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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut data World Health Organization (WHO) di tahun 2008, sekitar 200 

juta laki-laki serta 300 juta perempuan menderita obesitas secara klinis (WHO, 

2014). Menurut Health and Social Care Information Centre (HSCIC) pada tahun 

2012, terdapat peningkatan prevalensi obesitas pada laki-laki dan perempuan di 

seluruh dunia, yaitu 13,2% menjadi 24,4% pada laki-laki dan pada perempuan 

terjadi peningkatan dari 16,4% menjadi 25,1% (HSCIC, 2012).  

Prevalensi obesitas di Indonesia masih tinggi. Menurut Riset Kesehatan Dasar 

(Riskerdas) pada tahun 2013, prevalensi obesitas pada usia dewasa sebesar 32,9% 

pada perempuan dan sebesar 19,7% pada laki-laki. (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2014). 

Obesitas merupakan salah satu faktor resiko nonstruktural dari Obstructive 

Sleep Apnea (OSA). OSA adalah suatu gangguan tidur yang melibatkan 

penghentian atau penurunan yang signifikan dari aliran udara dimana masih bisa 

ditemukan adanya usaha untuk bernapas (Heistand DM, 2006). Hasil penelitian 

hubungan obesitas dengan OSA pada guru dan staf Yayasan Pendidikan Harapan 

3 Medan Tahun Ajaran 2011-2012 dengan jumlah responden sebanyak 47 orang, 

terdapat 82 % dari total responden yang menderita OSA. Responden yang 

menderita OSA, pada pemeriksaan didapatkan lingkar leher ≥ 39,5 cm pada laki-

laki dan ≥ 36,5 cm pada perempuan yang dikategorikan obesitas (Febriana, Siska, 

2012). 



2 
 

Prevalensi obesitas pada orang dewasa di Provinsi Jawa Timur sebesar 13,7%. 

Semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki prevalensi kegemukan 

pada orang dewasa yang tinggi. Dari 38 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 37 di 

antaranya memiliki masalah obese yang tinggi dengan prevalensi di atas 10%  

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 

Prevalensi obesitas pada orang dewasa di Kabupaten Malang sebesar 15,1% 

pada laki-laki, 25,9% pada perempuan sehingga rata-rata prevalensi obesitas 

sebesar 17,8%. Kabupaten Malang menduduki urutan ke-7 dari 38 

Kota/Kabupaten yang memiliki prevalensi obesitas pada orang dewasa 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).   

Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, merupakan salah satu 

desa di Kabupaten Malang yang memiliki data orang dengan obesitas. Hasil 

wawancara dengan petugas Polindes Desa Mangliawan dinyatakan terdapat 89 

penduduk yang masuk kategori obesitas, di antaranya 46 penduduk laki-lki dan 44 

penduduk perempuan. Peneliti juga merasa penting melakukan penelitian karena 

tidak banyak petugas kesehatan yang menyadari kondisi pasien penderita OSA dan 

pada akhirnya banyak pasien menderita kondisi ini tidak terdiagnosis serta tidak 

di terapi. Sehingga pada pasien, selain timbul masalah kesehatan juga timbul 

masalah sosial seperti mengurangi kualitas hidup, mengganggu aktivitas pada 

siang hari. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan obesitas dengan risiko Obstructive Sleep Apnea (OSA) pada 

masyarakat Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan obesitas dengan risiko OSA pada masyarakat Desa 

Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan obesitas dengan resiko OSA pada masyarakat 

Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui resiko OSA pada setiap penderita obese menurut usia. 

2. Mengetahui resiko OSA pada setiap penderita obese menurut jenis 

kelamin. 

3. Mengetahui resiko OSA pada setiap penderita obese dari pengukuran 

lingkar leher. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

Sebagai informasi hubungan obesitas dengan risiko OSA. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

hubungan obesitas dengan OSA. 


