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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Obesitas merupakan penumpukan lemak berlebihan akibat 

ketidakseimbangan asupan energi (energi intake) dengan energi yang 

digunakan (energi expenditure)  dalam waktu lama (WHO, 2013). 

 Berdasarkan data dari World health Organisation (WHO) obesitas 

merupakan risiko bagi kematian global terkemuka. Sekitar 3,4 juta orang 

dewasa meninggal setiap tahun sebagai akibat dari kelebihan berat badan atau 

obesitas. Tahun 2008 lebih dari 1,4 miliar orang dewasa mengalami obesitas. 

Jumlah tersebut meliputi 200 juta orang laki–laki dan hampir 300 juta orang 

wanita mengalami obesitas (WHO, 2014). 

  Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 

2010, angka overweight dan obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun 

tercatat sebanyak 27,1%. Prevalensi obesitas pun lebih tinggi di daerah 

perkotaan dibanding dengan pedesaan. Berdasarkan jenis kelamin prevalensi 

obesitas pada perempuan lebih tinggi (32,9%) dibanding laki-laki (19,7%) 

(RISKESDAS, 2010). 

 Penduduk Indonesia terdiri atas orang dewasa usia 18 tahun keatas 

dengan IMT > 24 sebanyak 28,7% dan IMT > 26 sebanyak 15,4% pada anak 

usia 5 -12 tahun, sebanyak 18,8% kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami 

obesitas (KEMENKES, 2018) 
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 Peningkatan angka obesitas umumnya dikaitkan dengan kebiasaan 

seseorang mengkonsumsi makanan dengan jumlah energi lebih dari yang 

dibutuhkan (Dayinta, 2018). Beberapa daerah di dunia, makanan menjadi lebih 

mudah tersedia, menarik, dan lebih murah dari sebelumnya pada saat 

pembangunan ekonomi telah mengurangi kebutuhan tingkat aktivitas fisik 

(KEMENKES, 2018). 

 Penatalaksanaan obesitas mengutamakan pada perubahan pola hidup 

dari penderitanya. Perubahan pola hidup dari pola hidup sedentary menjadi 

pola hidup sehat dengan berolahraga sangat dianjurkan. Proses 

penatalaksanaan obesitas meliputi konsumsi obat-obatan tertentu dapat 

membantu penurunan berat badan. Golongan obat yang biasa digunakan yaitu 

golongan gastrointestinal lipase inhibitor dengan contoh obatnya Orlistat. 

Orlistat diakui dapat digunakan jangka panjang membantu menghambat 

penyerapan lemak yang dikonsumsi (Hamdy, 2013). 

 Orlistat bekerja dengan menghambat penyerapan lemak, mengubah 

metabolisme lemak badan dengan cara menghalangi kerja enzim lipase 

lipoprotein yang bekerja memecah lemak, sehingga lemak dibuang keluar 

tubuh melalui feses. Lemak dapat diabsorpsi apabila telah diubah oleh lipase 

menjadi asam lemak dari makanan tidak dihidrolisis menjadi asam lemak bebas 

dan gliserol. Oleh karena itu, sebagian lemak tidak diserap usus (Tjay, 2010). 

 Hasil penelitian sebelumnya dalam 9 bulan (Gillies, 2015) dijelaskan 

bahwa antara 35,5% dan 54,8% subjek mencapai penurunan 5% atau lebih 
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besar dalam massa tubuh, meskipun tidak semua massa ini harus berupa lemak. 

Antara 16,4% dan 24,8% mencapai setidaknya 10% penurunan lemak tubuh. 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana pada 

penelitian ini menggunakan metode literatur review dan menganalisis 

efektivitas orlistat terhadap penurunan berat badan pada penderita obesitas. 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, di Indonesia sendiri 

untuk penelitian efektifitas orlistat terhadap penurunan berat badan pada 

penderita obesitas masih rendah maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini 

agar mendapat informasi yang lebih luas terhadap orlistat yang digunakan pada 

penderita obesitas.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

analisis ini yaitu: Apakah pemberian orlistat efektif terhadap penurunan berat 

badan pada penderita obesitas? 

  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari literatur review ini adalah menganalisis efektifitas orlistat 

terhadap penurunan berat badan pada penderita obesitas.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitan literatur review ini dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah terkait 

efektifitas orlistat terhadap penurunan berat badan pada penderita obesitas. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi pendidikan / Ilmu pengetahuan 

Memberikan tambahan informasi terhadap perkembangan ilmu 

kedokteran terkait efektifitas orlistat terhadap penurunan berat badan 

pada penderita obesitas. 

b. Bagi Peneliti 

  Melalui penelitian ini peneliti dapat menerapkan serta 

memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan, menambah 

wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian Literatur 

Review mengenai efektifitas orlistat terhadap penurunan berat badan 

pada penderita obesitas. 

c. Bagi Teman Sejawat 

Dapat sebagai pertimbangan dalam pengobatan Obesitas atau 

kelebihan berat badan bagi dokter dan pasien. 

  


