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Abstrak 
 
Kegemukan atau obesitas adalah kelebihan berat badan karena adanya 

penimbunan lemak yang berlebihan. Tidak semua orang bisa kelebihan berat badan, 
sementara lainnya cepat sekali mengalami pertambahan berat.  Hasil penelitian 
menunjukkan adanya hubungan antara obesitas dengan gen, khususnya yang berkaitan 
dengan perilaku nafsu makan. Seorang obesitas akan mewariskan sifat tersebut kepada 
keturunannya.  

Peningkatan obesitas diduga juga ada hubungannya dengan makanan siap saji 
berkalori tinggi yang banyak bermunculan pada belakangan ini. Orang obesitas 
cenderung lebih menyukai makanan berkalori tinggi diantara beberapa pilihan makanan 
yang lain. Pengendalian diri untuk tidak mengkonsumsi makan berlebihan merupakan 
salah satu cara yang dianjurkan untuk mengatasi pertambahan berat badan. 

Dua faktor penting yang berpengaruh dalam mempengaruhi berat badan adalah 
asupan nutrisi dan aktivitas fisik.  Kelebihan berat tubuh dapat diatasi dengan aktivitas 
fisik yang memerlukan sejumlah energi dari hasil pemecahan lemak.    
 
Kata Kunci  :  Gen obesitas, perilaku makan 

 
 
PENDAHULUAN 

Obesitas atau kegemukan adalah kelebihan berat badan karena adanya penimbunan lemak 
yang berlebihan. Obesitas merupakan suatu keadaan kekurangan gizi atau kekurangan makanan 
yang sehat. Keadaan ini merupakan masalah yang umum bagi sebagian besar masyarakat sosial 
menengah ke atas, yang mengalami perubahan gaya hidup khususnya pola makan yang kurang 
sehat.  Dari hasil pengamatan, ada beberapa penyebab lainnya yang mengakibatkan obesitas, 
seperti akibat samping dari beberapa macam obat anti depresi dan kontrasepsi, Orang yang 
mengurangi rokok juga dapat mengalami peningkatan berat badan.   

Obesitas merupakan masalah yang serius dalam kesehatan karena banyak penyakit serius 
yang muncul diawali dari kelebihan berat badan. Kegemukan bisa berakibat timbulnya beberapa 
penyakit seperti, gangguan pernafasan, gangguan kardiovaskular yang antara lain berupa hipertensi 
yang bisa menyebabkan stroke, penyakit kantung empedu, diabetes tipe II, gangguan hormonal, 
radang tulang dan sendi, asam urat dll. 

Kegemukan seringkali dihubungkan dengan pola makan dan kurangnya aktivitas fisik. 
Pernyataan tersebut mungkin benar, namun ada penjelasan lain yang menyangkut kasus kegemukan 
atau obesitas, yaitu ada gen yang bertanggung jawab atas kegemukan tersebut.   Orang-orang yang 
tidak aktif memerlukan lebih sedikit kalori. Seseorang yang cenderung mengkonsumsi makanan 
kaya lemak dan tidak melakukan aktivitas fisik yang seimbang, akan mengalami obesitas.  
 Tubuh memerlukan lemak untuk menyimpan energi, namun kelebihan lemak dalam tubuh 
dapat menyebabkan kelebihan berat yang disebut obesitas.  Rata-rata wanita memiliki lemak tubuh 
yang lebih banyak dibandingkan pria. Perbandingan yang normal antara lemak tubuh dengan berat 
badan adalah sekitar 25-30% pada wanita dan 18-23% pada pria. Wanita dengan lemak tubuh lebih 
dari 30% dan pria dengan lemak tubuh lebih dari 25% dianggap mengalami obesitas.  
 Hasil penelitian menyebutkan faktor genetik mempengaruhi terjadinya kegemukan. 
Pengaruhnya sendiri sebenarnya belum jelas, tetapi ada bukti yang mendukung fakta tersebut. 
Dilaporkan bahwa anak-anak dari orang tua normal mempunyai 10% peluang menjadi gemuk. 
Peluang itu akan bertambah menjadi 40-50% bila salah satu orang tua menderita obesitas, dan akan 
meningkat menjadi 70-80% bila kedua orang tua menderita obesitas. Disebutkan ada lebih dari satu 
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gen yang bertanggung jawab atas obesitas, diantaranya yang berkaitan dengan pengaturan asam 
lemak dan kolesterol dan pengendalian rasa lapar atau pengaturan nafsu makan.  
 
PEMBAHASAN 
 Obesitas berasal dari bahasa Latin obesus, artinya menghabiskan makanan, yang kemudian 
diartikan sebagai suatu karakteristik tubuh yang kelebihan lemak berkaitan  dengan peningkatan 
cadangan energi yang tersimpan dalam jaringan adiposa (http://www.bookrags.com/Obesity).  
Untuk mengukur kelebihan berat badan seseorang digunakan Indeks Masa Tubuh (Body Mass 
Index, BMI), yaitu : 
 
                                         Berat Badan (Kg) 
  BMI  =   
                                        Tinggi Badan (m2) 
 
Klasifikasi IMT untuk Indonesia adalah sebagai berikut : 

Kategori IMT 
Kekurangan berat badan tingkat berat < 17,0 Kurus 
Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 – 18,4 

 N o r m a l 18,5 – 25,0 
Kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 – 27,0 Gemuk 
Kelebihan berat badan tingkat berat > 27,0 

  (http://forum.dudung.net/index.php?topic=6062.0) 
 

Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang dewasa berumur di atas 18 tahun,  tidak 
diterapkan untuk bayi, anak-anak, atau remaja (I Dewa Nyoman Supariasa dkk., 2002: 60).  

Obesitas dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal utama 
penyebab obesitas adalah keinginan makan yang berlebihan, terutama makanan yang berkalori 
tinggi.  Faktor emosi juga dapat menyebabkan seseorang mengalihkan perhatiannya ke makanan. 
Beberapa ahli menilai bahwa kebiasaan hidup dan pola makan merupakan faktor yang penting 
dalam mempengaruhi berat badan.  Riset yang dilakukan terhadap populasi penduduk Amerika 
Serikat, terdapat 60,5% penduduk berusia dewasa mengalami kondisi berat badan berlebih (data 
tahun 2005). Berdasarkan data tersebut, beberapa ahli yakin bahwa kebiasaan hidup dan pola 
makan memegang faktor penting dalam mempengaruhi berat badan seseorang bila dibandingkan 
faktor internal.  

Aktivitas fisik merupakan salah satu cara lain yang mudah untuk  mengurangi berat badan 
tanpa perlu mengonsumsi obat-obatan pembakar lemak dan semacamnya, yaitu dengan melakukan  
peningkatan aktivitas fisik dan pengurangan asupan makanan ke dalam tubuhnya.  Untuk 
melakukan aktivitas fisik, manusia memerlukan sejumlah energi. Jika energi yang diberikan oleh 
makanan tidak cukup, maka energi diperoleh dari hasil pemecahan lemak yang tersimpan di dalam 
tubuh.  Fisik yang tidak aktif, menjadi penyebab utama obesitas diantara semua kelompok umur, 
karena mereka makan dalam jumlah yang tidak lebih banyak dibanding mereka yang beratnya 
normal. Tidak  adanya aktivitas fisik menyebabkan mereka  makan lebih banyak dari yang mereka 
butuhkan untuk bergerak, sehingga akibatnya terkumpullah lemak yang berlebihan. Semakin 
banyak melakukan aktivitas fisik, semakin banyak kalori digunakan. 

Berat badan juga dapat dikurangi dengan cara membatasi asupan nutrisi. Jika kalori yang 
masuk lebih besar dari kalori yang keluar, maka sisa kalori akan disimpan di dalam tubuh. Jika 
kalori masuk lebih sedikit dari kalori yang keluar, maka simpanan kalori yang berupa lemak akan 
digunakan untuk menutupi defisit energi (http://id.Wikipedia.org/wiki /Diet).   

Memberi makanan terlalu banyak kepada bayi dapat mengakibatkan banyak 
berkembangnya sel-sel lemak. Sel-sel ini dapat mengakibatkan pembentukan lemak secara cepat 
sehingga dapat terkena obesitas dikemudian hari. Solomon dkk (2008 : 1006-1007) menyebutkan 
bahwa obesitas merupakan hasil dari peningkatan ukuran sel-sel lemak atau peningkatan jumlah 
sel-sel lemak. Jumlah sel-sel lemak pada orang dewasa nampaknya ditentukan oleh jumlah lemak 
yang disimpan selama masa bayi dan kanak-kanak. Mendapatkan makanan yang berlebihan sejak 
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awal akan menyebabkan terbentuknya sel-sel lemak dalam jumlah yang berlebihan.  Sel-sel ini di 
kemudian hari akan menjadi tempat menyimpan kelebihan lipid atau ukuran selnya akan mengecil 
tetapi akan tetap berada di tempatnya.  Orang dengan jumlah sel lemak yang berlebihan akan 
cenderung obesitas dibandingkan orang dengan jumlah sel normal.   

Pengaturan rasa lapar, nafsu makan, dan kenyang diatur oleh pusat tertentu di otak. Bagian 
dari otak ini secara normal mengatur orang makan dalam jumlah makanan tertentu yang cukup 
untuk menyediakan tenaga. Proses pengaturan ini dapat terganggu oleh beberapa penyebab seperti 
tekanan emosi yang menyebabkan berkurangnya kegiatan fisik tetapi keinginan makan menjadi 
lebih banyak dari biasanya, sehingga menjadi kelebihan berat badan 
(http://totokperut.blogspot.com/2010/02/bahaya_obesitas.html). 

Obesitas tidak seluruhnya diakibatkan oleh kurangnya aktivitas fisik atau makan 
berlebihan, tetapi faktor genetik juga mempunyai andil yang cukup nyata. Penelitian pada tikus 
yang kegemukan menunjukkan adanya alel yang mengalami mutasi pada gen yang 
bertanggungjawab atas obesitas.  (Solomon dkk., 2008:1007).  

Penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Medis Universitas Boston menemukan bahwa gen 
bernama INSIG2 bertanggung jawab terhadap obesitas. Gen INSIG2 bertanggung jawab dalam 
menginhibisi sintesis asam lemak dan kolesterol. Beberapa produk protein dari varian gen INSIG2 
memiliki daya inhibisi yang rendah sehingga orang-orang dengan varian gen ini akan cenderung 
lebih banyak menumpuk lemak di dalam tubuhnya. Sekitar 1 dari sepuluh orang (10%) diduga 
membawa varian gen ini  (http://id.Wikipedia.org/wiki /Diet).  

Gen lain yang bertanggung jawab terhadap obesitas adalah gen FTO. FTO adalah nama 
gen yang terletak pada kromosom 16 manusia. Berdasarkan hasil penelitian orang-orang yang 
memiliki varian tertentu dari FTO dan memiliki pasangan alel homozigot varian tersebut di dalam 
genomnya (16,4% dari subyek penelitian) memiliki berat badan 3 kg lebih berat dari orang biasa 
dan memiliki risiko terserang obesitas 1,5 kali lebih besar dari orang biasa 
(http://id.Wikipedia.org/wiki /Diet). Gen FTO tampaknya sangat aktif di hypothalamus, bagian 
otak yang penting dalam pengendalian rasa lapar. Tingkat gen FTO tampaknya dipengaruhi oleh 
pemberian makanan dan berpuasa (http://litbang.depkes.go.id/index.htm). 

Gen ob adalah gen yang menghasilkan hormon leptin. Pada manusia gen ini terdapat pada 
kromosom ke 7. Hormon ini mengontrol nafsu makan dan mengatur proses pembakaran lemak 
dalam tubuh.  Gen yang terdiri dari 3 ekson dan 2 intron menyandi protein leptin yang diproduksi 
oleh sel-sel lemak (adiposit). Leptin masuk ke dalam peredaran darah. Saat leptin mengikat 
reseptor leptin yang berada di otak, terjadi proses penghambatan pengeluaran neuropeptida Y 
(NPY), yang berpengaruh pada peningkatan nafsu makan.  Bila tidak ada leptin nafsu makan 
menjadi tidak terkontrol (http://www.atmajaya.ac.id/content.asp).  Pada level leptin rendah dan 
makanan yang masuk sedikit, hypothalamus mengeluarkan NPY yang menyebabkan keinginan 
untuk makan dan memperlambat metabolism, suatu tindakan mengembalikan keadaan homeostatis.  
Pada waktu perut kosong, akan disekresikan hormon ghrelin yang merangsang nafsu makan. 
Sistem usus juga mengeluarkan beberapa peptide termasuk hormon obestatin dan cholecystokinin 
yang merupakan sinyal untuk rasa kenyang dan berhenti makan (Solomon dkk., 2008:1007). 

Pada binatang pengerat, kadar leptin dipengaruhi oleh asupan makanan. Kadar leptin akan 
menurunkan pada tikus yang dipuasakan dan meningkat bila tikus tersebut diberi makan kembali. 
Perubahan pola ini mengikuti perubahan konsentrasi insulin, karena ekspresi leptin diinduksi oleh 
insulin. Pada manusia, kelaparan akan menurunkan konsentrasi leptin dan makan yang berlebihan 
akan meningkatkan konsentrasi leptin. Makanan rendah kalori yang diberikan dalam jangka waktu 
yang tidak terlalu lama (1-2 minggu) akan menurunkan kadar leptin plasma dalam jumlah besar, 
tetapi tidak begitu berpengaruh pada berat badan. Sebaliknya bila terjadi keseimbangan kalori yang 
positif, maka peningkatan berat badan yang tidak terlalu besar akan diikuti dengan peningkatan 
kadar leptin dalam plasma yang tinggi (Jenny Hidayat dan Mohammad Kartono Ichwani, 2006:27) 

Gen db (diabetic) adalah gen penghasil reseptor leptin.  Sejumlah orang yang mempunyai 
masalah obesitas ternyata mengalami mutasi baik pada gen yang memproduksi leptin maupun gen 
yang memproduksi reseptor leptin.  Pada penelitian dengan menggunakan tikus-tikus percobaan 
yang gemuk dengan cacat pada gen diabetes (gen db), diduga menyebabkan kelainan pada reseptor 
leptin. Perbandingan kadar hormon leptin pada tikus-tikus dengan kelainan ini diperoleh hasil 
sebagai berikut : 
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- Tikus-tikus dengan kelainan pada gen obesitas (gen ob) tidak menghasilkan hormon 
leptin 

- Tikus-tikus dengan kelainan pada gen diabetes (gen db) didapatkan peningkatan kadar 
leptin darah 10 kali lebih besar dibandingkan pada tikus yang normal 

Pemberian leptin secara eksogen memberikan respon yang baik terhadap tikus dengan 
kelainan pada gen ob berupa penurunan berat badan, tetapi tidak memberikan manfaat pada tikus 
dengan kelainan pada gen db. Hal ini disebabkan tikus-tikus tersebut tidak mempunyai reseptor 
leptin sehingga resisten terhadap efek hormon tersebut. Akibatnya informasi yang dikirim ke syaraf 
pusat tidak menggambarkan kadar leptin  (Jenny Hidayat dan Mohammad Kartono Ichwani, 2006 : 
27 – 28). 

 
PENUTUP 
 Obesitas dapat disebabkan oleh faktor-faktor di luar tubuh seperti keinginan makan yang 
berlebihan terutama makanan yang berkalori tinggi dan kurangnya aktivitas fisik. Faktor-faktor 
internal utama penyebab obesitas adalah faktor genetik. Kedua faktor tersebut bersama-sama dapat 
menyebabkan kelebihan berat badan.  Faktor genetik lebih banyak berperan dalam metabolisme 
dalam tubuh yang berkaitan dengan penumpukkan lemak di dalam sel-sel lemak dan berperan 
dalam perilaku makan.  Mutasi menyebabkan gen-gen tersebut tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya, sehinggan menyebabkan obesitas pada orang yang bersangkutan.  
 Mengatasi obesitas dapat dimulai sejak masih bayi dengan cara tidak memberikan 
makanan yang berlebihan, karena akan menyebabkan peningkatan jumlah sel-sel lemak 
dibandingkan dengan bayi-bayi dengan asupan makanan normal. Sel-sel lemak merupakan tempat 
menyimpan kelebihan lemak. Jumlah sel-sel ini akan tetap bertahan sampai dewasa walaupun tidak 
ada kelebihan lemak yang akan disimpan.  
 Dengan diketahuinya gen-gen penyebab obesitas yang berkaitan dengan perilaku makan, 
penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menghasilkan hormon-hormon sintetis yang dapat 
menurunkan berat badan tanpa harus melakukan aktivitas fisik yang memakan waktu yang cukup 
lama 
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