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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Obesitas dapat di definisikan sebagai kelebihan berat badan, yang dapat 

meningkatkan resiko munculnya penyakit medis dan kematian dini (Villareal et 

al, 2005). Obesitas adalah suatu kelainan yang kompleks dari pengaturan nafsu 

makan dan metabolisme energi yang dikontrol oleh faktor-faktor biologis yang 

spesifik. 

Kegemukan dan obesitas terjadi karena asupan energi lebih tinggi daripada 

energi yang dikeluarkan. Asupan energi tinggi disebabkan oleh konsumsi 

makanan sumber energi dan lemak tinggi, sedangkan pengeluaran energi yang 

rendah disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik dan sedentary life style. 

Kegemukan dan obesitas terutama disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor 

genetik diduga berperan tetapi tidak dapat menjelaskan terjadinya peningkatan 

prevalensi kegemukan dan obesitas. Pengaruh faktor lingkungan terutama terjadi 

melalui ketidakseimbangan antara pola makan, perilaku makan, dan aktivitas 

fisik. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan gaya hidup yang mengarah 

pada sedentary life style (Kemenkes, 2012).  

Berdasarkan data WHO (2014) obesitas telah mencapai tingkat masalah 

secara global, pada tahun 2014 11% dari pria dan 15% dari perempuan mengalami 

kelebihan berat badan atau obesitas, secara global lebih dari 42 juta mengalami 

obesitas, dan obesitas merupakan penyumbang utama untuk penyakit kronis dan 

kecacatan. Di Indonesia, prevalensi obesitas juga mengalami peningkatan. 
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Menurut data riskesdas tahun 2007 (Depkes, 2008), prevalensi obesitas umum 

pada penduduk dewasa dan lansia (15 tahun ke atas) secara nasional adalah 19,1% 

(8,8% BB lebih dan 10,3% Obese). Prevalensi ini meningkat pada tahun 2010 

(Kemenkes, 2010), yakni menurut riskesdas (2010), prevalensi obesitas umum 

pada penduduk dewasa (>18tahun) adalah 21,7% (10,0% BB lebih dan 11,7% 

Obese). Persentase obesitas ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kurus 

pada penduduk dewasa dan lanjut usia, yaitu 14,8% pada tahun 2007 dan 12,6% 

pada tahun 2010. Hal ini menujukkan bahwa obesitas di Indonesia akan menjadi 

masalah baru yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan survey 

pendahuluan yang didapatkan 10 dari 19 lansia yang berada di salah satu 

posyandu lansia di Kelurahan Gonilan mengalami obesitas dan 5 diantaranya 

sering mengalami tersandung bahkan jatuh.  

Peningkatan prevalensi obesitas ini sangat mungkin terjadi karena adanya 

perubahan gaya hidup yang meningkatkan risiko obesitas. Di era sekarang 

Masyarakat cenderung menyukai hal-hal praktis termasuk lebih menyukai 

makanan instan atau cepat saji yang tinggi energi daripada harus mempersiapkan  

makanan dengan gizi seimbang. Selain itu aktivitas fisik yang kurang dan gaya 

hidup sedentary juga merupakan beberapa faktor yang turut menyumbang 

tingginya angka kejadian obesitas. 

Menurut Salzman (2010) gangguan metabolisme tubuh seperti obesitas 

mempengaruhi gaya berjalan dan keseimbangan. Dari segi anatomi perubahan 

postur yang terjadi adalah menurunnya lingkup gerak sendi (LGS), berkurangnya 

elastisitas pada ligamen dan otot, serta berubahnya center of gravity (COG). Dari 
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dampak perubahan postur dapat menyebabkan tubuh menjadi tidak stabil. Selain 

perubahan postur obesitas mempunyai dampak yang buruk berupa: Hipertensi, 

kolesterol, gangguan jantung. 

Obesitas merupakan suatu keadaan dimana terdapat penimbunan lemak 

secara berlebih didalam tubuh, akan tetapi fisioterapi dapat berperan untuk 

menurunkan atau menekan jumlah penderita obesitas, strategi fisioterapi terhadap 

obesitas yaitu dengan cara latihan aerobik dengan intensitas sedang. Menurut 

Ratmawati (2013) latihan aerobik dengan intensitas ringan akan menurunkan 

lemak lebih optimal jika dibandingkan dengan latihan aerobik dengan intensitas 

yang tinggi. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sumber energi yang digunakan 

pada kedua intenitas berbeda pada senam aerobik intensitas sedang sumber energ 

yang dibutuhkan berasal dari karbohidrat dan kolesterol secara seimbang. 

Keseimbangan dinamis adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh 

yang tepat pada saat melakukan gerakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keseimbangan adalah usia (Juniarti, 2007). Keseimbangan terbagi menjadi 2 

bagian yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan 

dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika 

bergerak. Keseimbangan dinamis merupakan pemeliharaan pada tubuh melakukan 

gerakan atau saat berdiri pada landasan yang bergerak (dynamic standing) yang 

akan menempatkan ke dalam kondisi tidak stabil. 

Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari sistem sensorik 

(vestibular, visual, dan propioceptor), gangguan muskuloskeletal, serta dalam otak 

(kontrol motorik, sensorik, basal ganglia, cerebellum, dan area asosiasi) sebagai 
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respon terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. Seiring bertambahnya 

usia, terjadi penurunan fungsi keseimbangan. 

 Obesitas kemungkinan berhubungan dengan keseimbangan dinamis, pada 

penderita obesitas dari segi anatomi mengalami perubahan postur yang terjadi 

adalah menurunnya lingkup gerak sendi (LGS), berkurangnya elastisitas pada 

ligamen dan otot, serta berubahnya center of gravity (COG). Dari dampak 

perubahan postur dapat menyebabkan tubuh menjadi instabilitas. Dengan 

demikian penulis tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

antara obesitas dengan keseimbangan dinamis pada lanjut usia di Kelurahan 

Gonilan. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara obesitas dengan keseimbangan dinamis pada 

lanjut usia di Kelurahan Gonilan? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan keseimbangan dinamis 

pada lanjut usia di Kelurahan Gonilan 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan serta bahan dalam 

penerapan ilmu metode penelitian, khususnya gambaran mengenai obesitas 

dan keseimbangan dinamis pada lanjut usia di Posyandu Lansia Kelurahan 

Gonilan 
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2. Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan dalam 

meningkatkan kesehatan lansia 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar 

pencegahan obesitas pada lansia 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya 

 


