan nilai p = 0,014. Ada perbedaan yang signifikan antara
jumlah garis ujung jari tangan (TRC) pada siswa obesitas dan tidak obesitas (p = 0,000). Tidak ada perbedaan
rata-rata sudut ATD kanan (p =0,496) dan sudut ATD kiri (p = 0,956) antara siswa obesitas dan tidak
obesitas. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pola dermatoglifi dengan obesitas.

Kata Kunci : Dermatoglifi, obesitas, cross-sectional

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the relationship between dermatoglyphic patterns and obesity.
Research method used Cross-Sectional analytical survey. Sampling method used in this research was used
Stratified Random Sampling in which samples were selected from a group of population; there were 99 of them
selected as the samples in this research which was conducted in SMP Xaverius 7 Palembang during February
2014. Chi-Square test was used to analyze correlation between fingerprint patterns (Arch, Loop, and Whorl)
and obesity. Independent Sample t-test was used to find average discrepancy of TRC (Total Ridge Count) and
ATD angle. These statistical analyses used SPSS for Windows. Research result indicated that most obese
samples had Ulnar Loop (56.8%) dermatoglyphic pattern; followed by Whorl (40%), Radial Loop (1.6%), and
Arch (1.6%). Dankmeijer and Furuhata indices of obesity were 3.91 and 68.45, respectively. There was
significant difference of fingerprints patterns between obese and non-obese samples in which Loop pattern p
value = 0.012 and Whorl pattern p value = 0.014. Significant difference was also found in Total Ridge Count
(TRC) between obese and non-obese samples (p = 0.000). There was no difference on average angles of right
ATD (p = 0.496) and left ATD (p = 0.956) of obese and non-obese samples. This research implies that there was
a correlation between dermatoglyphic patterns and obesity.

Keywords : Dermatoglyphic, obesity, cross-sectional

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Obesitas mulai menjadi masalah kesehatan

di seluruh dunia, bahkan WHO menyatakan bahwa
obesitas sudah merupakan suatu epidemi global,
sehingga obesitas sudah merupakan suatu problem
kesehatan yang harus segera ditangani. WHO
menggambarkan bahwa 400 juta orang dewasa di
dunia mengalami obesitas dan memperkirakan pada
tahun 2015 akan meningkat sampai 700 juta orang
(WHO, 2004). Meningkatnya prevalensi obesitas

sebagian dapat disebabkan oleh perubahan
lingkungan selama 30 tahun terakhir, khususnya
mengkonsumsi makanan berkalori tinggi serta karena
gaya hidup yang salah (Zhao and Grant, 2011).

Obesitas didefinisikan sebagai suatu
kelainan atau penyakit yang ditandai dengan
penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan
(Purnamawati, 2009). Obesitas dapat dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor
psikologis, faktor fisiologis, faktor lingkungan,
kerusakan pada salah satu bagian otak, pola makan
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berlebihan, kurang gerak/olahraga dan pengaruh
emosional (Mu’tadin, 2002).

Menurut Yustina (2008), sidik jari pada
telapak tangan (dermatoglifi) dapat menjadi patokan
beberapa penyakit keturunan. Untuk setiap manusia
identitas (dermatoglifi) yang terbentuk di bawah
lapisan kulit atau dermal papilae, pola dasarnya tidak
berubah, selama lapisan papilae masih berada di kulit
dan sidik jari akan selalu ada (Siburian, 2010). Sidik
jari adalah pola guratan-guratan menonjol yang khas
pada ujung jari manusia, bersifat unik bagi setiap
individu. Jari tangan dan jari kaki, serta telapak
tangan dan kaki, dipenuhi oleh guratan-guratan
teratur yang membentuk suatu pola. Istilah
dermatoglifi dipakai untuk menyebut konfigurasi
guratan-guratan tersebut (Graham and Brown, 2005).

Sidik jari diturunkan secara genetik dan
tidak dipengaruhi lingkungan eksternal setelah lahir
seperti geografi dan ekonomi sehingga sidik jari
memiliki ciri yang paling bermanfaat untuk
menentukan hubungan mendasar dalam kehidupan.
Konfigurasi sidik jari dapat dianalisis dengan pola
ridge jari tangan, jari kaki, telapak tangan, dan
telapak kaki yang digunakan secara klinik sebagai
petunjuk diagnosis beberapa sindrom (Suzumori,
1980). Dermatoglifi diturunkan secara poligenik,
sekali suatu pola dermatoglifi telah terbentuk, maka
pola itu akan tetap selamanya (Hall and Kimura,
1994).

Dermatoglifi diyakini memiliki pautan
dengan beberapa penyakit dan karakteristik lain yang
diturunkan. Analisis pola dermatoglifi bisa dilakukan
secara kualitatif, misalnya untuk mengetahui pola
garis Arch (A), Loop (L), dan Whorl (W) pada ujung
jari tangan dengan rata-rata frekuensinya adalah 5%,
70% dan 25% dan secara kuantitatif untuk
menghitung jumlah garis pada ujung jari tangan yang
rata-rata jumlahnya adalah 12-14 garis serta
mengukur sudut ATD pada telapak tangan yang rata-
rata berkisar 45o (Zhou et al., 2002; Vasiht et al.,
2010). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan
menganalisis hubungan pola dermatoglifi dengan
obesitas.

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

menganalisis hubungan pola dermatoglifi dengan
obesitas.

1.2.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mengetahui banyaknya siswa yang obesitas

dan tidak obesitas berdasarkan umur, jenis
kelamin dan riwayat keluarga.

b. Mengidentifikasi pola garis pada ujung jari
tangan (Arch, Loop, Whorl) antara obesitas
dan tidak obesitas.

c. Menganalisis perbedaan rata-rata jumlah
garis pada ujung jari tangan antara obesitas
dan tidak obesitas.

d. Menganalisis hubungan pola garis pada
ujung jari tangan dengan obesitas.

e. Menganalisis perbedaan TRC dan besar
sudut ATD pada telapak tangan antara
obesitas dan tidak obesitas.

1.3 Manfaat Penelitian

Dengan terbuktinya hubungan pola
dermatoglifi dengan obesitas, maka diharapkan dapat
dijadikan alternatif identifikasi kemungkinan
obesitas.

2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah observasional

dengan rancangan penelitian Cross Sectional.
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Xaverius 7
Palembang. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal
5-7 Februari 2014. Adapun yang menjadi populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP
Xaverius 7 Palembang. Sampel pada penelitian ini
adalah seluruh siswa SMP Xaverius 7 di Kota
Palembang kelas VII, VIII, dan IX yang memenuhi
kriteria inklusi, dengan jumlah sampel yaitu 99
orang, terdiri dari 32 siswa obesitas dan 67 siswa
yang tidak obesitas. Siswa yang dikategorikan
obesitas jika memiliki IMT ≥ 25,0.

Untuk penentuan IMT yaitu dengan rumus
berat badan dibagi tinggi badan ((kg/m2). Proses
pengambilan sidik jari dengan cara penempelan jari
tangan dan telapak tangan pada bantalan stempel
yang telah diberi tinta terlebih dahulu lalu dicetak di
kertas HVS, kemudian di analisis dengan
menggunakan Uji Chi-Square untuk mengetahui pola
pada ujung jari tangan, dan Uji Independent Sample
t-test untuk menganalisis perbedaan rata-rata TRC
(Total Ridge Count) dan besar sudut ATD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Distribusi frekuensi sampel

Distribusi siswa yang mengalami obesitas
berdasarkan umur terbanyak adalah pada umur ≥ 13
tahun sebesar 62,5% dibandingkan umur < 13 tahun
sebesar 37,5%. Berdasarkan jenis kelamin yang
paling banyak mengalami obesitas adalah laki-laki
sebesar 56,2% dan perempuan sebesar 43,8%.
Menurut riwayat keluarga, siswa yang memiliki
riwayat keluarga obesitas lebih banyak mengalami
obesitas sebesar 81,2% dibandingkan siswa yang
tidak memiliki riwayat obesitas sebesar 18,8%. Hal
ini dapat dilihat pada Tabel 1.
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Ada 26 81,2 28 41,8
indeks Furuhata semakin kecil dan sebalikn
jumlah tipe pola Loop semakin sedikit m

Tidak ada 6 18,8 39 58,2 indeks Furuhata menjadi semakin besar. Unt
jelas dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

la sidik
i

3.4. Hubungan pola dermatoglifi dengan obesitas
Pola sidik jari pola Arch pada obesitas yaitu

Arch 5 1,6 12 1,8
5 pola (1,6%) dan pola Arch pada tidak obesitas yaitu
12 pola (1,8%). Sedangkan pola sidik jari non Arch

Loop
Radial 5 1,6 14 2,1

pada obesitas yaitu 315 pola (98,4%) dan pola non
Arch pada yang tidak obesitas yaitu 658 pola

Loop
Ulnar 182 56,8 319 47,6

(98,2%).
Pola sidik jari Loop pada siswa obesitas

Whorl 128 40 325 48,5 yaitu 187 pola (58,4%) dan pola Loop pada siswa
tidak obesitas yaitu 333 pola (49,7%). Sedangkan

Tabel 1. Distribusi frekuensi berdasarkan umur,
jenis kelamin dan riwayat keluarga

Tidak
Kategori Obesitas Obesitas

n (%) n (%)
Umur

< 13 tahun 12 37,5 22 32,8
≥ 13 tahun 20 62,5 45 67,2

Jenis kelamin
Laki-laki 18 56,2 31 46,3
Perempuan 14 43,8 36 53,7

Riwayat
keluarga

3.3. Indeks pola sidik jari
Indeks pola sidik jari didapatkan dengan

menghitung indeks Dankmeijer yaitu Arch dibagi
Whorl dikali 100% dan indeks Furuhata yaitu Whorl
dibagi Loop dikali 100% pada masing-masing
kelompok obesitas dan tidak obesitas. Indeks,
Dankmeijer, semakin banyak jumlah tipe Whorl pada
ujung jari dibandingkan dengan jumlah tipe Loop,
maka nilai intensitas indeks Dankmeijer semakin
kecil dan sebaliknya, jika jumlah tipe pola Whorl
pada ujung jari lebih sedikit maka nilai intensitas
indeks Dankmeijer menjadi semakin besar.

Indeks Furuhata, semakin banyak
ditemukan tipe pola Loop pada ujung jari
dibandingkan dengan tipe pola Whorl maka nilai

ya, jika
aka nilai
uk lebih

3.2. Distribusi pola sidik jari

Pola sidik jari di bagi menjadi 3 kategori,
yaitu pola Arch (A), Loop (L), dan Whorl (W).
Frekuensi tertinggi pola sidik jari dari yang
terbanyak pada kelompok obesitas berturut-turut
yaitu pola Loop Ulnar sebesar 56,8%, pola Whorl
sebesar 40%, pola Loop Radial sebesar 1,6%, dan
pola Arch sebesar 1,6%. Pada kelompok tidak
obesitas didapatkan pola terbanyak adalah pola
Whorl sebesar 48,5%, pola Loop Ulnar sebesar
47,6%, pola Loop Radial sebesar 2,1% dan pola Arch
sebesar 1,8% (Tabel 2).

Tabel 2. Distribusi frekuensi pola sidik jari siswa
obesitas dan tidak obesitas

Tidak
Kategori Obesitas Obesitas

n (%) n (%)
Po
jar

Tabel 3. Indeks pola sidik jari pada siswa obesitas
dan tidak obesitas

Indeks Obesitas Tidak Obesitas
Indeks
Dankmeijer 3,91% 3,7%
Indeks
Furuhata 68,45% 97,6%

Dari Tabel 3 di atas, maka indeks Dankmeijer pada
kelompok obesitas sebesar 3,91%, sedangkan tidak
obesitas sebesar 3,7% artinya pola Whorl pada
obesitas lebih rendah daripada frekuensi pola Whorl
pada yang tidak obesitas. Hasil yang didapatkan dari
indeks Furuhata pada kelompok obesitas sebesar
68,45% sedangkan tidak obesitas sebesar 97,6%
artinya pola Loop pada kelompok obesitas lebih
tinggi daripada pola Loop yang tidak obesitas.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pola
dermatoglifi pada kelompok obesitas dan tidak
obesitas tidak berbeda jauh. Pada siswa obesitas
didapatkan pola yang paling banyak ditemukan
adalah pola Loop Ulnar, hasil ini sama dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Chastanti (2009) pada
penderita obesitas di Medan dan sekitarnya,
didapatkan pola yang paling banyak adalah pola
Loop sebesar 62% disusul pola Whorl sebesar 34,8%
dan yang terendah pola Arch sebesar 3,2%.

pola sidik jari non Loop pada siswa obesitas yaitu
133 pola (41,6%) dan pola sidik jari non Loop pada
siswa tidak obesitas yaitu 337 pola (50,3%).

Pola sidik jari Whorl pada siswa obesitas
yaitu 128 pola (40%) dan pola Whorl pada siswa
yang tidak obesitas yaitu sebanyak 325 pola (48,5%).
Sedangkan pola sidik jari non Whorl pada siswa
obesitas adalah sebanyak 192 pola (60%) dan pola
non Whorl pada siswa yang tidak obesitas adalah
sebanyak 345 pola (51,5%). Hal ini dapat dilihat
pada Tabel 4 di bawah ini.
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Arch
Arch 5 1,6 12 1,8
Non Arch 315 98,4 658 98,2
Loop
Loop 187 58,4 333 49,7
Non Loop 133 41,6 337 50,3
Whorl
Whorl 128 40 325 48,5

40,25 ±

Tabel 4. Hubungan pola sidik jari dengan obesitas
95%Pola Obesitas Tidak Obesitas PR CI p

sidik jari n % n %

0,870 0,304-2,492 1,000

1,423 1,087-1,862 0,012

NonWhorl 192 60 345 51,5 0,708 0,540-0,927 0,014

X2 test,  = 5%

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan
Chi-square didapatkan pada pola Arch nilai PR =
0,870, CI = 0,304-2,492 dengan nilai p = 1,000,
berarti tidak ada hubungan bermakna antara pola
sidik jari Arch dengan obesitas. Artinya pola Arch
mempunyai peluang sebesar 0,87 kali untuk dimiliki
siswa yang obesitas.

Hasil uji statistik pada pola Loop dengan
menggunakan uji Chi-square didapatkan nilai PR =
1,423, CI = 1,087-1,862 dengan nilai p = 0,012,
berarti ada hubungan yang bermakna antara pola
sidik jari Loop dengan obesitas. Artinya pola Loop
mempunyai peluang sebesar 1,423 kali untuk
dimiliki siswa yang obesitas.

Hasil uji statistik pada pola Whorl dengan
menggunakan Chi-square didapatkan nilai PR =
0,708, CI = 0,540-0,927 dengan nilai p = 0,014,
berarti ada hubungan yang bermakna antara pola
sidik jari Whorl dengan obesitas. Artinya pola Whorl
mempunyai peluang sebesar 0,708 kali sebagai faktor

obesitas yaitu 145,76 ± 38,485 dengan nilai
maksimum 223 dan nilai minimum 25. Nilai SD pada
TRC siswa obesitas di penelitian ini cukup tinggi
yaitu 61,355 hal ini disebabkan karena adanya variasi
dalam keseragaman nilai. Jika nilai SD semakin kecil
maka data yang didapatkan lebih seragam. Hasil uji
Independent sample t-test didapatkan nilai p = 0,000,
artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata
Total Ridge Count (TRC) pada siswa yang obesitas
dan tidak obesitas.

3.5.2. Sudut ATD kanan dan sudut ATD kiri

Analisis dilakukan untuk melihat perbedaan
rata-rata sudut ATD tangan kiri pada siswa obesitas
dan tidak obesitas, hasil analisis dengan
menggunakan Uji t-test dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

Tabel 6. Analisis ATD kanan dan ATD kiri
Mean ± 95%preventif untuk terjadinya obesitas yang dimiliki oleh

siswa.
Variabel n SD Min Maks p CI
ATD
kanan

3.5. Perbedaan rata-rata Total Ridge Count
(TRC), sudut ATD kanan dan sudut ATD
kiri dengan obesitas

3.5.1. Total Ridge Count (TRC)

Analisis dilakukan untuk melihat rerata Total
Ridge Count (TRC) pada siswa obesitas dan tidak
obesitas, hasil analisis dengan menggunakan Uji t-

Obesitas 32
Tidak
Obesitas 67
ATD
kiri

Obesitas 32
Tidak
Obesitas 67
T-test α = 5%

4,040 35 50 0,49639,57 ±
4,909 31 60

40,81 ±
3,856 34 50 0,95640,87 ±
4,805 30 57

-
1,300-
2,666

-
1,982-
1,876

test dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Analisis Total Ridge Count (TRC)

Sudut ATD tangan kanan pada siswa obesitas
yaitu 40,25 ± 4,040 dengan nilai maksimum 50 dan
nilai minimum 35. Sedangkan pada siswa yang tidak

Mean ± 95% obesitas yaitu 39,57 ± 4,909 dengan nilai maksimum
Kelompok n SD Min Maks p CI

203,16 ± 60 dan nilai minimum 31. Nilai SD pada ATD
Obesitas 32
Tidak

61,355 63 337
145,76 ± 0,000 33,556-

81,234
tangan kanan obesitas adalah 4,040 artinya sebaran
data yang didapatkan lebih seragam. Hasil uji

Obesitas 67 38,485 25 223
T-test α = 5%

Total Ridge Count (TRC) pada siswa obesitas
yaitu 203,16 ± 61,355 dengan nilai maksimum 337
dan minimum 63. Sedangkan pada siswa yang tidak

Independent sample t-test didapatkan nilai p = 0,496,
artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan
ukuran sudut ATD tangan kanan pada siswa yang
obesitas dan tidak obesitas.

Rata-rata sudut ATD tangan kiri pada siswa
obesitas yaitu 40,81 ± 3,856 dengan nilai maksimum
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50 dan nilai minimum 34. Sedangkan pada siswa
yang tidak obesitas yaitu 40,87 ± 4,805 dengan nilai
maksimum 57 dan nilai minimum 30. Nilai SD pada
ATD tangan kiri obesitas adalah 3,856 artinya
sebaran data yang diperoleh lebih seragam. Hasil uji
Independent sample t-test didapatkan nilai p = 0,956,
artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan
ukuran sudut ATD tangan kiri pada siswa yang
obesitas dan tidak obesitas.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Ada hubungan yang bermakna antara pola
dermatoglifi dengan obesitas, yaitu pola Loop (p =
0,012), dan terdapat perbedaan yang signifikan antara
jumlah garis ujung jari (TRC) tangan pada siswa
obesitas dan tidak obesitas (p = 0,000).

4.2 Saran

Orang yang memiliki lebih banyak garis pada
ujung jari tangannya berpeluang untuk obesitas lebih
besar dibandingkan dengan orang yang memiliki
lebih sedikit garis. Dianjurkan kepada orang yang
memiliki banyak garis pada ujung jari tangannya
untuk lebih menjaga pola makan dan gaya hidup
yang lebih sehat.
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