
BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I dituliskan latar belakang tema analisis obesitas, rumusan masalah,
dan tujuan penelitian dari analisis obesitas terhadap faktor-faktor di asuransi jiwa.
Manfaat penelitian juga akan dipaparkan baik secara teoritis maupun praktis. Selain
itu, batasan dan asumsi dalam pemodelan serta struktur penelitian juga terdapat
pada bab ini.

1.1 Latar Belakang

Obesitas merupakan masalah kesehatan utama di dunia yang mempengaruhi
hampir semua usia dan kelompok sosial ekonomi [1]. Obesitas tidak hanya
berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga memerlukan biaya perawatan yang
cukup tinggi [2]. Sejak tahun 1975 prevalensi kegemukan dan obesitas di dunia
mengalami peningkatan drastis, dengan tercatat telah terjadi peningkatan sebesar
hampir tiga kali lipat. Pada tahun 2016 telah terdata 39% dari orang dewasa
berumur di atas 18 tahun mengalami kegemukan, dan 13% dari orang dewasa
berumur di atas 18 tahun mengalami obesitas [3].

Di Indonesia prevalensi penderita kegemukan dan obesitas juga mengalami
masalah yang sama, walaupun jumlahnya tidak sebesar negara lain seperti
Amerika Serikat. Dari data yang diperoleh terlihat prevalensi obesitas pada tahun
2007 adalah sebesar 18,8%, tetapi pada tahun 2013 telah terjadi peningkatan
menjadi 26,6%. Data telah menunjukkan ada kenaikan selama enam tahun sebesar
7,8% [4].

Prevalensi nasional obesitas di Indonesia pada penduduk usia di atas 15
tahun adalah 10,3%. Sebanyak 12 provinsi memiliki prevalensi obesitas melebihi
prevalensi nasional, yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua [4].

Pada tahun 2013 ini Indonesia tercatat menempati urutan ke-167 dari 195
negara yang mengalami masalah obesitas dinilai dari prevalensi obesitas dari
penduduk di dunia. Negara Indonesia menduduki urutan ke-15 untuk jumlah
penduduk dewasa yang mengalami masalah obesitas, yaitu sebesar 10.166.097
penduduk [5]. Walaupun Indonesia tidak menempati peringkat atas dalam
permasalahan obesitas tetapi dari prevalensi kenaikan obesitas yang ada negara
Indonesia tetap harus berupaya untuk mengatasi masalah ini mengingat banyak
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efek negatif yang akan ditimbulkan dari masalah obesitas ini.
Masalah kegemukan dan obesitas ditimbulkan dari banyak faktor tetapi

penyebab utama dari kegemukan dan obesitas ini adalah energi yang tidak
seimbang. Asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih besar dari yang
dipergunakan untuk aktivitasnya sehari-hari, sehingga terjadi penumpukan lemak
yang berlebihan. Penurunan aktivitas ini disebabkan oleh gaya hidup yang kurang
menggunakan aktivitas fisik baik dalam aktivitas keseharian maupun pekerjaan
sehingga menyebabkan penggunaan energi yang lebih sedikit.

Beberapa faktor terkait yang berhubungan erat dengan masalah obesitas
meliputi faktor lingkungan dan sosial, gangguan sistem syaraf dan endokrin,
konsumsi makanan tinggi lemak, konsumsi makanan berlebihan, faktor
bertambahnya umur, faktor psikologi atau stres, perilaku merokok, dan konsumsi
alkohol. Faktor-faktor ini sangat besar kontribusinya terhadap perilaku gaya hidup
masyarakat yang terkait dengan perubahan pola makan sehat ke makanan modern
seperti makanan cepat saji yang sangat mempengaruhi terjadinya kegemukan dan
obesitas. Seperti yang diketahui secara umum, peningkatan berat badan
merupakan faktor risiko utama untuk beberapa penyakit, yaitu: penyakit jantung
koroner, stroke, diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, dan masih banyak lainnya [6].
Tetapi di dalam penelitian ini akan dianalisis data obesitas ini dari 3 penyakit
utama yang ditimbulkan dari obesitas ini mengingat 3 faktor ini paling banyak
menimbulkan masalah kesehatan masyarakat saat ini [7].

Saat ini banyak bidang studi yang membahas indeks massa tubuh (IMT) dan
obesitas menjadi topik utama karena menyangkut pentingnya hasil yang akan
didapatkan. Analisis penelitian ini menggunakan indeks massa tubuh (IMT)
sebagai tolak ukur untuk penelitian obesitas karena data IMT ini memiliki nilai
yang cukup akurat untuk dijadikan acuan dalam perhitungan. IMT diperoleh dari
perbandingan nilai antara berat badan dengan tinggi badan seseorang yang akan
dibahas di Bab 2.2.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama yang akan dibahas di penelitian ini adalah mengkaji estimasi
pengaruh penyakit obesitas di Indonesia kedepannya. Permasalahan yang lebih
spesifik yaitu:

1. Bagaimana obesitas mempengaruhi masyarakat di Indonesia?

2. Apa efek dari indeks massa tubuh (IMT) terhadap obesitas dan
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penyakit-penyakit yang berkaitan dengan obesitas?

3. Bagaimana jika IMT seseorang mengalami perubahan? Bagaimana
dampaknya terhadap ekspektasi umur orang tersebut?

4. Bagaimana prevalensi obesitas di masa yang akan datang?

5. Bagaimana IMT mempengaruhi tingkat mortalitas, prediksi ekspektasi hidup
dan prediksi kesehatan seseorang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah membuat pemodelan tentang
masalah obesitas berdasarkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan obesitas,
yakni hipertensi, diabetes, dan stroke. Di bawah ini adalah garis besar dari tujuan
utama sebagai berikut:

1. Mengetahui prevalensi dan faktor risiko yang berhubungan dengan obesitas
pada orang dewasa di Indonesia.

2. Menentukan efek dari indeks massa tubuh (IMT) untuk obesitas dan penyakit-
penyakit yang berkaitan dengan obesitas.

3. Menggunakan data untuk mengembangkan model stokastik untuk perubahan
terhadap IMT seseorang.

4. Menggunakan perubahan waktu untuk mengembangkan prevalensi dari
obesitas.

5. Model-model ini digunakan untuk menginvestigasi bagaimana ekspektasi
hidup seseorang dan ekspektasi kesehatan seseorang dari IMT.

1.4 Batasan dan Asumsi

Ada beberapa batasan dan asumsi yang bisa diperhatikan untuk
menyempurnakan karya ilmiah ini. Batasan dan asumsi sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan data riset yang diperoleh untuk analisis dengan data
hanya menunjukkan jumlah masyarakat yang sakit dalam satu populasi
tertentu, maka hasil akhir dari analisis ini merupakan estimasi untuk satu
populasi. Hasil ini kurang akurat karena akan lebih baik jika data
berdasarkan hasil riset terhadap masing-masing individu.
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2. Data yang diperoleh hanya menggambarkan kondisi transisi sakit atau tidak
sakit secara umum. Hasil akan lebih akurat jika riset berdasarkan jenis
penyakit secara rinci.

3. Data yang digunakan untuk analisis diambil dari data Riskesdas tahun 2007
dan 2013. Untuk data tahun 2007 jumlah penduduk yang disurvei hanya
berdasarkan perbandingan dari total populasi pada tahun tersebut.
Sedangkan data tahun 2013 telah diberikan jumlah penduduk yang disurvei
berdasarkan umur dengan jelas. Maka untuk kekurangan data tahun 2007,
dilakukan estimasi berdasarkan rasio kenaikan populasi dari tahun 2007 ke
2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini akan didapat beberapa keuntungan yang bersifat teoritis
maupun praktis, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada
umumnya, khususnya untuk pengembangan pada bidang kesehatan.

2. Hasil penelitian ini juga dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian lebih
lanjut mengenai cara mengatasi obesitas yang banyak menimbulkan masalah
kesehatan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian pengembangan
dunia pendidikan yang berhubungan dengan obesitas dan berbagai masalah
penyakit yang berkaitan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Agar masyarakat bisa menghindari sejak awal masalah obesitas yang akan
menimbulkan efek buruk bagi kesehatannya.

2. Agar bisa dijadikan acuan atau pertimbangan untuk mengatasi masalah
obesitas di Indonesia.
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1.6 Struktur Penelitian

Struktur karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan dan asumsi dalam pemodelan
juga dijelaskan dengan jelas pada bagian ini.

2. Bab II memaparkan tentang landasan teori tentang obesitas. Pada bagian ini
dibahas mengenai definisi obesitas yang berhubungan dengan indeks massa
tubuh (IMT) sebagai pengukuran adipositas. Dalam penelitian ini
faktor-faktor yang berhubungan dengan obesitas merupakan salah satu acuan
yang penting dalam penelitian terutama kondisi penyakit. Teori-teori yang
digunakan untuk penelitian ini adalah teori rantai Markov, persamaan
diferensial Forward Kolmogorov, dan Generalized Linear Model.

3. Bab III menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian
ini. Data yang digunakan untuk pemodelan diambil dari hasil riset Riskesdas
pada tahun 2007, 2010, dan 2013 mengenai obesitas, dan beberapa data
pendukung lainnya. Data riset ini cukup menggambarkan kondisi obesitas
yang terjadi di Indonesia. Cara menganalisis data dalam penelitian ini
dibahas secara bertahap supaya mempermudah dalam menjelaskan analisis
data kepada pembaca.

4. Bab IV membahas tentang hasil dari analisis untuk obesitas dan hal-hal yang
berkaitan berdasarkan data. Bagian ini menjelaskan prevalensi dari obesitas
di Indonesia berdasarkan jenis kelamin, pria, dan wanita. Sedangkan untuk
pemodelan analisis data mengacu pada berbagai penyakit yang berkaitan
dengan obesitas. Faktor indeks massa tubuh (IMT) berpengaruh terhadap
penyakit diabetes, hipertensi, stroke beserta faktor risikonya. Selain itu juga
membahas pengaruh indeks massa tubuh (IMT) terhadap tingkat mortalita
supaya bisa menjelaskan pengaruh buruk dari obesitas. Analisis selanjutnya
dibuat 3 model, yakni model I yang dibuat berdasarkan asumsi tanpa
pengaruh nilai prevalensi, model II dibuat dengan asumsi adanya pengaruh
peningkatan jumlah penduduk, dan model III dibuat dengan asumsi adanya
pengaruh jumlah penduduk dan perbedaan waktu antar data. Dari hasil
analisis 3 model ini bisa diprediksi pengaruh obesitas untuk beberapa tahun
kedepan.
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5. Bab V menyimpulkan hasil yang sudah dibuat, membuat kesimpulan dan
saran untuk penelitian kedepannya.
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