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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan telah 

meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat antara lain meningkatnya 

umur harapan hidup (UHH) di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971 

UHH penduduk Indonesia adalah 46,5 tahun dan pada tahun 2005 diperkirakan 

mencapai 68,2 tahun. Disamping itu terjadi pula pergeseran umur menopause dari 

46 tahun pada tahun 1980 menjadi 49 tahun pada tahun 2000. Peningkatan umur 

harapan hidup (UUH) perlu diserta i dengan peningkatan kualitas hidup agar 

dalam usia tua mereka tetap mempunyai kontribusi yang baik bagi masyarakat 

(Depkes RI, 2005). 

Jumlah dan proporsi penduduk perempuan yang berusia diatas 50 tahun dan 

diperkirakan memasuki usia menopause dari tahun ke tahun juga mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 

jumlah perempuan berusia diatas 50 tahun baru mencapai 15,5 juta orang atau 

7,6% dari total penduduk, sedangkan tahun 2020 jumlahnya diperkirakan 

meningkat menjadi 30,0 juta atau 11,5% dari total penduduk (Depkes RI, 2005). 

Menurut Guyton (1994), Menopause dikenal sebagai periode dimana siklus 

haid terhenti dan hormon-hormon kelamin wanita mengurang dengan cepat 

sampai hampir nol. Sedangkan menurut Kuntjoro (2002), menopause juga dapat 

diartikan sebagai suatu proses peralihan dari masa produktif menuju perubahan 

secara perlahan-lahan ke masa non produktif yang disebabkan oleh berkurangnya 
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hormon estrogen dan progesteron seiring dengan bertambahnya usia. Biasanya hal 

tersebut diikuti dengan berbagai gejolak atau perubahan yang meliputi aspek fisik 

maupun psikologis yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.  

Supari (2005) menyatakan bahwa pada usia 50 tahun, perempuan memasuki 

masa menopause sehingga terjadi penurunan atau hilangnya hormon estrogen 

yang menyebabkan perempuan mengalami keluhan atau gangguan yang seringkali 

mengganggu aktivitas sehari-hari bahkan dapat menurunkan kualitas hidupnya. 

Padahal estrogen tersebut mempunyai manfaat yang beragam, sehingga 

menurunnya produksi hormon akan berpengaruh terhadap beberapa perubahan 

penting dalam tubuh. Kadar hormon estrogen yang rendah di dalam tubuh akan 

membuat perempuan mengalami keluhan-keluhan ringan di awal masa menopause 

seperti rasa panas (hot flashes) yang ditandai dengan kemerahan kulit yang 

ekstrim, sensasi psikik dari dispnea , gelisah, letih, cemas dan kadang-kadang 

keadaan psikotik yang bermacam-macam, dan jangka panjang rendahnya kadar 

hormon estrogen setelah menopause menimbulkan seperti tulang keropos 

(osteoporosis), jantung kor oner, stroke, kanker usus besar, alzheimer dan juga 

penimbunan lemak (adipositas). 

Aisyah (2009) berpendapat, seiring dengan bertambahnya usia kaum wanita 

dan kurang bergerak badan, perubahan taraf  berbagai hormon dalam tubuh 

memungkinkan menurunnya metabolisme tubuh, mengakibatkan penimbunan 

lemak yang terutama di bagian pinggang pinggul. Sudarsono (2004),  latihan fisik 

yang dilaksanakan secara teratur diketahui dapat memberikan banyak manfaat 

terhadap kesehatan. Hal in i akan membantu tubuh untuk membakar kelebihan 
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lemak tubuh. Peningkatan metabolisme akan memastikan bahwa pemanfaatan 

kalori tubuh meningkat yang pada akhirnya berguna untuk membantu mengatasi 

penyakit tertentu disebabkan karena penumpukan lemak didalam tubuh. 

Disarankan oleh Sumosardjuno (2002) , latihan itu berupa kombinasi latihan beban 

dan aerobik. Dalam melakukan latihan ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni 

intensitas, durasi, dan frekuensi. Intensitas adalah keras atau ringannya sebuah 

latihan, kemudian durasi dalam melakukan latihan harus mencapai 20-30 menit, 

dan frekuensinya harus 3 kali dalam satu minggu, dan intensitasnya dapat dilihat 

dari perhitungan nadi per 15 detik dikali 4, intensitas ini harus disesuaikan dengan 

umur seseorang. Hal itu menjadi pedoman, bahwa ketika melakukan olahraga 

tidak boleh terlalu berlebihan, karena hal itu bisa berdampak tidak baik untuk 

kesehatan karena tubuh terlalu lelah. Latihan untuk kesehatan tidak harus banyak, 

akan tetapi harus dilakukan secara rutin. Seiring dengan peningkatan umur 

harapan hidup masyarakat Indonesia, maka peningkatan kualitas hidup menopause 

juga harus ditingkatkan, dengan melakukan latihan fisik diharapkan mampu 

mengurangi beberapa penyakit yang terjadi karena bertambahnya usia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang 

mengungkap pengaruh latihan fisik terhadap penurunan lemak, untuk itu peneliti 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Latihan Fisik Terhadap 

Penurunan Kadar Lemak di Daerah Organ Dalam (Mesentery) pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus) Usia Menopause”. 
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1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan ringkasan dalam latar bela kang tersebut, menjadikan dasar 

penelitian untuk merumuskan “A dakah pengaruh latihan fisik terhadap penurunan 

kadar lemak di daerah organ dalam (Mesentery) pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) usia menopause?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dijadikan suatu tujuan 

sebagai berikut: “untuk mengetahui adakah pengaruh latihan fisik terhadap 

penurunan kadar lemak di daerah organ dalam (mesentery) tikus putih (Rattus 

norvegicus) usia menopause.” 

1.4  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan informasi ilmiah 

kepada masyarakat mengenai pemberian olahraga (latihan fisik) dapat 

memberikan pengaruh terhadap kadar lemak di daerah organ dalam (Mesentery) 

pada usia menopause. 

1.5  Batasan Penelitian  

Penelitian ini hanya dibatasi dalam beberapa hal, yaitu: 

1.5.1 Jenis tikus yang digunakan adalah jenis tikus putih (Rattus norvegicus) 

betina yang dimenopauskan dan berusia 7 - 8 bulan. 

1.5.2 Lama waktu dalam la tihan fisik adalah 30 menit. 

1.5.3 Jenis latihan fisik yang digunakan dalam penelitian ini adalah aerobik 

yaitu lari dengan menggunakan treadmill. 
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1.5.4 Treadmill yang digunakan adalah hasil rakitan mahasiswa teknik elektro 

pada tahun 2007 (Haris Farid Rahmadi & Rendra Andreas). 

1.5.5 Kandang tikus yang digunakan adalah bak plastik dengan ukuran 45 x 60 

cm. 

1.5.6 Makanan tikus adalah BR-1 dan minumannya adalah air kran. 

1.6  Definisi Istilah  

Agar penelitian in i tidak menimbulkan pengertian ganda, maka peneliti 

member i definisi istilah sebagai berikut: 

1.6.1 Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang dapat 

menyebabkan suatu benda atau materi tidak sesuai dengan aslinya 

Wahyuni, 2007). 

1.6.2 Latihan Fisik adalah bentuk aktivitas fisik yang dilakukan berulang kali 

pada suatu periode waktu dengan tujuan khusus (Istigfarah, 2007). 

1.6.3 Jaringan lemak adalah kumpulan sel yang mempunyai fungsi sebagai 

penyimpan cadangan energi di tubuh, terdiri dari molekul C, H, dan O 

serta tidak larut dalam air (Sujana, 2007). 

1.6.4 Mesentery adalah helaian jaringan ikat yang tipis sekali, membungkus 

usus dan menggantung mengikatkannya ke dinding tubuh di punggung 

(Sujana, 2007). 

1.6.5 Treadmill adalah alat latihan fisik  yang digunakan untuk berlari (Bayu, 

2009). 

1.6.6 Tikus putih (Rattus norvegicus) merupakan salah satu hewan percobaan 

yang biasa digunakan dalam berbagai penelitian. Hewan ini telah banyak 
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diketahui baik sifat, karakteristik, serta struktur anatominya yang hampir 

sama dengan manusia (Wiyatna, dkk. 2009). 

 

 

 

 

 

 


