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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di Indonesia, tingkat obesitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan presentasi Indeks Massa Tubuh (IMT) di Indonesia pada profil 

kesehatan Indonesia 2015 menunjukkan data bahwa pada kelompok dewasa 

berusia diatas 18 tahun memiliki dominasi masalah obesitas1. Menurut 

karakteristik, masalah obesitas cenderung lebih tinggi pada penduduk yang 

tinggal di perkotaan, berpendidikan lebih tinggi dan pada kelompok status 

ekonomi tinggi.  

 Aktivitas fisik penduduk Indonesia semakin berkurang. Riset 

kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2007 menyatakan bahwa 48,2 persen 

penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 10 tahun kurang melakukan 

aktivitas fisik, dimana kelompok perempuan yang kurang melakukan aktivitas 

fisik (54,5 persen) lebih tinggi dari pada kelompok laki-laki (41,4 persen)2. 

Menurut Rauner dkk. pada tahun 2013 di  Jerman, berat badan yang berlebihan 

disebabkan salah satunya oleh rendahnya tingkat aktivitas fisik dan kebugaran 

tubuh3.  

 Mahasiswa fakultas kedokteran yang mempelajari berbagai penyakit 

seharusnya tahu dan sadar bahwa aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh. Mahasiswa kedokteran juga banyak yang tidak mempunyai 

waktu yang cukup untuk berolahraga4. Hal ini dikarenakan setiap harinya 
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mahasiwa kedokteran mempunyai jadwal kuliah yang cukup padat dari pagi 

hingga sore hari. Dampak dari berkembangnya teknologi mulai dari komputer, 

gawai5, dan lift6 menjadi salah satu penyebab kurangnya aktivitas fisik. 

Terkadang kita lebih sering menggunakan lift untuk mencapai satu lantai, 

padahal bisa juga dilakukan dengan menaiki tangga. 

 Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa 80% 

penyakit jantung, stroke dan diabetes, serta 40% kanker dapat dicegah dengan 

pola konsumsi makanan sehat, aktivitas fisik yang cukup dan teratur serta tidak 

merokok7. 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Levin dkk. pada tahun 

2003 di Amerika Serikat dan Habut dkk.8 pada tahun 2015 di Indonesia 

menunjukan adanya hubungan antara aktivitas fisik dengan indeks massa 

tubuh9. Sementara ada penelitian lain yang dilakukan oleh Sarma dkk. pada 

tahun 2014 di Kanada, menunjukan tidak ada hubungan antara leisure time 

physical activity (LTPA) dan indeks massa tubuh pada orang dewasa10.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Beberapa penelitian telah menghubungkan aktivitas fisik dengan 

indeks massa tubuh, namun masih terdapat perbedaan pendapat. Beberapa hasil 

studi menunjukkan bahwa aktivitas fisik berhubungan dengan indeks massa 

tubuh. Beberapa hasil studi yang lain menunjukkan bahwa aktivitas fisik tidak 

berhubungan dengan indeks massa tubuh. Sampai saat ini, belum ada publikasi 
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tentang hubungan intensitas aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh pada 

mahasiswa fakultas kedokteran. Sehingga, penelitian ini perlu dilakukan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara intensitas aktivitas fisik dengan 

tingkat indeks massa tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan (UPH)? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

        1.4.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan 

Indeks Massa Tubuh . 

 

        1.4.2 Tujuan khusus 

Untuk mengetahui hubungan tingkat indeks massa tubuh pada tiap 

kategori intensitas aktivitas fisik pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPH. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

Menjadi data baru mengenai hubungan antara intensitas aktivitas fisik 

dengan indeks massa tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

UPH. 
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1.5.2 Manfaat praktis 

Menjadi referensi bagi praktisi atau klinisi sebagai sumber edukasi 

bagi masyarakat terutama mahasiswa fakultas kedokteran untuk 

menerapkan pola hidup sehat salah satunya beraktivitas fisik secara 

teratur. 

 

 

 

 

 

 

  




