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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Obesitas adalah suatu kondisi dimana perbandingan berat badan dan 

tinggi badan melebihi standar yang ditentukan. Obesitas merupakan 

peningkatan total lemak tubuh, yaitu apabila ditemukan kelebihan berat badan 

> 20% pada pria dan 25% pada wanita karena lemak (Ganong, 2012). 

Meningkatnya obesitas tak lepas dari gaya hidup, seperti menurunnya aktivitas 

fisik. Faktor genetik juga menentukan mekanisme pengaturan berat badan 

melalui pengaruh hormon dan neural (Limanan & Prijanti, 2013). 

Obesitas telah menjadi masalah epidemi global di seluruh dunia dan 

cenderung meningkat tajam. Menurut data dari WHO prevalensi obesitas di 

negara maju dan negara berkembang telah meningkat tiga kali lipat. Obesitas 

dinyatakan sebagai salah satu dari sepuluh masalah kesehatan utama di dunia 

dan kelima teratas di negara berkembang seperti di Indonesia (Pujiati, 2010). 

Berdasarkan data dari World health Organisation (WHO) obesitas 

merupakan risiko bagi kematian global terkemuka. Sekitar 3,4 juta orang 

dewasa meninggal setiap tahun sebagai akibat dari kelebihan berat badan atau 

obesitas. Pada tahun 2008 lebih dari 1,4 miliar orang dewasa mengalami 

obesitas. Dari jumlah tersebut 200 juta orang laki – laki dan hampir 300 juta 

orang wanita mengalami obesitas (WHO, 2014). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 

2010, angka overweight dan obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun 

tercatat sebanyak 27,1%. Prevalensi obesitas pun lebih tinggi di daerah 

perkotaan dibanding dengan pedesaan. Berdasarkan jenis kelamin prevalensi 

obesitas pada perempuan lebih tinggi (32,9%) dibanding laki-laki (19,7%) 

(Riskesdas, 2010). 
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Osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan 

dengan kerusakan kartilago sendi.Vertebra, panggul, lutut, pergelangan kaki 

paling sering terkena osteoartritis. Berdasarkan WHO prevalensi osteoartritis 

di Indonesia mencapai 8,1% dari total penduduk. Di Jawa Tengah kejadian 

osteoartritis sebesar 5,1% dari semua penduduk (Maharani, 2010). 

Para ahli yang meneliti penyakit ini sekarang sepakat bahwa 

osteoartritis merupakan penyakit gangguan homeostasis metabolisme kartilago 

dengan kerusakan struktur proteoglikan kartilago yang penyebabnya 

multifaktorial antara lain karena faktor umur, stress mekanis atau penggunaan 

sendi yang berlebihan, obesitas, genetik, humoral, dan defek anatomik. 

Osteoartritis terjadi sebagai hasil kombinasi antara degradasi rawan sendi, 

remodeling tulang dan inflamasi cairan sendi. Remodeling tulang 

menyebabkan pembentukan tulang baru pada trabekula subkondral dan 

terbentuknya tulang baru pada tepi sendi. Reaksi remodeling tulang juga 

menyebabkan degenerasi permukaan artikuler pada sendi osteoartritis tidak 

bersifat progresif (Soeroso et al, 2007). 

Dalam penelitian tentang kesesuaian antara hasil foto rontgen dan 

diagnosa klinik pada penderita osteoartritis di RSUP Dr. Kariyadi 1995 – 2002 

bahwa insiden osteoartritis semakin besar dengan bertambahnya usia dan 

mencapai puncaknya pada usia 60 – 69 tahun. Osteoartritis juga lebih sering 

pada wanita dibandingkan dengan laki - laki (Koentjoro, 2010). 

Ada beberapa posyandu lansia yang berada di kelurahan Kerten 

Laweyan. Berdasarkan data dari pengurus posyandu lansia di Kerten terdapat 

15 posyandu lansia masing – masing posyandu anggotanya 60 orang (Posyandu 

Lansia, 2014). 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang hubungan obesitas dengan terjadinya osteoartritis sendi lutut pada 

lansia. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara obesitas dengan terjadinya osteoartritis 

sendi lutut pada lansia di Kecamatan Laweyan, Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan terjadinya 

osteoartritis sendi lutut pada lansia di Kecamatan Laweyan, Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui hubungan obesitas terhadap osteoartritis sendi lutut 

pada Lansia di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta, sehingga 

bisa menjadi dasar dalam penatalaksanaan osteoartritis sendi lutut di daerah 

tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian 

pengembangan dalam bidang ilmu reumatologi tentang hubungan obesitas 

dengan terjadinya osteoartritis lutut. 

2. Aplikatif 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hubungan antara 

obesitas dengan terjadinya osteoartritis sendi lutut pada lansia di Kecamatan 

Laweyan, Surakarta. 


