
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di jaman modern seperti saat ini, banyak ditemukan penemuan teknologi yang semakin 

canggih dan dapat memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau 

bahkan meringankan beban pekerjaan. Kemajuan teknologi ini mempunyai dampak 

positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah manusia semakin malas 

melakukan aktivitas fisik karena banyaknya alat-alat yang meringankan kerja manusia. 

Sama hal nya dengan mahasiswi yang cenderung menggunakan lift daripada 

menggunakan tangga untuk sampai di kelas. Dengan begitu, dampak dari kemajuan 

teknologi menyebabkan kurangnya minat seseorang untuk melakukan aktivitas fisik.  

Di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), pada tahun 2013 

ditemukan bahwa di 22 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat penduduk yang memiliki 

prevalensi aktivitas fisik tergolong kurang aktif, dan data tersebut berada di atas rerata 

penduduk yang ada di seluruh Indonesia. Aktivitas fisik yang kurang merupakan salah 

satu faktor resiko penyakit kronik terutama penyakit kardiovaskuler, penyakit 

serebrovaskuler, dan diabetes mellitus tipe 2 (Candrawati S, 2011). American Heart 

Association (AHA) menyatakan bahwa gaya hidup tidak aktif merupakan faktor resiko 

utama penyakit jantung koroner. Sementara gaya hidup tidak aktif atau tingkat aktivitas 

yang rendah merupakan salah satu faktor utama terjadinya obesitas, selain faktor asupan 

kalori yang berlebihan (levine &miller, 2007).  

Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan ataupun abnormal yang dapat 

mengganggu kesehatan (WHO, 2011). Berdasarkan Myers (2004), seseorang dikatakan 

obesitas apabila terjadi pertambahan atau pembesaran sel lemak tubuh mereka. Sejalan 

dengan itu WHO (2006) menuliskan obesitas akan menimbulkan konsekuensi kesehatan 

yang serius dan merupakan resiko mayor untuk mengalami penyakit-penyakit kronik 

seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, gangguan muskuloskeletal dan beberapa 

kanker. Ada beberapa metode untuk mengetahui status obesitas diantaranya adalah 
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Indeks Massa Tubuh(IMT) yang menjadi indikator kuat terhadap faktor risiko 

kardiometabolik. Hal tersebut berkaitan dengan distribusi lemak pada tubuh (Lehto R et 

all, 2011).  

Berdasarkan Kemenkes 2012, salah satu upaya pencegahan obesitas adalah dengan 

melakukan aktivitas fisik teratur. Salah satu contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan 

dengan mudah adalah berjalan kaki yang bersifat ringan, sederhana, dan murah 

(Augustine J, 2008). Berjalan kaki membuat tubuh kita melakukan aktivitas fisik yang 

dapat mengontrol berat badan melalui proses: memperbaiki komposisi tubuh, 

meningkatkan kapasitas mobilisasi dan oksidasi asam lemak, serta memperbaiki profil 

lipid darah (Soegih R et all, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh aktivitas fisik jalan kaki dengan IMT dimana penelitian ini belum 

banyak dilakukan di Indonesia, terutama di Jakarta yang mana merupakan daerah urban 

yang masyarakatnya memiliki keterbatasan waktu dan ruang untuk melakukan aktivitas 

fisik maupun berolahraga.  

 

Bersamaan dengan itu dalam sudut pandang Islam juga memandang bahwa kesehatan itu 

sangat penting karena kesehatan merupakan hak asasi manusia yang sesuai dengan 

fitrahnya dikarenakan islam adalah agama yang sempurna yang meliputi semua aspek 

kehidupan manusia. Agama islam dan aktivitas fisik maupun olahraga memiliki korelasi 

atau hubungan yang erat karena dengan melakukan aktivitas fisik setiap orang dapat 

menjaga kesehatan dimana menjaga kesehatan dianjurkan oleh Rasulullah SAW.  

 

Rasulullah sangat memperhatikan kesehatan karena pentingnya nikmat kesehatan seperti 

riwayat dari Ibn 'Abbas RA, beliau berkata: 

 

"Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dua kenikmatan yang dapat memperdaya 

banyak manusia adalah sehat dan waktu luang." (HR. Al-Bukhari) 

Allah Subhanah wa Ta’ala juga berfirman:  
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“Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada 

kita) ialah orang yang kuat fisiknya lagi dapat dipercaya.” (QS. al-Qashash: 26).  

Islam menegaskan pentingnya olahraga untuk menciptakan generasi Rabbani yang kuat 

dan sehat. Oleh karena itu Islam menganjurkan setiap muslim untuk mengajarkan anak-

anaknya bagaimana cara memanah, berenang, dan berkuda serta jenis aktivitas fisik 

lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan individu. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah kurangnya aktivitas fisik dapat menimbulkan masalah kesehatan dan 

bahkan bisa menjadi salah satu faktor resiko penyakit kronik. Salah satu cara untuk 

mencegah masalah tersebut adalah dengan melakukan aktivitas fisik rutin salah satu 

contohnya yaitu berjalan kaki yang dapat dilakukan kapan saja, ringan, dan tidak 

memerlukan biaya yang mahal.  

 

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan 

mengamati pengaruh kebiasaan aktivitas fisik jalan kaki terhadap IMT pada mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015-2017 ditinjau dari sisi 

Kedokteran dan Islam. 

 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian:  

1. Apakah terdapat pengaruh antara aktivitas fisik jalan kaki terhadap Indeks Masa Tubuh 

(IMT) pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara aktivitas fisik jalan kaki terhadap Indeks Masa Tubuh 

(IMT) ditinjau dari sudut pandang Islam? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu : 

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan IMT pada mahasiswi dengan aktivitas fisik jalan kaki dan 

yang menggunakan kendaraan ke kampus. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tingkat kebiasaan aktivitas fisik pada mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI angkatan 2015-2017 

2. Mengetahui nilai IMT pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI yang 

mempunyai kebiasaan jalan kaki 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1.5.1. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan keterampilan dalam 

melakukan penelitian terutama di bidang kesehatan serta menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh aktivitas fisik jalan kaki terhadap IMT. 

1.5.2. Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai pengaruh aktivitas fisik jalan kaki terhadap IMT. Dengan begitu masyarakat 

mengetahui pentingnya aktivitas fisik terutama jalan kaki untuk menjaga kesehatan. 

1.5.3. Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi 

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membuktikan pengaruh aktivitas fisik jalan kaki terhadap IMT pada mahasiswi Fakultas 

Kedokteran, sehingga dapat menjadi sumbangan ilmu untuk seluruh sivitas akademika 

Universitas YARSI. 

	


