
 

1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Faktor umur harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini memerlukan 

perhatian khusus dalam bidang kesehatan. Pihak pemerintah, dalam hal ini 

Departemen Kesehatan, sudah membentuk direktorat baru yaitu Direktorat 

Penyakit tidak Menular untuk mengakomodasi perkembangan penyakit tidak 

menular, antara lain adalah menopause. Profil menopause di Indonesia 

berdasarkan hasil penelitian cross sectional dari 1.350 perempuan menopause 

Indonesia berumur 40-60. Rata-rata umur perempuan menopause di Indonesia 

adalah 48 ± 5,3 tahun (Muharram, 2007). Prof Dr Med Ali Baziad SpOG (K) 

menyatakan bahwa menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan 

proyeksi penduduk pada 2008 bahwa 5.320.000 wanita Indonesia memasuki masa 

menopause per tahunnya, 68 persen menderita gejala klimakterik dan hanya 62 

persen dari penderita yang menghiraukan gejala tersebut, diperkirakan menopause 

terjadi pada usia ± 50 tahun yang akan mengalami beberapa perubahan biologis.  

Sementara itu setiap tahunnya, sekitar 25 juta wanita di seluruh dunia 

diperkirakan mengalami menopause. Jumlah wanita usia 50 tahun ke atas 

diperkirakan meningkat dari 500 juta pada saat ini menjadi lebih dari 1 miliar 

pada 2030. Di Asia, masih menurut data World Health Organization (WHO), pada 

2025 jumlah wanita yang berusia tua diperkirakan akan melonjak dari 107 juta ke 

373 juta, (Anonymouse, 2009)    
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Periode dimana siklus berhenti dan hormon – hormon kelamin wanita 

mulai berkurang disebut dengan istilah menopause. Penyebab terjadinya 

menopause ini adalah menopause dini yaitu menopause yang terjadi sebelum usia 

40 tahun kemungkinan penyebabnya adalah faktor keturunan, penyakit autoimun 

dan rokok, menopause buatan terjadi akibat campur tangan medis yang 

menyebabkan   berkurangnya atau berhentinya pelepasan hormon oleh ovarium. 

Seorang wanita usia menopause memiliki kondisi fisiologis yang telah memasuki 

proses penuaan (Aging) yang ditandai dengan menurunnya kadar hormon estrogen 

ovarium yang sangat berperan dalam hal sexualitas (Gelbina, 2009). 

  Seorang wanita yang memasuki masa menopause menyebabkan harus 

menyesuaikan kehidupannya, Penurunan hormon esterogen yang tinggi seringkali 

menyebabkan terjadinya perubahan fisiologis seperti: (1) ”rasa panas” yang 

ditandai kelelahan kulit yang ekstrim, (2)sensasi psikis dari dispenea, (3) 

gelisah,(4) letih, (5) cemas, dan keadaan psikotik yang bermacam – macam, 

(Guyton, 2008). Hormon estrogen dapat menyebabkan deposisi dari sejumlah 

besar lemak pada jaringan subkutan, estrogen juga menyebabkan deposisi lemak 

pada bokong dan paha yang merupakan karakteristik dari sosok wanita. 

(Anonymous, 2008) selain esterogen hormon pertumbuhan juga dapat 

mempengaruhi terjadinya lipolisis lemak. efek yang spesifik mengatur pelepasan 

asam lemak dari jaringan lemak, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi asam 

lemak dalam cairan tubuh, serta dapat meningkatkan pemakaian lemak, bersama-

sama dengan efek anabolik protein (Guyton, 2008) 
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Menghadapi berbagai persoalan-persoalan kesehatan pada usia menopause 

perlu adanya modifikasi gaya hidup dalam memperbaiki kualitas kesehatan 

seseorang, modifikasi gaya hidup tersebut dapat dilakukan dengan cara: perbaikan 

nutrisi, olahraga dengan teratur, mengurangi stress (Meditasi atau yoga dapat 

membantu untuk relaksasi), serta terapi hormonal (Anonymouse, 2008). Namun, 

satu hal sederhana yang dapat dilakukan adalah latihan fisik, (Waehner, 2006).  

Latihan fisik (olahraga) yang teratur dapat membantu dalam meningkatkan 

kualitas hidup, misalnya menurunkan berat badan, memperbaiki kualitas tidur, 

menguatkan tulang, dan meningkatkan mood, (Anonymouse, 2008). Selain itu 

olahraga   juga bermanfaat seperti: (1) Mengurangi stres,  (2) Mengurangi lemak 

tubuh, (3) Pengurangan hot flashes, (4) Meningkatkan massa tulang, (5) 

Mengurangi resiko tekanan darah tinggi, dan serangan jantung, disamping itu 

olahraga juga dapat me lawan penuaan, meningkatkan kekuatan otak, dapat 

merangsang hormone pertumbuhan (GH) dan membantu mengurangi keterbatasan 

fisik yang terjadi seiring dengan penuan (Anonymouse, 2006) 

Prinsip-prinsip olahraga dibagi dua yaitu: (1)Aerobik adalah : Olahraga 

yang dilakukan secara terus-menerus dimana kebutuhan oksigen masih dapat 

dipenuhi tubuh. Misalnya : Jogging, senam, renang, bersepeda. Olahraga jenis ini 

sangat sederhana dilakukan lebih bagus untuk membakar kalori & meningkatkan 

fungsi jantung dibandingkan olahraga anaerobik, sebagaimana yang telah 

dilakukan pada penelitian kali ini. (2) Anaerobik adalah : Olahraga dimana 

kebutuhan oksigen tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh tubuh. Misalnya : Angkat 

besi, lari sprint 100 M, tenis lapangan, bulu tangkis. ( Billy, 2008 ). Selain itu hal 
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lain yang harus diperhatikan dalam olahraga adalah: (a) Frekuensi, menurut 

Howley dan Franks (1997:15) bahwa untuk latihan aerobik adalah 4 - 5 kali per 

minggu, sedangkan untuk latihan anaerobik cukup dilakukan 2 sampai 3 kali per 

minggu. (b) intensitas ( intensity ) merupakan berat ringannya suatu beban latiha n 

yang harus dilakukan seeorang untuk olahraga  kesehatan antara 70 % - 80 %, 

(Harsono, 1988), (c) Durasi latihan, durasi latihan yang dilakukan tidak lebih dari 

60 menit /hari.  

Bertambahnya usia kaum wanita dan kurangnya bergerak badan, dapat 

menyebabkan perubahan taraf berbagai hormon dalam tubuh, dan juga 

menurunnya metabolisme tubuh, hal tersebut mengakibatkan penimbunan lemak 

yang terutama di bagian pinggang, pinggul dan perut, (Karim, 2007). Penurunan 

usia harapan hidup seseorang dapat diikuti dengan  peningkatan kualitas gaya 

hidup seseorang, yaitu dengan cara penurunan kadar lemak dengan melakukan 

latihan fisik (olahraga). Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan dan 

permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

mengambil judul dalam penelitiannya yaitu: ”Pengaruh Latihan Fisik Terhadap 

Penurunan Kadar Lemak Subkutan Pada Tikus Putih (Rattus novergicus) Usia 

Menopause”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan ringkasan dalam latar belakang tersebut, menjadikan dasar 

peneliti untuk merumuskan ”Adakah pengaruh latihan fisik terhadap penurunan 

kadar lemak subkutan  pada tikus putih (Rattus norvegicus) usia menopause?” 
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1.3 Tujuan  Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dijadikan suatu tujuan 

sebagai berikut ”Untuk mengetahui pengaruh latihan fisik terhadap penurunan 

kadar lemak subkutan  pada tikus putih (Rattus norvegicus) usia menopause.” 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

a. Memberikan informasi bahwa olahraga dengan teratur dapat menurunkan 

kadar lemak subkutan. 

b.  Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian mengenai manfaat 

olahraga bagi kesehatan tubuh khususnya dalam penurunan lemak. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat olahraga 

yang teratur akan memberi keuntungan  bagi kesehatan tubuh. 

1.5  Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pembahasan dan agar tidak menimbulkan definisi 

ganda, maka peneliti memberikan definisi istilah sebagai berikut: 

1.  Pengaruh adalah suatu yang menyebabkan suatu bahan, benda ataupun 

materi tidak lagi sesuai dengan aslinya. 

2.  Latihan fisik (olahraga) adalah suatu bentuk aktifitas fisik yang terencana 

dan terstruktur, yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan 

ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. 

3.  Lemak subkutan adalah suatu lemak yang terletak pada lapisan bawah 

kulit tubuh. 
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4.  Menopause adalah Periode dimana siklus berhenti dan hormon – hormon 

kelamin wanita menghilang dengan cepat sampai hampir nol. 

5.  Ovariotomy adalah suatu cara membuat tikus menopause dengan cara 

operasi pengangkatan indung telur. 

6. Treadmill adalah suatu alat yang digunakan untuk berlari selama waktu 

tertentu.  

7.  Tikus putih (Rattus norvegicus) adalah hewan mamalia yang biasa 

digunakan sebagai hewan coba suatu penelitian karena mempunyai 

struktur anatomi yang sama dengan manusia. (Kusumawati, 2004) 

 


