
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Obesitas merupakan suatu penyakit multifaktorial, yang terjadi akibat akumulasi jaringan 

lemak berlebihan, sehingga dapat mengganggu kesehatan. Obesitas terjadi bila besar dan jumlah 

sel lemak bertambah pada tubuh seseorang. Bila seseorang bertambah berat badannya maka 

ukuran sel lemak akan bertambah besar dan jumlahnya bertambah banyak (Sugondo, 2006).   

Berbagai kalangan masyarakat masih berpendapat bahwa, gemuk merupakan suatu 

kebanggaan dan merupakan kriteria untuk mengukur kesuburan dan kemakmuran suatu 

kehidupan, sehingga pada saat ini masih banyak orang kerap tak memperdulikan tubuhnya 

menjadi gemuk dan mempertahankannya sesuai dengan status sosialnya (Witjaksono, 2002). 

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata obesitas selalu berhubungan erat dengan 

kelainan metabolik (sindroma metabolik) dan berakhir dengan kematian. Sekitar tahun 1970 

beberapa penelitian epidemiologik melaporkan bahwa peningkatan berat badan yang berlebihan 

(obesitas) berhubungan erat dengan penyakit resiko  kesakitan dan kematian, sehingga 

merupakan masalah besar bagi kesehatan masyarakat (Hermawan, 1991). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa obesitas telah menjadi masalah 

epidemi dunia (Basha, 2007). Lebih dari satu miliar penduduk dunia mengalami kelebihan berat 

badan (obesitas) terutama di negara yang maju. Bahkan, saat ini prevalensi penderitanya tiap 

tahun semakin meningkat. Penyakit yang dipicu oleh obesitas adalah sindroma metabolik dengan 

resiko penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, osteoartritis, gangguan hormonal, 

peningkatan asam urat (gout), kanker, diabetes, dan strok (Wed, 2004). 



Obesitas meningkat sesuai dengan bertambahnya usia, seperti yang ditunjukkan di 

Amerika Serikat, dimana 20% laki-laki dan 40% wanita usia pertengahan menderita kegemukan. 

Pada tahun 2004, penelitian yang dilakukan oleh Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) 

mendapatkan angka prevalensi obesitas (BMI 30 kg/m2) 9,16% pada pria dan 11,02% pada 

wanita Bila tren seperti sekarang ini berjalan terus, maka tahun 2025 tidak mustahil 40 % dari 

penduduk indonesia akan menyandang gelar "obese". Saat ini kita hidup pada masa berat badan 

lebih (BMI 23 - 24,9) dan obesitas (BMI 25 - 30) sudah menjadi suatu epidemi, dengan dugaan 

peningkatan prevalensi obesitas akan mencapai 50 % pada tahun 2025 bagi negara-negara maju 

(Depkes RI, 2005).  

Gangguan muskuloskeletal merupakan penyakit yang banyak diderita oleh kaum lanjut 

usia (usia 50 tahun ke atas) (Tempo, 2006). Keluhan yang disebabkan oleh penyakit ini sering 

menyebabkan kualitas hidup pasien menjadi sangat menurun. Selain menurunkan kualitas hidup, 

gangguan muskuloskeletal juga meningkatkan beban sosial ekonomi bagi para penderitanya 

(Depkes RI, 2005). 

Osteoartritis merupakan penyakit sendi yang menduduki peringkat pertama penyebab 

nyeri dan disabilitas (ketidakmampuan) pada lansia. Osteoartritis dimulai dengan kerusakan pada 

tulang rawan sendi yang berakhir dengan kerusakan ke seluruh sendi. Lebih dari 80 persen 

penderita osteoartritis mengalami keterbatasan gerak. Dampak ekonomi, psikologi dan sosial dari 

osteoartritis sangat besar, tidak hanya untuk penderita tetapi juga terhadap keluarga dan 

lingkungannya. Hingga kini belum ada obat yang secara pasti untuk menanggulangi penyakit 

osteoartritis. Pengobatan yang dilakukan selama ini hanya untuk menghilangkan rasa nyerinya 

saja (Depkes RI, 2005).                                                                                                                     



Pencegahan obesitas memberi manfaat tidak saja bagi kesehatan sendi, tetapi untuk 

penyakit-penyakit lainnya. Mereka yang berberat badan lebih mempunyai prevalensi osteoartritis 

lutut yang tinggi. Pada mereka yang obese, setiap penurunan berat badan lima kilogram akan 

mengurangi resiko osteoartritis sebesar 50% (Setiyohadi dkk, 2006). 

Dari uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui bagaimanakah hubungan obesitas 

dengan kejadian osteoartritis menggunakan metode body mass index (BMI) sehubungan dengan 

prevalensi osteoartritis lutut yang tinggi pada mereka yang berberat badan lebih sehingga 

diperlukan pengolahan data hasil penelitian untuk membuktikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: ”Adakah hubungan antara kejadian osteoartritis dengan obesitas yang diukur 

menggunakan metode body mass index (BMI) ?” 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara 

kejadian osteoartritis pada penderita obesitas dengan menggunakan metode BMI. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 



1. Menetapkan prevalensi osteoartritis pada pasien bagian rheumatologi dengan indikasi 

obesitas menggunakan metode BMI. 

2. Membuktikan pengaruh obesitas pada kejadian osteoartritis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

Manfaat klinis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai obesitas sebagai salah satu 

faktor resiko terjadinya osteoartritis. 

2. Menurunkan angka kejadian osteoartritis dengan obesitas menggunakan perhitungan 

BMI. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Adapun manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberi masukan untuk pemahaman konsep obesitas sebagai salah satu faktor resiko 

osteoartritis. 

2. Memberi masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 


