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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini masalah kegemukan (obesitas) merupakan masalah 

global yang melanda masyarakat dunia baik di negara maju maupun negara 

berkembang termasuk Indonesia. Perubahan gaya hidup termasuk 

kecenderungan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi 

merupakan faktor yang mendukung terjadinya kelebihan berat 

badan (overweight) dan obesitas.  

Perlunya perhatian terhadap kesehatan ini berdasarkan hadist yang 

diriwayatkan Nabi R. Al-Hakim,At-Turmuzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban: 

“Tak ada yang lebih buruk daripada seseorang yang mengisi perutnya 

melebihi batas. Cukuplah bagi seseorang beberapa suap yang membuat 

tubuhnya tegak seharusnya perit itu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk 

minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas.” 

Sekarang ini, prevalensi usia dewasa dengan overweight dan obesitas 

semakin meningkat. Di negara berkembang, jumlah anak remaja dengan 

overweight terbanyak berada di kawasan Asia yaitu 60% populasi atau 

sekitar 10,6 juta jiwa. Di Indonesia sendiri prevelensi kelebihan berat badan 

pada penduduk di atas usia 18 tahun 2010 menunjukkan angka cukup tinggi. 

Terdapat 21,7% penduduk di atas usia 18 tahun yang masuk golongan 

gemuk dan obesitas. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas lebih 

banyak diderita oleh perempuan. Laki-laki memiliki prevalensi 16,3 
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sedangkan perempuan memiliki prevalensi 26,9. Sementara untuk 

prevalensi kurus sebesar 12,6. Dan prevalensi normal sebesar 65,8 (Depkes, 

2010).  

Overweight dan obesitas yang keduanya didefinisikan sebagai 

kelebihan berat badan, secara umum merupakan keadaan kegemukan 

dengan perbedaan tingkatan yaitu kelebihan berat badan tingkat ringan 

(overweight) dan tingkat berat (obesitas) yang dibedakan sesuai dengan 

kriteria kegemukan berdasarkan pengukuran indeks massa tubuh (IMT) atau 

disebut juga body mass index (BMI). Overweight adalah keadaan yang 

hampir mendekati obesitas, seseorang dapat dinyatakan overweight apabila 

orang tersebut memiliki IMT ≥ 23. Selain itu, kondisi overweight juga lazim 

disebut dengan kondisi pre-obese (WHO, 2010). Obesitas tidak hanya 

dianggap masalah di negara berpenghasilan tinggi, tetapi sekarang jumlah 

penderita obesitas dan kegemukan semakin meningkat di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah khususnya di perkotaan (WHO, 

2010). 

Overweight dan obesitas terjadi karena banyak faktor. Faktor 

utamanya adalah ketidakseimbangan asupan energi yang masuk dengan 

jumlah energi yang keluar. Asuapan energi yang masuk tinggi bila konsumsi 

makanan berlebihan, sedangkan energi yang dikeluarkan jadi rendah bila 

metabolisme tubuh dan aktivitas fisik rendah. Kemajuan dibidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan ekonomi telah menciptakan suatu lingkungan 
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dengan gaya hidup cenderung sedenter  atau kurang gerak dan  pola makan 

dengan makanan enak yang tinggi kalori dan lemak. 

Menurut RISKESDAS (2013) prevalensi obesitas perempuan 

dewasa (>18 tahun) 32,9 persen, naik 18,1 persen dari tahun 2007 (13,9%) 

dan 17,5 persen dari tahun 2010 (15,5%). Prevalensi obesitas terendah di 

Nusa Tenggara Timur (5,6%), dan prevalensi obesitas tertinggi di provinsi 

Sulawesi Sulawesi Utara (19,5%). Tiga belas provinsi dengan prevalensi 

obesitas di atas prevalensi nasional, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, 

Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Maluku 

Utara, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Gorontalo dan 

Sulawesi Utara. Di Indonesia hasil Riset Kesehatan Dasar oleh Balitbangkes 

Depkes RI (2013) menunjukkan bahwa prevalensi penduduk dewasa dengan 

skor IMT kategori underweight sebesar 8,7%, overweight sebesar 13,5% 

dan obesitas sebesar 15,4%. Prevalensi penduduk pria dewasa dengan 

kategori obesitas pada tahun 2013 sebanyak 19,7%, lebih tinggi dari tahun 

2007 yang hanya 13,9% dan tahun 2010 hanya 7,8%. Sementara, prevalensi 

obesitas wanita dewasa (>18 tahun) 32,9%. Jumlah ini meningkat 18,1% 

dari tahun 2007 yang hanya 13,9% dan 17,5% dari tahun 2010 9 yang hanya 

15,5%. Data ini menunjukkan bahwa prevalensi obesitas wanita dewasa 

lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. 

Gangguan ortopedi yang berhubungan dengan overweight dan 

obesitas adalah nyeri dan ketidaknyamanan pada kaki, lutut, pinggul, dan 
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tulang belakang. Obesitas juga dapat mengurangi fleksibilitas dan kesulitan 

dalam berjalan dan berlari yang diakibatkan karena perubahan struktur kaki. 

Kelainan struktur kaki yang paling sering ditemukan adalah pes 

planus (flat foot). Pada kasus pes planus (flat foot)  lengkungan kaki sebelah 

dalam (medial longitudinal arch) tidak terbentuk atau menghilang saat 

berdiri. Prevalensi pes planus pada calon jemaah haji Jakarta Timur tahun 

2007 sebesar 10,2% (196/1920) dengan rentang umur 28 - 86 tahun. 

Dikelompokkan berdasarkan derajat pes planus : 173 orang (9,0%) pes 

planus derajat 1, 13 orang (0,7%) pes planus derajat 2, 10 orang (0,3%) pes 

planus derajat 3 berjumlah 10 orang (0,3%). 

Gangguan ortopedi lainnya yang berhubungan dengan overweight 

dan obesitas adalah berubahnya foot alignment ke arah pronasi. Dengan 

bertambahnya berat badan yang terlalu berlebih akan menyebabkan center 

of gravity bergeser ke posterior, sehingga body alignment berubah di mulai 

dari knee hingga ke foot alignment.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

membuktikan hubungan antara overwight dan obesitas dengan perubahan 

medial longitudinal arch dan foot alignment pada wanita.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 
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berat badan berlebih dengan perubahan medial longitudinal arch dan foot 

alignment? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara berat 

badan berlebih dengan perubahan medial longitudinal arch dan foot 

alignment. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan yang ada 

tentang hubungan antara berat badan berlebih dengan perubahan 

medial longitudinal arch dan foot alignment. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah 

referensi di perpustakaan terutama pada bidang kesehatan. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan diri dan 

mengabdikan diri pada dunia kesehatan, khususnya di bidang 

fisioterapi dimasa yang akan datang. Serta hasil dari penelitian 

dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.  

 


