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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Di Indonesia angka harapan hidup semakin meningkat. Pada tahun 1980 

angka tersebut 54 tahun untuk wanita dan laki-laki 50,9 tahun. Pada tahun 1985 

meningkat lagi 61,5 tahun untuk wanita dan 57,9 tahun untuk laki-laki sedangkan 

pada tahun 1990 telah mencapai 64,7 tahun untuk wanita dan 62,9 tahun untuk 

laki-laki (Sumampouw, 2002). Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan 

mencapai 273 juta jiwa pada tahun 2025. Hampir seperempat dari jumlah 

penduduk itu, atau sekitar 62,4 juta jiwa tergolong kelompok manusia lanjut usia 

(lansia). Bahkan, jika menggunakan model proyeksi penduduk PBB, jumlah lansia 

pada 2050 menjadi dua kali lipat atau sekitar 120 juta jiwa lebih (Atmaji, 2007).  

Menurut penjelasan Akhmadi, 2009 lansia adalah periode dimana 

organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah 

menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Pada lansia akan terjadi proses 

menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan 

mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat 

bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi 

(Constantinides, 1994). Ada beberapa pendapat mengenai “usia kemunduran” 

yaitu ada yang menetapkan 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun. Badan kesehatan 

dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua 

yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lansia. Lansia banyak 
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menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera dan 

terintegrasi (Akhmadi, 2009).  

Pada proses menua akan terjadi perubahan-perubahan pada diri manusia 

baik fisik, mental maupun psikosial yang cenderung mengalami penurunan. 

Perubahan-perubahan tersebut meliputi system saraf pusat mengalami penurunan 

daya ingat, sistem pendengaran mengalami penurunan(Aboet, 1988), kapasitas 

pernafasan menurun, menurunnya penglihatan, penurunan sistem kardiovaskuler, 

penurunan sistem pengaturan tubuh, penurunan fungsi motorik dan fungsi 

sensorik, sistem gastrointestinal menurun(Raharjo, 1988). Begitu juga dari 

berbagai system dan jaringan tubuh juga   mengalami penurunan seperti penipisan 

dan pengeroposan tulang, kulit menjadi keriput,  dan system imun juga menurun 

(Nasution, 1988 & Dalus, 2004). 

Salah satu penurunan fungsi yang dialami oleh lansia adalah system 

pernafasan atau respirasi. Penurunan tersebut meliputi menurunnya kekuatan otot-

otot pernafasan baik otot-otot bantu pernafasan maupun otot-otot utama 

pernafasan, menurunnya aktifitas silia, menurunnya elastisitas paru, kapasitas 

maksimal pernafasan menurun, tulang-tulang pembentuk dinding dada mengalami 

pengeroposan atau osteoporosis sehingga menyebabkan jumlah udara pernafasan 

yang masuk keparu mengalami penurunan, penurunan sistem pernafasan yang lain 

adalah penurunan tekanan oksigen (O2) Arteri menjadi 75 mmHg yang akan 

mengganggu proses oksigenasi dari hemoglobin, dan O2 tidak terangkut semua 

kejaringan sehingga pengambilan oksigen maksimal (VO2 max) kedalam tubuh 

yang menurun.  (Raharjo, 1988). 
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Untuk membantu meningkatkan VO2 maks pada lansia adalah dengan 

memberikan suatu program latihan pada lansia tersebut. Dalam hal ini peneliti 

memilih jalan kaki untuk diberikan pada lansia dalam upaya meningkatkan VO2 

max pada lansia. Jalan kaki dipilih karena jalan kaki tersebut merupakan olahraga 

jenis low impact yang tidak mempunyai efek samping negative sama sekali yang 

cocok untuk diberikan pada lansia dan Jalan kaki merupakan aktivitas yang bisa 

dilakukan kapan saja tanpa harus memerlukan alat khusus (Wihastuti , 2007).   

Hasil penelitian (Wihastuti , 2007), terapi jalan kaki selama enam menit 

bisa meningkatkan kapasitas oksigen di dalam paru-paru sehingga mencegah 

terjadinya penyakit sesak napas saat tidur. Berjalan kaki akan menyebabkan 

jantung memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Memompa darah ini 

dibutuhkan oksigen yang cukup. ''Orang yang bergerak, beraktivitas akan memicu 

paru-paru melalui saluran pernapasan saat menghirup oksigen. Maka tubuh pun 

bisa segar kembali, bisa lebih berkonsentrasi (Wihastuti , 2007). Di samping itu, 

jantung pun akan memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik karena 

kebutuhan oksigen di dalam darah mencukupi. Ini merupakan faktor penting 

untuk mencegah terjadinya kerusakan organ tubuh akibat kekurangan oksigen 

(Tulaar, 2007). 

Latihan jalan kaki tidak mengubah ukuran paru-paru, tetapi mengurangi 

porsi residu, yaitu ruang dalam paru-paru yang biasanya tidak digunakan untuk 

penyerapan oksigen. Dengan demikian, kapasitas paru-paru terhadap penyerapan 

oksigen lebih besar, walaupun ukurannya tetap. Selama latihan ini pula, volume 

darah dan hemoglobin meningkat dengan latihan. Latihan aerobik juga 

mengurangi denyut jantung waktu istirahat. Jantung yang terlatih memompa darah 

lebih banyak dalam setiap pompaannya sehingga tidak lagi perlu berdenyut lebih 

keras (Brian, 2003). 
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Untuk menilai VO2 maks biasa menggunakan Uji Jalan 6 menit (Pollock, 

1990). Cara pelaksanaannya peneliti mengukur track dengan jarak sejauh 25 m 

dan diberi tanda pembatas pada ujung-ujungnya, kemudian para lansia diminta 

untuk berjalan dalam track tersenut dalam waktu 6 menit, dan dalam waktu 6 

menit tersebut dihitung berapa kali mampu melakukan pengulangan dan diukur 

berapa jarak yang mampu ditempuh oleh lansia tersebut. Pengukuran Uji Jalan 6 

menit ini dilakukan sebelum para lansia melakukan program latihan dan setelah 

para lansia selesai melakukan program latihan yang diberikan. 

Studi pendahuluan yang dilakukan di Panti Wreda dilakukan satu kali 

seminggu, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebugaran lansia. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Perubahan yang terjadi pada sistem pernafasan pada lansia antara lain, 

penurunan fungsi paru sehingga jumlah udara pernafasan yang masuk keparu 

mengalami penurunan. Penurunan sistem pernafasan yang lain adalah penurunan 

tekanan oksigen (O2) Arteri menjadi 75 mmHg yang akan mengganggu proses 

oksigenasi dari hemoglobin, dan O2 tidak terangkut semua kejaringan sehingga 

pengambilan oksigen maksimal (VO2 max) kedalam tubuh yang menurun.  

(Raharjo, 1988). Setelah umur 30 tahun terjadi penurunan kapasitas aerobik 

(oxygen comsumtion: VO2 max). kapasitas aerobic atau VO2 max merupakan 

indikator pemakaian oksigen oleh jantung dan, paru-paru dan untuk metabolisme 

dalam kesehatan olahraga, VO2 max menunjukkan kebugaran jasmani/kapasitas 

fisik seseorang. Dalam latihan ini kondisi jantung dan paru-paru untuk bekerja 
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lebih efisien. Keduanya bekerja untuk mempertahankan penyerapan oksigen 

maksimal (VO2 max). Semakin besar VO2 max, berarti semakin baik kapasitas 

fisik pada lansia (Wihastuti , 2007). 

Jalan kaki selain bertujuan melatih kesegaran jasmani, oksigen yang 

dihirup dan diedarkan saat berjalan kaki akan memperlancar sirkulasi darah 

sehingga tubuh menjadi tidak cepat lelah, tubuh dapat lebih cepat kembali ke 

kondisi normal (Gichara, 2009). Latihan ini akan menyebabkan kondisi jantung 

dan paru-paru untuk bekerja lebih efisien sehingga akan terjadi peningkatan VO2 

maks. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Karena banyak sekali permasalahan yang di alami oleh lansia dan peneliti 

tidak mampu untuk meneliti dari semua pemasalahan tersebut. Jadi batasan yang 

akan di ambil oleh penulis adalah penelitian dari salah satu permasalahan yang di 

alami oleh lansia yaitu permasalahan terhadap VO2 maksimal pada lansia. Lansia 

yang dipilih oleh peneliti adalah lansia kriteria middle age yaitu usia 45 tahun 

sampai 59 tahun. Karena menurut para ilmuwan kesehatan, setelah usia 25 tahun, 

kebugaran manusia menurun 1 % setiap umur bertambah 1 tahun. Jadi dari 

kriteria middle age sudah terjadi penurunan 20 %, dan mereka yang menginjak 

usia 60 tahun, kebugaran tubuhnya / daya tahan tubuhnya akan berkurang 35 %. 

Jadi peneliti memilih kriteria middle age karena di usia pertengahan lanjut usia 

sudah mengalami penurunan kebugaran atau VO2 max. Penelitian dilakukan di 

Panti wreda Surakarta. Jalan kaki yang dinilai untuk program latihan adalah jalan 
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kaki dengan waktu kurang lebih 40 menit dengan kecepatan 6 km/jam dengan 

pengulangan seminggu  3 kali. Penelitian dilakukan dengan mengunakan alat 

yang berupa kuesioner, midline,stopwatch  dan catatan klinis lansia jika ada. 

Sedangkan untuk pengukuran VO2 maks menggunakan midline dan stopwatch. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka permasalahan 

dirumuskan adalah apakah ada pengaruh jalan kaki terhadap VO2
  
maksimal pada 

lansia? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui VO2
 
maksimal pada lansia.  

2) Untuk mengetahui pengaruh jalan kaki terhadap VO2
 
maksimal pada 

lansia.  

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan akademik khususnya 

dalam membuat suatu penelitian dan analisa kasus. 

2. Bagi Masyarakat 

Adapun secara umum di masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk: 
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a. Mendapat gambaran tentang manfaat jalan kaki sehingga tertarik 

untuk melakukannya. 

b. Membantu pemberian penjelasan hubungan jalan kaki terhadap 

kesehatan pada lajut usia di masyarakat. 

3. Bagi Institusi 

a. Memberikan referensi dan bahan pembanding dalam kegiatan yang 

ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan. 

b. Memberikan ruang sudut pandang fisioterapi dalam menganalisa 

tentang pengaruh jalan kaki terhadap VO2
 
maksimal pada lanjut 

usia. 

4. Bagi Pendidikan 

Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

ilmiah dalam kasus penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan jalan 

kaki, kemudian informasi ilmiah ini diharapkan dapat menambah 

pengertian kepada masyarakat luas tentang pengaruh jalan kaki terhadap 

kesehatan pada lanjut usia, memberikan gambaran pemberian edukasi 

kepada fisioterapis pada khususnya tentang pengaruh jalan kaki dengan 

VO2
 
maksimal. 

 


