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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah     

Wanita merupakan ciptaan Allah SWT yang ditinggikan 

derajatnya karena keistimewaan-keistimewaan yang diberikan. Namun 

dibalik keistimewaan-keistimewaan yang ada, sebagai manusia biasa 

wanita memiliki kelemahan dan kekurangan yang tidak bisa dihindari. 

Allah SWT memberikan kesenangan dan kesedihan, baik dan buruk, serta 

sehat dan sakit. 

Dalam ilmu kesehatan, makanan adalah hal terpenting untuk 

menjaga kesehatan. Ahli kedokteran Islam menyebutkan bahwa, makanlah 

makanan yang halalan dan thayyiban. Al-Quran berpesan agar manusia 

memperhatikan yang dimakannya, seperti ditegaskan dalam ayat: 

                                               

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”(QS. ‘Abasa 

80 : 24 ). 

Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT baik 

laki-laki maupun perempuan wajib untuk mengatur pola makan agar tubuh 

tetap sehat. Jika seseorang memakan makanan secara berlebihan, maka 

secara perlahan dapat menyebabkan obesitas. Seiring beralannya waktu, 

seseorang yang mengalami obesitas dapat menyebabkan kompresi berlebih 

pada lututnya sehingga dapat memicu terjadinya osteoarthritis genu.
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 Menurut survey World Bank pada tahun 2012 dalam 3 dekade, 

populasi wanita di dunia telah mencapai setengah dari keseluruhan total 

penduduk sebesar 237 juta jiwa, dengan populasi wanita sebanyak 49 

persen dari total penduduk. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) 

wanita dikatakan lansia jika sudah berumur lebih dari 60 tahun. Batasan 

mengenai lanjut usia di Indonesia adalah jika seseorang telah berumur 

lebih dari 60 tahun pria ataupun wanita, menurut UU nomor 12 tahun 1998 

tentang kesejahteraan lansia Bab I pasal 1 ayat 2. 

Ketika seseorang memasuki usia lanjut, baik pria maupun 

wanita akan secara otomatis mengalami perubahan-perubahan biomekanik 

maupun biokimia pada tubuhnya atau sering disebut proses degenerasi. 

Biasanya yang paling banyak terjadi adalah gangguan degenerasi pada 

persendian atau osteoarthritis. Osteoarthritis adalah kelainan di 

persendian dan biasanya menyerang seseorang yang mulai memasuki usia 

lanjut (Soeroso, 2006). Osteoarthritis kebanyakan mengenai persendian 

yang menopang berat badan, terutama mengenai sendi pada lutut (Isbagio, 

1995). Osteoarthritis yang mengenai sendi lutut dapat menimbulkan rasa 

nyeri yang dapat mengurangi kualitas hidup manusia dan dapat 

mengganggu aktivitas sehari-hari (Soenarwo, 2011). 

Osteoarthritis didefinisikan sebagai suatu penyakit yang terjadi 

karena kejadian mekanik dan biologis serta dapat mengakibatkan 

gangguan keseimbangan antara proses degradasi dan sintesis kondrosit 

matriks ekstraseluler tulang rawan sendi dan tulang (Misnadiary, 2010). 
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Menurut Kurniawan et al., (2016), usia lebih dari 60 tahun mempunyai 

kejadian paling banyak 49% pada osteoarthritis lutut dan kejadian paling 

sedikit usia 50 tahun sebesar 24%. Usia merupakan faktor terkuat 

dibandingkan dengan faktor lain untuk terjadinya osteoarthritis genu. 

Menurut Petersson et al., (1997) mengungkapkan fakta bahwa prevalensi 

osteoarthritis genu dengan usia 18-24 tahun sebesar 12,7% pada wanita 

dan 14,2% pada pria. Selain itu pada kelompok usia dewasa 55-59 tahun 

sebesar 23% menyerang wanita dan 17% menyerang pria. 

Obesitas adalah salah satu faktor risiko terkuat untuk terjadinya 

osteoarthritis genu. Saat berjalan, setengah dari berat badan bertumpu 

pada sendi lutut sehingga akan memperberat beban sendi lutut. Akibat 

yang ditimbulkan dari obesitas ini adalah rasa tidak nyaman, tegang dan 

dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Penelitian di Chingford 

menyimpulkan bahwa risiko meningkatnya osteoarthritis genu terjadi 

karena peningkatan berat badan. Pada wanita, penurunan 5 kg berat badan 

dapat mengurangi risiko terjadinya osteoarthritis genu sebesar 50% 

(Murphy et al., 2003). 

Menurut Center for Obesity Research and Education (2007),  

seseorang dikategorikan obesitas ketika memiliki nilai IMT sebesar 25,0 - 

29,9. IMT adalah ukuran yang menghitung antara berat badan dengan 

tinggi badan. Dampak buruk dari kelebihan berat badan akan mempercepat 

proses kerusakan struktur tulang rawan sendi. Hasil penelitian Booth et al., 

menunjukan obesitas dapat memberikan nilai oods ratio sebesar 8 
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terhadap risiko terjadinya osteoarthritis genu. University college london 

menyimpulkan bahwa obesitas meningkatkan risiko terjadinya 

osteoarthritis genu empat kali lebih besar pada pria dan tujuh kali lebih 

besar pada wanita.  

Menurut hasil penelitian-penelitian yang sudah ada, faktor usia 

dan obesitas merupakan faktor utama yang menyebabkan osteoarthritis 

genu. Peneliti ingin memastikan apakah ada hubungan IMT dengan 

kejadian osteoarthritis genu pada lansia, hal tersebut murni terjadi karena 

obesitas atau terjadi karena proses degenerasi yang secara alami terjadi 

pada manusia. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan IMT dengan resiko kejadian 

osteoarthritis genu pada wanita usia 60-70 tahun di posyandu lansia? 

 

C. Tujuan Penelitian    

1. Tujuan Umum   

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

hubungan IMT dengan resiko kejadian osteoarthritis genu. 

2. Tujuan Khusus     

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan IMT 

dengan resiko kejadian osteoarthritis genu pada wanita usia 60-70 

tahun di posyandu lansia. 
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D. Manfaat Penelitian     

1. Manfaat Teoritis     

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu menambah 

wawasan dalam penerapan ilmu fisioterapi khususnya gambaran 

mengenai berat badan berlebih pada wanita usia lanjut dan 

hubungannya terhadap osteoarthritis genu. 

2. Manfaat Praktisi 

Manfaat praktisi dari penelitian ini yaitu sebagai bahan 

pertimbangan dalam pencegahan dan pengurangan risiko terjadinya 

osteoarthritis genu pada wanita usia lanjut sehingga dapat 

meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. 

 

 

 


