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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Indeks massa tubuh (IMT) merupakan suatu indikator untuk 

menghitung antropometri sehingga dapat memantau status gizi orang 

dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan berat badan, 

kelebihan berat badan dan obesitas. Dalam surat Al-Baqoroh 168, ي ي َا ُّ َي ا  َا

ساينلا  ُ ُُ ُل اي ال ا اَّ ََلا َُ ََرأَّا يَّ َل ي َا بَِّي ُُ َاََلا َا عايَّتل َُّ ُطَّا ا َُ تل ِل يطَّاُ شاا  َت َّهانلا, َب كَا  مل اَا َ  ول يَّبُا ٌَّ ٌل  

menjelaskan : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu. Permasalahan gizi adalah hal yang paling sering terjadi 

pada lanjut usia yaitu masalah gizi berlebih (obesitas) dan masalah kurang 

gizi. Di Indonesia sekitar 31% untuk masalah kurang gizi dan 1,8% untuk 

masalah gizi berlebih, angka tersebut merupakan kejadian masalah gizi 

yang cukup tinggi. Pada saat ini IMT merupakan indikator yang paling 

bermanfaat untuk menentukan kategori berat badan. Dimana antara lemak 

tubuh dan IMT mempunyai hubungan yang sangat menentukan bentuk 

tubuh dan proporsional tubuh (Sugondo, 2009). Indeks massa tubuh (IMT) 

berlebih atau obesitas yang berarti menandakan bahwa didalam tubuh 

cukup banyak lemak yang tersimpan, dan dapat dipastikan juga didalam 

darah akan ada lemak yang tersimpan, sehingga dapat menyebabkan 
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kolesterol tinggi, penyakit jantung, diabetes dan penyakit serius lainnya 

(Kementrian Kesehatan, 2014).  

       Seseorang yang memiliki kelebihan kolesterol dalam aliran darah 

akan disimpan dalam arteri, termasuk arteri koroner jantung, arteri karotis 

ke otak, dan arteri yang memasok darah ke kaki. Penumpukan kolesterol 

tersebut merupakan komponen dari plak yang akan menyebabkan 

penyempitan dan penyumbatan arteri. Sehingga penyumbatan pada arteri 

kaki ini menyebabkan klaudikasio (nyeri saat berjalan) karena penyakit 

arteri perifer (Sreejith, Rajagopal, & Prasanth, 2017).  

Menurut A Global Atherothrombisis Assessment (2006), Penyakit 

Arteri Perifer (PAP) adalah suatu kondisi medis diakarenakan adanya 

sumbatan pada arteri yang mendarahi lengan atau kaki. Penyumbatan 

arteri ini karena adanya aterosklerosis yang dapat melibatkan hampir 

semua cabang arteri utama pada tubuh. Aterosklerosis yang terjadi di arteri 

lengan dan kaki, serta aorta ini dikenal sebagai PAP. Saat ini, diperkirakan 

didunia yang menderita PAP lebih dari 202 juta orang. Prevalensi PAP di 

Indonesia sendiri adalah 9,7%. Hasil ini didapatkan dari penelitian 

Dokainish, (2011) oleh American Society of Cardiology tahun 2006, 

dimana dari 24 negara Indonesia juga diikutsertakan sebagai subyek 

penelitian. Data prevalensi PAP lainya didapat dari penelitian yang 

dilakukan oleh Peripheral Arterial Disease-screening and Evaluation of 

diabetic patien in Asian Regions Characterized  by High risk factors (PAD 

SEARCH) (Jenie, 2011) dimana salah satu subjek penelitian adalah negara 
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Indonesia dan setiap satu juta orang Indonesia, 13.807 diantaranya 

menderita PAP.  

       Ankle Brachial Index (ABI) adalah suatu pemeriksaan non invasif 

pembuluh darah yang dapat mendeteksi tanda dan gejala klinis dari 

iskhemia, penurunan perfusi perifer yang dapat mengakibatkan angiopati 

dan neuropati diabetik. ABI merupakan pemeriksaan yang mengukur rasio 

tekanan darah sistolik kaki (ankle) dengan tekanan darah sistolik lengan 

(brachial). Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah sistolik ini 

disebut simple hand held vaskular Dopler ultrasound probe dan tensimeter 

(manometer mercuri atau aneroid) (Mulyati, 2009). 

       Pasien PAP kebanyakan  lebih dari 50% adalah asimptomatik, 

sehingga pemeriksaan penunjang menurut American College Of 

Cardiologi Foundation (ACCF) atau  American Heart Association (AHA) 

yang direkomendasikan adalah pemeriksaan ABI sebagai alat diagnosis 

utama PAP. ABI merupakan suatu test non-invasif, sederhana dan murah 

yang dapat digunakan untuk mendiagnosis PAP secara objektif 

(Keattiyoat, 2009). 

       Ankle Brachial Index dapat digunakan untuk  mendeteksi lesi stenosis 

minimal 50% pada pembuluh darah tungkai. Sensitivitas tes ini mencapai 

79-95% dan spesifisitas 95-96% (Points, 2012). Pemeriksaan ABI ini 

dengan membandingkan tekanan darah sistolik pada pergelangan kaki dan 

lengan. Nilai ABI normal adalah 0.91-1.3 dan nilai ABI <0.9 menandakan 

adanya PAP (AHA, 2011).  
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Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan indeks massa tubuh dengan penyakit arteri 

perifer di posyandu lansia Nusa Indah Desa Pabelan, Kartasura.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka di buat rumusan masalah 

yaitu apakah ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan 

Penyakit Arteri Perifer (PAP) pada Posyandu lansia Nusa Indah Desa Pabelan,  

Kartasura.  

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan 

Penyakit Arteri Perifer (PAP) pada lansia.  

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran Indeks Massa Tubuh (IMT) pada warga di 

Posyandu lansia Nusa Indah Desa Pabelan, Kartasura.  

b. Mengetahui gambaran Penyakit Arteri Perifer (PAP) pada warga di 

Posyandu lansia Nusa Indah Desa Pabelan, Kartasura.  

c. Mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan terjadinya 

Penyakit Arteri Perifer (PAP). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Responden  

Dapat memberikan pengetahuan tentang indeks massa tubuh, penyakit 

arteri perifer di masyarakat supaya mengerti tentang pentingnya kesehatan. 

2. Bagi posyandu lansia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang 

terkait dengan penyakit arteri perifer sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup responden.   

3. Bagi peneliti dan institusi penelitian 

Sebagai sarana pembelajaran untuk mendapatkan pengalaman dalam 

melakukan penelitian pada hubungan indeks massa tubuh terhadap 

penyakit arteri perifer.  


