
 

 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Adanya penurunan kadar hormon estrogen pada perempuan usia menopause 

dapat meningkatkan kejadian obesitas sentral. Di Indonesia kejadian obesitas 

sentral pada usia >18 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 

2018 terdapat 31 % kejadian, sedangkan di Jawa Timur terdapat 30% kejadian 

obesitas sentral dari keseluruhan jumlah penduduk (RISKESDAS, 2019). 

Penelitian yang dilakukan Sofa di salah satu posyandu lansia di Surabaya pada 

tahun 2018. Menemukan bahwa dari 81 responden 17,3% diantaranya memiliki 

obesitas sentral (Sofa, 2018). Obesitas sentral yang tinggi pada menopause 

diakibatkan oleh adanya lemak yang didistribusikan kembali di antara berbagai 

depot lemak terutama selama atau setelah usia menopause. Distribusi lemak 

tubuh ke abdomen menyebabkan adanya peningkatan lingkar perut 4 cm setiap 9 

tahun pada wanita dewasa (Tuomikoski dan Savolainen-Peltonen, 2017). 

The International Menopause Society (IMS) menyatakan bahwa adanya 

penurunan hormon estrogen pada menopause juga akan meningkatkan adanya 

keluhan fisik maupun psikologis (Riyadina,Woro; Kodim,Nasrin; Madanijah 

2014). Menurut penelitian yang dilakukan di Desa Pabelan Kabupaten Semarang 

Jawa Tengah dengan jumlah responden sebanyak 75 perempuan menopause 
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menyatakan bahwa sebanyak 81,3% perempuan menopause mengalami keluhan 

vasomotor berupa hotflushes (Hekhmawati, 2016). Keluhan vasomotor 

merupakan keluhan umum yang dirasakan oleh perempuan menopause. Pada 

75% perempuan keluhan ini akan bertahan 2 tahun setelah terjadinya menopause, 

dan 25% akan tetap bertahan sampai 10 tahun (Avis et al, 2015). Penelitian yang 

dilakukan di Amerika tahun 2016 Pada 16.000 perempuan yang berusia 45 – 55 

tahun, menyatakan bahwa tingginya ukuran lingkar pinggang dapat memperberat 

keluhan vasomotor (Karvonen-Gutierrez dan Kim, 2016) . Adanya sistem 

adipokine yang buruk pada obesitas sentral dipercaya dapat mempengaruhi 

sistem saraf pusat, suhu tubuh serta aktivitas saraf simpatik berlebihan, sehingga 

dicurigai menyebabkan sindrom vasomotor pada menopause (Tuomikoski dan 

Savolainen-Peltonen, 2017). Pemeriksaan lingkar pinggang ini telah diadakan di 

Amerika mulai tahun 1998 untuk perempuan menopause obesitas saja, namun 

penelitian yang dilakukan di Amerika menemukan bahwa, perempuan 

menopause yang memiliki obesitas sentral dan memiliki IMT normal mempunyai 

kemungkinan mortalitas yang hampir sama tingginya dengan perempuan 

menopause yang memiliki obesitas sentral dan juga memiliki IMT obesitas (Sun 

et al, 2019). Perempuan yang memiliki obesitas sentral dan merasakan keluhan 

vasomotor akan semakin banyak, mengingat jumlah perempuan menopause 

setiap tahun mengalami peningkatan. Menurut World Health Organization 

(WHO) akan terjadi peningkatan jumlah wanita menopause di seluruh dunia 

menjadi 1,2 miliar jiwa di tahun 2020. Sedangkan di Indonesia diprediksi akan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN OBESITAS SENTRAL... YUNIAR SETYAWATI



3 

 

 

 

terjadi peningkatan jumlah menopause menjadi 30,3 juta pada tahun 2020 

(Kemenkes RI, 2018) . Di Kabupaten Jombang terdapat 5075 dari keseluruhan 

jumlah penduduk perempuan dalam rentang usia 45 – 55 tahun (BPS, 2018), 

 Obesitas sentral pada menopause layak untuk mendapatkan perhatian khusus. 

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa obesitas 

sentral pada menopause dapat meningkatkan resiko terjadinya sindrom 

metabolik, diabetes tipe-2, hipertensi, aterosklerosis, gangguan kardiovaskular 

dan dyslipidemia pada usia pasca menopause (Prastiwi, 2018). Dusun 

sumberwaru yang memiliki jumlah perempuan menopause sebanyak 95 orang 

dari 432 penduduk yang berjenis kelamin perempuan memiliki 1 posyandu lansia 

yang aktif menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk membantu menjaga 

kesehatan pralansia dan lansia. Upaya promotif dan preventif yang dilakukan 

sudah cukup baik namun masih ditemukan masalah berupa beberapa penyakit 

degeneratif seperti diabetes mellitus (DM), hipertensi, nyeri sendi serta penyakit 

jantung pada perempuan menopause. 

Di Indonesia, penelitian yang berkaitan dengan obesitas sentral serta 

hubungannya dengan keluhan vasomotor pada menopause belum ada. Sehingga, 

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara obesitas sentral 

dengan keluhan vasomotor. Mengingat, keluhan vasomotor merupakan keluhan 

umum yang dirasakan oleh perempuan menopause. Mengetahui lebih dini adanya 

obesitas sentral pada menopause dapat membantu mencegah dan mengatasi 

masalah menopause, serta efek jangka panjang berupa keluhan vasomotor yang 
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memberat, serta munculnya berbagai penyakit degeneratif yang mungkin 

ditimbulkan. Berdasarkan masalah tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hubungan obesitas sentral dengan karakteristik keluhan 

vasomotor pada perempuan menopause di Dusun Sumberwaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara 

obesitas sentral dengan karakteristik keluhan vasomotor pada perempuan 

menopause ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara obesitas sentral dengan karakteristik 

keluhan vasomotor pada perempuan menopause di Dusun Sumberwaru. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran karakteristik umum responden yang mengalami 

keluhan vasomotor pada perempuan menopause di Dusun Sumberwaru. 

2. Mengetahui karakteristik keluhan vasomotor pada perempuan menopause 

yang memiliki obesitas sentral di Dusun Sumberwaru. 

3. Mengetahui hubungan obesitas sentral dengan karakteristik keluhan 

vasomotor pada perempuan menopause di Dusun Sumberwaru. 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta bukti empiris 

mengenai hubungan obesitas sentral dengan karakteristik keluhan 

vasomotor pada perempuan menopause. 

1.4.2 Praktis 

1. Institusi Pendidikan  

Menjadi referensi dalam proses pembelajaran dan pengembangan 

penelitian khususnya yang berhubungan dengan keluhan menopause 

dan obesitas sentral. 

2. Tempat penelitian 

Menjadi informasi bagi institusi atau lembaga tempat penelitian untuk 

mendeteksi lebih dini mengenai hubungan obesitas sentral dengan 

karakteristik keluhan vasomotor pada perempuan menopause, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan menopause. 

3. Masyarakat 

Menambah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai 

hubungan obesitas sentral terhadap karakteristik keluhan vasomotor 

pada perempuan menopause, sehingga dapat melakukan pencegahan 

dan penanganan lebih dini serta terdorong untuk menerapkan pola 

hidup sehat. 
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4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dapat mengetahui hubungan obesitas sentral dengan 

karakteristik keluhan vasomotor pada perempuan menopause, sehingga 

dapat melakukan pencegahan dan penanganan lebih dini serta 

terdorong untuk menerapkan pola hidup sehat. 

1.5 Risiko Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur lingkar pinggang 

responden secara langsung. Kemungkinan akan timbul rasa ketidaknyamanan 

pada responden.  
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