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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konstipasi merupakan masalah gastrointestinal yang sangat umum  

dengan prevalensi yang bervariasi di dunia, dikarenakan banyak faktor yang 

mempengaruhinya.1 Di Asia, konstipasi terjadi sekitar 1,4% sampai 32,9%.1 

Pada penelitian epidemiologi konstipasi di Amerika Selatan, dan Asia yang 

termasuk di dalamnya Indonesia (Jakarta, Medan, dan Surabaya) yang 

dilakukan Wald et al., dari 2.000 orang didapatkan 258 orang (12,9%) yang 

mengalami konstipasi.2 . Namun, penelitian mengenai konstipasi di Indonesia 

belum banyak dilakukan.3 

Diagnosa konstipasi menurut Rome III harus memenuhi dua atau lebih 

kriteria berikut, yang dipenuhi dalam tiga bulan terakhir, dan onset setidaknya  

6 bulan untuk menyatakan diagnosis: mengejan lebih dari 25% ketika defekasi, 

tinja padat atau keras lebih dari 25% defekasi, sensasi defekasi tidak komplet 

evakuasi lebih dari 25%, sensasi obstruksi/sumbatan dari anorektal lebih dari 

25% defekasi, manuver manual untuk memfasilitasi lebih dari 25% defekasi,  

kurang dari tiga kali pergerakan usus yang spontan per minggu, dan defekasi 

lancar jarang terjadi tanpa bantuan dari laksatif, serta tidak memenuhi kriteria 

sindrom iritasi usus (IBS).4  
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Aktivitas fisik menurut WHO (World Health Organization) merupakan 

pergerakan tubuh secara umum yang dihasilkan oleh otot rangka yang 

memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik kurang merupaan penyebab 

mortalitas ke empat di dunia.5  

Hasil RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) di Banten melaporkan pada 

tahun 2013 terjadi aktivitas fisik kurang sebesar 21%, dan meningkat pada 

tahun 2018 sebesar 40,7%.3 Tingkat aktivitas fisik yang terus menurun 

menyebabkan penyakit tidak menular, salahsatunya adalah konstipasi.6 Tingkat 

aktivitas fisik dikaitkan dengan konstipasi karena aktivitas fisik memacu 

gerakan peristaltis. Gaya hidup yang duduk terus-menerus, dan kurangnya 

olahraga rutin adalah penyebab umum konstipasi.7 Globalisasi dan perubahan 

teknologi menyebabkan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor yang 

berdampak pada berkurangnya aktivitas fisik, terutama dewasa muda.8  

Penelitian epidemiologi meta-analisis Mugie et al. mengenai konstipasi 

pada anak dan dewasa pada 80 penelitian,1 menyimpulkan bahwa terdapat 

dominasi jenis kelamin perempuan dalam prevalensi konstipasi, dengan rasio 

perempuan/laki-laki memiliki rentang antara 1,1 hingga 10, dengan nilai rata-

rata rasio 2,1, dan nilai median rasio 1,5.1 Terdapat hubungan antara jenis 

kelamin perempuan dengan konstipasi pada penelitian Chien et al. (Odds 

Ratio/OR 2,23).9 Penelitian Southwell et al., dan Sadik et al. mengenai studi 

waktu transit kolon menyatakan bahwa perempuan memiliki waktu 

pengosongan lambung yang lebih lambat, waktu lintas usus halus yang lebih 

lambat, dan waktu lintas kolon yang lebih lambat daripada laki-laki.10,11 Tetapi 
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pada penelitian meta-analisis Mugie et al. yang meliputi sembilan penelitian, 

menyatakan masih terdapat pertentangan mengenai signifikansi hubungan 

antara jenis kelamin dengan konstipasi,1 dan terdapat satu penelitian yang 

menyatakan terdapat hubungan jenis kelamin laki-laki dengan konstipasi 

dengan perbandingan perempuan dibanding laki-laki 9:10.1,12  

Penelitian pada remaja di Hong Kong terhadap 33.692 siswa usia 11-18 

tahun, melaporkan bahwa konstipasi berhubungan dengan gaya hidup tidak 

berolahraga (OR 1,21; 95% Confidence Interval/CI 1,10-1,33), dan kebiasaan 

tidak bergerak (OR 1,25; 95%CI 1,17-1,34).13  

Penelitian intervensi di Bahrain pada wanita obesitas usia 20-40 tahun 

dengan konstipasi kronis, melaporkan bahwa aktivitas fisik dan penurunan 

berat badan mempengaruhi perbaikan gejala konstipasi dan kualitas hidup. 

Pada kelompok A diberikan aktivitas fisik lebih, terjadi peningkatan persentase 

pada perbaikan gejala konstipasi (33,8%) dan perbaikan kualitas hidup (34,9%) 

dibandingkan sebelum dan setelah intervensi. Pada kelompok B, yang 

diberikan pengobatan standar konstipasi, hanya ditemukan perbaikan gejala 

konstipasi (21,8%) dan kualitas hidup (22,3%).14 

Penelitian pada mahasiswa di Jerman melaporkan mahasiswa dengan 

tingkat aktivitas rendah memiliki proporsi 20% mengalami konstipasi, 14% 

pada mahasiswa aktivitas fisik sedang dan 6% mahasiswa yang memiliki 

aktivitas fisik tinggi.15  

Penelitian di Taiwan mengenai frekuensi defekasi rendah dengan faktor 

konsumsi serat, aktivitas fisik dan aktivitas sedentari pada murid berusia 10 -
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18 tahun, melaporkan tidak ada hubungan antara aktivitas fisik sedentari (tidak 

bergerak) dengan konstipasi (OR 1,0).9  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Hasil penelitian mengenai pengaruh aktivitas fisik terhadap konstipasi 

masih terdapat pertentangan, karena pada penelitian Chien et al. menyatakan 

tidak ada hubungan aktivitas fisik sedentari dengan konstipasi (OR 1,00, p = 

0,15).9 Penelitian mengenai konstipasi yang dilakukan di Indonesia masih 

kurang,1,3 penelitian yang sudah dilakukan umumnya pada subjek anak, 

remaja,9,13 dan usia lanjut,16,17 sedangkan penelitian pada usia dewasa muda 

masih jarang dilakukan.16,18,19 Serta hubungan antara jenis kelamin dengan 

konstipasi masih terdapat pertentangan, karena penelitian Costa et al. 

menyatakan tidak adanya hubungan jenis kelamin dengan konstipasi (OR 1,01; 

p = 0,941), dan penelitian Mugie et al. menyatakan rasio perempuan : laki-laki 

= 9:10 terhadap prevalensi konstipasi.1,9,20 Oleh karena itu, peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai hubungan aktivitas fisik menurut kriteria 

WHO21 dengan konstipasi,22 serta hubungan jenis kelamin dengan konstipasi 

pada dewasa muda.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1 Berapa proporsi konstipasi pada dewasa muda? 

1.3.2 Berapa proporsi individu tidak aktif yang mengalami konstipasi? 

1.3.3 Berapa proporsi perempuan yang mengalami konstipasi? 
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1.3.4 Berapa proporsi laki-laki yang mengalami konstipasi? 

1.3.5 Berapa proporsi sampel yang tidak aktif melakukan aktivitas fisik? 

1.3.6 Berapa proporsi sampel yang aktif melakukan aktivitas fisik? 

1.3.7 Apakah terdapat hubungan antara aktivitas fisik menurut WHO dengan 

konstipasi? 

1.3.8 Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan konstipasi? 

 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

1.4.1.1 Mendapatkan gambaran mengenai hubungan aktivitas fisik 

dengan kontipasi. 

1.4.1.2 Mendapatkan gambaran mengenai hubungan jenis kelamin 

dengan konstipasi. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1.5.2.1 Mengetahui proporsi konstipasi pada dewasa muda 

1.5.2.2 Mengetahui proporsi individu tidak aktif yang mengalami 

konstipasi 

1.5.2.3 Mengetahui proporsi perempuan yang mengalami konstipasi 

1.5.2.4 Mengetahui proporsi laki-laki yang mengalami konstipasi 

1.5.2.5 Mengetahui proporsi sampel yang tidak aktif melakukan 

aktivitas fisik 
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1.5.2.6 Mengetahui proporsi sampel yang aktif melakukan aktivitas 

fisik 

1.5.2.7 Mengetahui hubungan aktivitas fisik menurut WHO dengan 

konstipasi 

1.5.2.8 Mengetahui hubungan jenis kelamin dengan konstipasi 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1.5.1.1 Menambah data mengenai angka proporsi terjadinya 

konstipasi usia 19-25 tahun di Tangerang 

1.5.1.2 Menambah data mengenai ada atau tidaknya hubungan jenis 

kelamin terhadap konstipasi 

1.5.1.3 Menambah pengetahuan mengenai hubungan antara aktivitas 

fisik dengan konstipasi, dan hubungan antara jenis kelamin 

dengan konstipasi 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Menggunakan hasil penelitian untuk melakukan upaya edukasi 

dalam pencegahan terjadinya konstipasi.  

  


