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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

Niki Diagnostic Center merupakan Laboratorium Mandiri dengan kategori 

laboratorium klinik umum dan klasifikasi utama yang terletak di Jalan Gatot 

Subroto II nomor 5, Kelurahan Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, 

Kotamadya Denpasar, didirikan pada 25 Agustus tahun 2005. 

Adapun batasan-batasan Laboratorium Klinik Utama Niki Diagnostic 

Center adalah : 

Sebelah Utara  :  Jalan Jalasuci, Dangin Puri Kaja 

Sebelah Timur  :  Rumah warga wilayah Dangin Puri Kaja 

Sebelah Selatan :  Rumah warga wilayah Dangin Puri Kaja 

Sebelah Barat  :  Jalan Gatot Suboro II, Dangin Puri Kaja 

      Niki Diagnostic Center memiliki luas sebesar 1200 meter persegi, gedung 

terdiri dari tiga lantai dengan luas 1394 meter persegi. 

      Pelayanan yang diberikan oleh Niki Diagnostic Center terdiri dari Klinik 

Utama Rawat Jalan dengan praktek dokter umum, dokter spesialis, apotek, dan 

unit hemodialisis, Laboratorium Klinik, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. 

2. Karakteristik subjek penelitian 

      Subjek pada penelitian ini adalah pasien disfungsi tiroid yang periksa kadar 

TSH pada tahun 2018 dan 2019 di Laboratorium Klinik Niki Diagnostic Center 

Denpasar. 
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      Adapun karakteristik subjek penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik responden berdasarkan kelompok usia 

      Pengelompokan responden berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia 

Kelompok usia (Th)            Jumlah responden             Persentase (%) 

                  < 20                                            65                                      10,4 

                  20 - 39                                      211                                      34,1 

                  40 – 59       255              41,3 

                  ≥ 60                                            88                                      14,2 

                   Jumlah                                     618                                      100 

Sumber : Laboratorium Information System, Niki Diagnostic Center, 2018-2019 

Berdasarkan Tabel 2, responden yang terbanyak adalah kelompok usia 40-

59 tahun yaitu sebanyak 255 (41,3%) responden.  

b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

      Pengelompokan  berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin (JK)            Jumlah responden             Persentase (%) 

                  Laki-laki 133    21,5 

                  Perempuan 485 78,5 

                   Jumlah                                  618                                 100 

Sumber : Laboratorium Information System, Niki Diagnostic Center, 2018-2019 

Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar (78,5%) responden adalah 

perempuan. 
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3. Hasil penelitian terhadap subjek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian 

a. Kadar TSH responden 

      Kadar TSH responden dapat dilihat seperti Tabel 4. 

Tabel 4 

Distribusi Kadar TSH Pada Responden 

 

Kriteria                                  Jumlah responden                  Persentase (%)          

Euthyroid (normal)                          370                                        60                           

Hipothyroid                                       71                                         11                         

Hiperhyroid                                     177                                         29                         

           Jumlah                                  618                                       100               

Sumber : Laboratorium Information System, Niki Diagnostic Center, 2018-2019 

Berdasarkan Tabel 4, sebagian besar (60%) responden termasuk dalam 

kriteria Euthyroid.  

b. Kadar TSH responden berdasarkan kelompok usia 

Data mengenai kadar TSH responden berdasarkan kelompok usia dapat dilihat 

selengkapnya pada Tabel 5. 

Tabel 5 

   Kadar TSH Responden Berdasarkan Kelompok Usia 

 

Usia (th) Kadar TSH (µIU/ml) Total 

 Euthyroid        Hypothyroid      Hyperthyroid 

 Jml         %          Jml        %         Jml         %         Jml         % 

 < 20                        46         12,5        10       14,1         8          4,6  65      10,4 

  20 - 39                  133        35,9        25        35,2      53         29,9        211     34,1 

  40 - 59 140 37,8  27 38  88 49,7 255     41,3 

  ≥ 60                       51         13,8         9         12,7      28        15,8 88      14,2 

       Jumlah            370   100 71 100  177 100 618     100 

Sumber : Laboratorium Information System, Niki Diagnostic Center, 2018-2019 
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      Berdasarkan Tabel 5, hasil pemeriksaan TSH berdasarkan kelompok usia, 

kriteria hypothyroid sebagian besar (38%) pada kelompok usia 40-59 tahun, dan 

kriteria hyperthyroid juga banyak terjadi (49,67%) pada kelompok usia 40-59 

tahun.  

c. Kadar TSH responden berdasarkan jenis kelamin 

 

Data mengenai kadar TSH responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

selengkapnya pada Tabel 6. 

Tabel 6 

   Kadar TSH Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Kadar TSH (µIU/ml) Total 

 Euthyroid        Hypothyroid      Hyperthyroid 

 Jml         %          Jml        %         Jml         %         Jml         % 

  Laki-laki  86 23 17 24  30  17 133   21,5 

  Perempuan 284 77  54   76   147 83 485   78,5 

  Jumlah                  370        100        71        100          177      100 618   100 

Sumber : Laboratorium Information System, Niki Diagnostic Center, 2018-2019 

Berdasarkan Tabel 6, hasil pemeriksaan TSH berdasarkan jenis kelamin, 

kriteria hypothyroid sebagian besar (76%) pada jenis kelamin perempuan dan 

hyperthyroid juga pada jenis kelamin perempuan sebesar 83%.  

B. Pembahasan 

Pada penelitian ini  kadar TSH responden di kumpulkan dari Laboratorium 

Information System (LIS) Niki Diagnostic Center.  Pengumpulan data dilakukan 

pada seluruh pasien yang periksa TSH pada tahun 2018 dan 2019 di Niki 

Diagnostic Center. 

 

1. Karakteristik responden 



5 
 

Menurut Murti (2012) dalam mendeskripsikan distribusi penyakit pada suatu 

populasi perlu dipelajari kelompok orang (person), di mana (place), dan kapan 

(time). Epidemiologi mendeskripsikan siapa yang merupakan kasus, di mana 

mereka berada, dan berapa usia mereka, karakteristik umum apa yang dimiliki 

oleh kelompok tersebut, serta dugaan awal mengapa kasus-kasus banyak terjadi di 

suatu daerah tertentu tetapi tidak demikian di daerah lain. 

Pada penelitian ini, karakteristik yang diteliti adalah usia dan jenis kelamin. 

Berdasarkan usia, responden yang terbanyak adalah kelompok usia 40-59 tahun 

yaitu sebanyak 41,3%. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak 

adalah responden perempuan sebanyak 78,5%. 

Menurut  InfoDATIN (2015) faktor-faktor yang dapat mencetuskan penyakit 

gangguan tiroid salah satunya adalah umur dan jenis kelamin. Usia di atas 60 

tahun semakin beresiko terjadinya hipotiroid atau hipertiroid, dan perempuan 

lebih beresiko terjadi gangguan tiroid. Sejalan dengan hasil Riskesdas 2013 yang 

menyatakan prevalensi penduduk yang terdiagnosis hipertiroid lebih tinggi pada 

perempuan (0,6%) dan pada usia yang lebih tua (≥ 45 tahun). 

Studi karakteristik pengunjung Klinik Litbang GAKI Magelang tahun 2000-

2012 menunjukkan bahwa hipertiroid lebih banyak terjadi pada dewasa (>18 

tahun), sedangkan hipotiroid lebih banyak terjadi pada anak (<18 tahun). Baik 

hipotiroid maupun hipertiroid lebih banyak terjadi pada jenis kelamin perempuan. 

2. Kadar TSH 

      Menurut Kim (2010), Thyroid Stimulating Hormone (TSH) merupakan marker 

yang sensitif untuk menilai fungsi tiroid yang abnormal, sehingga sebagian besar 

penelitian menggunakan TSH sebagai parameter. Dari hasil pemeriksaan kadar 
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TSH pada 618 responden diperoleh hasil bahwa sebanyak  370 (60%)  responden 

memiliki kriteria Euthyroid, 71 (11%) responden memiliki kriteria Hipothyroid, 

dan 177 (29%) responden memiliki kriteria Hiperthyroid.  

      Penelitian yang dilakukan oleh Dira (2019) pada 55 responden yang berusia 

rata-rata 42 tahun, memperoleh hasil dengan kriteria Euthyroid sebanyak 27,3%, 

kriteria Hypothyroid sebanyak 23,6% dan paling banyak pada kriteria 

Hyperthyroid sebanyak 49,1%. Dan penelitian yang dilakukan oleh Diah (2016) 

pada 507 responden yang merupakan Wanita Usia Subur (WUS) yang berkunjung 

ke klinik GAKI Magelang sepanjang tahun 2013, memperoleh hasil dengan 

kriteria Euthyroid sebanyak 59,4%, kriteria Hypothyroid sebanyak 7,3% dan pada 

kriteria Hyperthyroid sebanyak 33,3% 

3. Kadar TSH berdasarkan karakteristik 

a. Kadar TSH berdasarkan kelompok usia  

Teori yang dinyatakan oleh Harrison (2000), bahwa pada sebagian besar kasus 

hipotiroidisme disebabkan oleh penurunan kemampuan metabolik yang sebagian 

besar karena pasien lanjut usia. Salah satu manifestasi hipotiroidisme adalah 

penyakit Hashimoto, bisa terjadi pada semua usia tetapi paling sering terjadi pada 

usia setengah abad. Hans,T. (dalam Aprizum Putra, 2017) menyatakan penyakit  

Hashimoto dapat terjadi pada semua usia, tetapi paling sering muncul pada wanita 

setengah baya, dikarenakan terjadinya autoimun, di mana kekebalan tubuh keliru 

sehingga menyerang kelenjar tiroid secara perlahan-lahan, sehingga kemampuan 

kelenjar tiroid menurun.  Sejalan dengan Samir (2000) kondisi primary idiopathic 

hypothyroidism merupakan stadium akhir dari penyakit Hashimoto, yang lebih 

sering dilaporkan kejadian pada wanita dengan usia 40-60 tahun. Menurut 
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Kowalak (2002), hipotiroidisme sering terjadi setelah usia 40 tahun, bahkan 

sesudah usia 65 tahun prevalensinya meningkat sebesar 10 persen pada 

perempuan, dan 3 persen pada laki-laki. Pada penelitian ini kelompok usia yang 

mendominasi kriteria Hipothyroid yaitu kelompok usia 40-59 tahun sebanyak 

38%.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asturiningtyas dkk (2016), 

yang meneliti karakteristik pasien disfungsi tiroid di Klinik GAKI Magelang, 

untuk pasien hipotiroid, lebih banyak pada kelompok umur yang lebih muda (< 20 

tahun) dikarenakan banyaknya anak dengan hambatan tumbuh kembang yang 

memeriksakan diri ke Klinik GAKI tersebut yang hasilnya menunjukkan 

hypothyroid. 

Menurut Harrison (2000), salah satu manifestasi hipertiroidisme adalah 

penyakit Graves, yang bisa terjadi pada semua usia tetapi sering terjadi pada 

dekade ketiga dan keempat yaitu usia sekitar 21 sampai 30 tahun dan 31 sampai 

40 tahun, dimana usia tersebut mulai terjadi gangguan homeostatik. Menurut 

Kowalak (2002), prevalensi penyakit Graves paling tinggi pada usia 30-60 tahun, 

karena usia yang tersebut adalah usia rentan yang meningkatnya resiko terjadi 

sindrom metabolik yang koeksistensinya muncul bersama kelainan endrokin yang 

lain seperti diabetes mellitus tipe I.  

Pada penelitian ini kelompok usia yang mendominasi kriteria Hiperthyroid 

yaitu kelompok usia 40-59 tahun sebanyak 49,7%. Sejalan dengan hasil Riskesdas 

tahun 2013 yang meneliti penduduk dengan usia >15 tahun sebanyak 176.689.336 

jiwa, terdiagnosis hipertiroid sebanyak 706.757 orang, dan prevalensi penduduk 

yang terdiagnosis hipertiroid di dominasi pada usia  ≥45 tahun sebanyak 2 persen. 
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Sejalan dengan penelitian Dira dkk tentang hubungan tingkat TSH dengan fungsi 

kognitif pada tahun 2019, dari 55 peserta dengan usia rata-rata 42 tahun, sebanyak 

49,1% responden termasuk dalam kriteria hipertiroid. Menurut Bensenor (pada 

Dira, 2019) usia yang semakin tua meningkatkan penurunan alamiah dalam 

sekresi TSH dari hipofisis anterior dan deionisasi T4, sementara terjadi 

peningkatan antibodi antitiroglobulin antitiroperoksidase. Sedikit berbeda dengan 

situasi yang digambarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Asturiningtyas dkk, 

yang meneliti karakteristik pasien disfungsi tiroid di Klinik GAKI Magelang, 

dimana dari 240 sampel dengan hipertiroid, didominasi pada usia 20-39 tahun 

sebanyak 115 (47,9%) responden dan disusul pada usia 40-59 tahun sebanyak 93 

(38,8%).  

b. Kadar TSH responden berdasarkan jenis kelamin 

Teori yang dinyatakan oleh David S.Cooper (dalam Asturiningtyas, 2016) 

bahwa perubahan hormon selama kehamilan dapat mempengaruhi fungsi tiroid. 

Perempuan yang mengalami masalah gangguan fungsi tiroid setelah melahirkan 

biasanya akan membaik sendiri, tetapi sekitar 20 persen akan berkembang 

menjadi autoimun pada tiroid beberapa tahun kemudian. Menurut Samir (2000), 

peningkatan HCG semasa kehamilan bisa menstimulasi kelenjar tiroid untuk 

bekerja lebih keras menghasilkan hormon tiroid. Ini menjelaskan bahwa pada 

masa kehamilan dapat terjadi penurunan kadar TSH (situasi Hipertiroid).  

Studi yang dilakukan oleh Hansen dkk (dalam Asturiningtyas, 2016) 

menyatakan bahwa perempuan lebih rentan secara genetik dalam produksi 

autoimun pada tiroid daripada laki-laki. Sejalan dengan Samir (2000), tiroiditis 

pasca melahirkan (TPM) bisa terjadi sampai dengan enam bulan, pada 25% pasien 
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Insulin Dependent Diabetes Melittus (IDDM) akan mengalami hal tersebut. TPM 

tampak merupakan jenis tiroiditis autoimun, karena sebagian besar penderita 

memiliki sirkulasi antibodi antitiroid.   Pada penelitian ini berdasarkan jenis 

kelamin, kelompok yang mendominasi kriteria Hipothyroid yaitu kelompok jenis 

kelamin perempuan sebanyak 76%, dan kelompok yang mendominasi kriteria 

Hiperthyroid yaitu kelompok jenis kelamin perempuan sebanyak 83%.  

Sejalan dengan situasi yang digambarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Asturiningtyas dkk, yang meneliti karakteristik pasien disfungsi tiroid di Klinik 

GAKI Magelang, diperoleh hasil baik hipotiroid maupun hipertiroid di dominasi 

oleh jenis kelamin perempuan, dimana pada hipotiroid sebanyak 58,8%, 

sedangkan pada hipertiroid sebanyak 88,3%.  

Hasil Riskesdas tahun 2007, melakukan pemeriksaan kadar TSH untuk 

diagnostik gangguan tiroid, kondisi hipotiroid didapatkan 2,7% laki-laki dan 2,2% 

perempuan, dan kondisi hipertiroid diperoleh 12,8% laki-laki dan 14,7% 

perempuan.  Hasil Riskesdas tahun 2013 yang meneliti penduduk dengan usia >15 

tahun sebanyak 176.689.336 jiwa, terdiagnosis hipertiroid sebanyak 706.757 

orang, dan prevalensi penduduk yang terdiagnosis hipertiroid lebih tinggi pada 

perempuan sebanyak 0,6% sedangkan pada laki-laki 0,2%. 
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