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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di daerah pegunungan tekanan atmosfer lebih tinggi dari pada di dataran 

rendah. Tekanan atmosfer yang tinggi dapat mempengaruhi jumlah molekul 

udara termasuk oksigen.  Secara alamiah paru-paru orang yang tinggal di 

dataran tinggi akan lebih besar, tujuannya supaya paru-paru dapat memproses 

jumlah oksigen yang sedikit. Kadar oksigen yang rendah di pegunungan akan 

meningkatkan ventilasi paru serta peningkatan volume dan kapasitas paru. 

Faktor lain yang berpengaruh pada volume dan kapasitas paru salah 

satunya adalah berat badan. Dewasa ini, kelebihan berat badan dan 

kekurangan berat badan dipandang sebagai suatu masalah serius. Menurut 

Hamam Hadi (2005) bahwa saat ini terdapat bukti bahwa prevalensi berat 

badan rendah dan obesitas meningkat sangat tajam di seluruh dunia yang 

mencapai tindakan yang membahayakan. 

Underweight dan obesitas dapat berdampak buruk terhadap kesehatan 

karena tubuh rentan terhadap timbulnya penyakit dan merupakan faktor resiko 

utama timbulnya penyakit kronis, Sebabnya banyak orang yang yang 

berlebihan dalam suatu hal dan minim nya aktivitas sehari-hari sehingga dapat 

menimbulkan masalah lain. Sesuai sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam mengenai adat seorang muslim dalam makan, yaitu jangan berlebihan 
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makan sampai kenyang yang membuat malas dan merusak kesehatan. Hadits 

tersebut adalah “Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari 

perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk 

menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus (melebihinya), hendaknya 

sepertiga perutnya (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan 

sepertiga lagi untuk bernafas”. 

Berdasarkan hasil RISKESDAS (2013) prevalensi penduduk umur dewasa 

kurus 8,7%, gizi lebih 18,5% dan obesitas 15,4%. Prevalensi obesitas 

penduduk laki-laki dewasa (>18 tahun) 19,7% sedangkan pada penduduk 

perempuan dewasa (>18 tahun) lebih tinggi yaitu 32,9%. Prevalensi  kejadian  

underweight  masih  tergolong  tinggi,  yaitu  sebesar 12,1%  di  Indonesia. Di  

provinsi  Jawa  Tengah  terdapat  masalah  gizi  underweight pada remaja usia 

13-15 tahun yang berada di atas prevalensi nasional. 

Menurut WHO (2012) overweight merupakan faktor resiko utama 

timbulnya penyakit kronis seperti, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular 

dan kanker. Selain overweight, permasalahan lain yang ada di Indonesia yaitu 

underweight. Seseorang yang mengalami underweight rentan terkena masalah 

kesehatan. Akibat kurang gizi tubuh rentan terhadap infeksi virus dan dapat 

mempengaruhi fungsi tulang dan otot-otot pernafasan (Ahmad, 2014) 
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Sejumlah gangguan dapat menyebabkan perubahan yang berbahaya di paru-paru 

dan saluran pernafasan. Pengujian spirometri penting dalam mendeteksi beberapa 

kelainan yang berhubungan dengan gangguan pernafasan. Oleh karena itu pengujian 

spirometer sangat penting dan dapat menggambarkan keadaan paru (Alsagaff, 

2005). 

Besar kapasitas vital paru seseorang dapat ditaksir berdasarkan tinggi badan. 

Dimana semakin tinggi badan memiliki kapasitas vital paru yang lebih besar dari 

orang yang tinggi badannya rendah, sehingga diperlukan skala pengukuran untuk 

mengetahui berat badan dan tinggi badan seseorang (Keele,2009). Menurut 

Markenson (2004) pengukuran yang membandingkan berat badan dengan tinggi 

badan dinamakan Indeks Massa Tubuh atau Body Mass Index.  

Menurut Ristianingrum (2010), dari hasil penelitian nya dengan jumlah sampel 

sebanyak 82 orang usia 17-25 tahun  terdapat hubungan yang bermakna antara 

Indeks Massa Tubuh dengan fungsi faal paru yakni Kapasitas Vital, Volume 

Cadangan Inspirasi, Kapasitas Inspirasi, Kapasitas Vital Paksa dan Volume 

Ekspirasi Paksa dalam 1 detik, sedangkan Volume Tidal dan Volume Cadangan 

Ekspirasi tidak menunjukkan hubungan yang bermakna. 

Hasil observasi pendahuluan pada beberapa orang 20 dari 100 populasi dengan 

masing-masing 10 laki-laki dan 10 perempuan yang berusia antara 30-50 tahun yang 

tergolong underweight sebanyak 2 orang, normal sebanyak 6 orang dan overweight 

sebanyak 12 orang,. Dari hasil tersebut banyak orang yang masuk ke dalam 

kelompok overweight dan  kemungkinan terdapat hasil nilai faal paru yang berbeda-
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beda pada setiap kelompok. Oleh sebab itu penting untuk diadakannya identifikasi 

lebih lanjut. 

Menurut penelitian Catherine (2015) nilai spirometri berdasarkan parameter 

FEV1 pada kelompok normal weight didapatkan hasil 93%, overweight sebanyak 

88% dan obesitas sebanyak 80%. Sedangkan berdasarkan parameter FVC pada 

kelompok normal sebanyak 90% kelompok overweight sebanyak 85% dan 

kelompok obes sebanyak 78%. Dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan semakin 

tinggi IMT maka semakin terjadi penurunan volume dan kapasitas paru. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka  peneliti merasa tertarik dan ingin 

mengetahui apakah terdapat hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kapasitas 

vital paru pada masyarakat pegunungan di Desa Gondosuli  Tawangmangu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan kapasitas vital paru 

masyarakat pegunungan di Desa Gondosuli Tawangmangu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara IMT dengan kapasitas vital paru 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengukur IMT dan mengetahui nilai kapasitas vital paru pada 

masyarakat pegunungan di Desa Gondosuli Tawangmangu  

b. Menganalisis hubungan Indeks Massa Tubuh dengan  kapasitas vital paru. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi 

lebih lanjut mengenai hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kapasitas 

vital  paru serta dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya untuk 

merancang program latihan yang tepat. 

2. Manfaat Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai gambaran perubahan kapasitas vital paru yang disebabkan oleh indeks 

massa tubuh sehingga dilakukan upaya preventif terhadap risiko yang dapat 

memperberat fungsi pernafasan. 


