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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Indeks massa tubuh adalah sebuah metode untuk menilai komposisi tubuh 

yang berkaitan dengan status gizi seseorang1. Nilai indeks massa tubuh diambil dari 

massa tubuh (kg) dibagi kuadrat dari tinggi badan (m2). Nilai dari indeks massa tubuh 

dikategorikan menjadi underweight, normal weight, overweight dan obesitas.2 

Kondisi overweight dan obesitas yang berkelangsungan secara panjang dapat 

menyebabkan kelainan pada kaki dan salah satunya adalah flat foot.  

Saat bayi lahir mereka lahir dengan kondisi arkus yang rata atau flat foot 

karena lemak yang dimilikinya. Sejalan dengan pertumbuhan di masa kanak - kanak 

arkus kaki akan berkembang dan flat foot tersebut akan hilang secara normal.3  

Bentuk arkus pada kaki manusia dibagi menjadi 3 kategori yaitu, pes cavus 

(high arch), pes rectus (normal arch), pes planus (flat foot).4 

Flat foot adalah suatu kondisi dimana lekukan atau lengkungan di telapak 

kaki menjadi rata, sehingga hampir atau keseluruhan dari telapak kaki seseorang 

menyentuh tanah saat sedang berdiri atau berjalan.1 Terbentuknya flat foot pada 

seseorang bisa dipicu oleh beberapa faktor seperti keturunan atau genetik, cedera 

pada kaki dan indeks massa tubuh.5 Hal - hal ini dapat menyebabkan perubahan 

biomekanik pada struktur kaki seseorang, perubahan pada cara berjalan dan 

meningkatnya tekanan pada tumit kaki. Dalam kondisi ini arkus yang seharusnya 

membantu mendistribusikan berat badan saat berdiri atau berjalan tidak dapat 

berfungsi dengan benar yang mengakitbatkan timbulnya gangguan pada 

keseimbangan dan rasa cepat lelah. Defisit dari keseimbangan dan rasa cepat lelah 

menyebabkan kurangnnya aktivitas fisik pada anak.6 Jika kondisi ini berlangsung 

sampai masa dewasa, flat foot menyebabkan rasa sakit pada pergelangan kaki, lutut 

dan pinggang.7 
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 Jumlah kasus obesitas meningkat tiap tahun di Indonesia. Menurut 

RISKESDAS tahun 2018 ada peningkatan sebanyak 7% kasus obesitas di Indonesia 

semenjak tahun 2013.8 Kita juga bisa melihat peningkatan kasus overweight atau 

obesitas pada remaja dimana menurut RISKESDAS dari tahun 2010 sampai 2013 ada 

peningkatan sebanyak 8.3%.9 Obesitas merupakan salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan flat foot. Berat badan yang berlebih dapat mengakibatkan penumpukan 

lemak pada arkus longitudinal medial yang berlebihan dan dapat meningkatkan 

tekanan pada arkus kaki dan menyebabkan flat foot.10  

Hubungan antara Indeks massa tubuh dengan  flat foot sudah pernah 

dibuktikan di beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut pernah dilakukan 

di India pada tahun 2016 dan di Bogor pada tahun 2018. Pada penelitian - penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indeks massa 

tubuh dengan flat foot bahwa indeks massa tubuh yang tinggi meningkatkan 

kemungkinan untuk mempunyai flat foot. Tetapi kedua penelitian ini menggunakan 

sampel kelompok umur dewasa dan anak – anak. Penelitian mengenai hubungan 

antara Indeks massa tubuh dengan  flat foot pada remaja juga sudah pernah dilakukan 

di Bali. Melihat bahwa adanya perbedaan antara gaya hidup orang di Jakarta dan Bali, 

maka perlu dilakukan penelitian ini di Jakarta. Jumlah penelitian hubungan antara 

indeks massa tubuh dengan flat foot pada remaja masih sedikit. Oleh karena itu tujuan 

penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara indeks massa tubuh dengan flat 

foot pada remaja di kota Jakarta.  

1.2 Perumusan masalah 

Penelitian akan hubungan indeks massa tubuh dengan flat foot pada remaja di 

Indonesia belum banyak dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian akan 

hubungan indeks massa tubuh dengan flat foot pada remaja berumur 13 – 15 tahun di 

Jakarta.  
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1.3 Pertanyaan penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan flat foot pada 

remaja berumur 13 – 15 tahun di Jakarta? 

1.4 Tujuan penelitian 

 1.4.1 Tujuan umum: 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

indeks massa tubuh dengan flat foot pada remaja berumur 13 – 15 tahun di kota 

Jakarta. 

1.4.2 Tujuan khusus: 

1. Untuk mengetahui prevalensi obesitas pada remaja. 

2. Untuk mengetahui prevalensi flat foot pada remaja 

1.5 Manfaat penelitian 

 1.5.1 Manfaat akademik: 

1. Meningkatkan jumlah penelitian mengenai hubungan antara flat foot 

dan indeks massa tubuh pada remaja.  

2. Menambah wawasan mengenai pengaruh indeks massa tubuh pada flat 

foot.  

1.5.2 Manfaat Praktis: 

1. Sebagai edukasi bagi siswa tentang obesitas dan flat foot.  
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