1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Lanjut usia (lansia) adalah bagian dari proses tumbuh kembang yang
berkembang dari anak-anak, dewasa yang akhirnya menjadi tua. Di masa
datang, jumlah lansia di Indonesia deperkirakan semakin bertambah. Tahun
1990 jumlah lansia 6,3 persen (11,3 juta orang), pada tahun 2015 jumlah
lansia diperkirakan mencapai jumlah 24,5 juta orang, dan akan melewati
jumlah balita yang pada saat itu dipekirakan mencapai 18,8 juta orang.
Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1995
jumlah lansia 60 tahun ke atas sebesar 7,5 persen atau 15 juta jiwa dibanding
tahun 1986 sebesar 5,3 persen atau 9,5 juta jiwa. Tahun 2020 jumlah lansia di
Indonesia diperkirakan akan mencapai urutan ke-6 terbanyak di dunia
melebihi jumlah lansia di Brazil, Meksiko, dan Negara-negara di Eropa
(SKRT, 1986, dikutip oleh Pudjiastuti, 2003).
Lansia bukan suatu penyakit tetapi merupakan tahapan lanjut dari
proses kehidupan yang ditandai penurunan kemampuan tubuh (Aswin,2003).
Berdasarkan teori Cross Linking adanya penurunan hingga hilangnya fungsi
pada proses menua adalah akibat adanya reaksi lemak, protein, karbohidrat,
asam nukleat dengan zat kimia dan radiasi. Dimana akibat adanya reaksi
tersebut mengubah fungsi jaringan dari tingkat sel hingga organ. Salah satu
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akibat dari penurunan kemampuan tubuh yaitu perubahan fungsi otot dimana
terjadi penurunan elastisitas dan fleksibilitas otot (Pudjiastuti, 2003).
Fleksibilitas atau kelenturan didifinisikan sebagai kapasitas fungsional
dari sendi untuk melewati lingkup gerak sendi seluas-luasnya (Kozier et
all,2004). Faktor yang paling besar pengaruhnya pada fleksibilitas adalah
kemampuan otot-otot di sekitar persendian tersebut untuk merenggang secara
optimal. Untuk meningkatkan kelenturan diperlukan latihan stretching yang
teratur sehingga tercapai kemampuan otot untuk bergerak pada daerah yang
lebih luas. (Brick, 2002).
Fleksibilitas otot akan cepat mengalami penurunan pada otot yang
bekerja statis dan tidak pernah dilakukan stretching sejauh jangkauan luas
geraknya (Anderson, 2003).
Fleksibilitas otot pada lansia akan memiliki kecenderungan menurun
lebih besar berhubungan dengan proses menua, dimana terjadi penurunan
protein dan hormon yang menyebabkan penurunan massa otot. Namun
demikian Pitchford mengatakan bahwa proses menua tersebut hanya
merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya fleksibilitas, sementara
penyebab utamanya adalah kurangnya latihan .
Penelitian menunjukkan bahwa lansia mengalami resiko jatuh yang
tinggi sehubungan dengan keterbatasan luas gerak sendi dorsi fleksi ankle.
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B. Identifikasi Masalah
Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia menurut Pujiastuti
(2003)

adalah

1)

Perubahan

morfologi

sistem

otot

serta

tulang

(muskuloskeletal), 2) Perubahan sistem syaraf, 3) Perubahan sistem respirasi,
4) Perubahan kardiovaskular, 5) Perubahan sistem panca indra, 6) Perubahan
morfologi kulit, serta 7) Perubahan fungsi kognitif. Perubahan tersebut
tentunya mengarah ke arah degenerasi yang menyebabkan permasalahanpermasalahan diantaranya adalah penurunan masa otot, penurunan fleksibilitas
otot dan kualitas gerak.
Sedangkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi fleksibilitas otot
selain faktor lingkungan, jenis kelamin dan umur juga dipengaruhi tipe
persendian, elastisitas otot, elastisitas tendon dan ligamen, elastisitas kulit dan
kemampuan

otot

untuk

berkontraksi

dengan

luas

gerak

terjauh

(Pitchford,2000).
Adanya penurunan fleksibilitas pada lansia berhubungan dengan
penurunan protein dan hormon yang menyebabkan terjadinya penurunan kadar
masa otot hingga 40 % , dan tergantikan dengan jaringan lemak.
Fleksibilitas merupakan suatu kondisi yang terjadi pada masingmasing persendian tubuh tanpa harus berhubungan satu sama lain, misalnya
terjadinya penurunan fleksibilitas pada sendi bahu belum tentu selalu diikuti
penurunan fleksibilitas pada sendi panggul, atau yang lainnya. Fleksibilitas
suatu sendi tergantung pada struktur persendian itu sendiri.
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Jika terjadi penurunan fleksibilitas pada sendi ankle bisa menyebabkan
perubahan pola jalan yang akan mempengaruhi keseimbangan dan
meningkatkan resiko jatuh pada lansia. Untuk berjalan seseorang memerlukan
gerakan dorsi fleksi ankle 50 – 100 posisi netral (900). (Johnson et. al. 2007).
Jika terjadi keterbatasan pada luas gerak banyak hal yang mungkin
terjadi diantaranya karena permasalahan pada komponen muskuloskeletal,
neuromuskuler, kapsuloligamenternya
Keterbatasan luas gerak sendi pada ankle melibatkan jenis struktur
persendian, komponen muskuloskeletal, komponen neuromuskuler maupun
kapsuloligamenternya. Dari sisi muskulatur (muskuloskeletal) salah satunya
adalah penurunan fleksibilitas calf muscle, yang merupakan otot penggerak
utama plantar fleksor dan sebagai antagonis dorsal fleksor.
Calf muscle (Soleus dan Gastrocneminius) yang bekerja statis
mempertahankan postur tegak memiliki kecenderungan untuk mudah terjadi
penurunan fleksibilitas.

C. Batasan Masalah
Karena banyaknya permasalahan yang muncul akibat adanya
penurunan kondisi lansia yang berkaitan dengan keterbatasan luas gerak sendi
dorsi fleksi ankle maka peneliti membatasi permasalahan pada adanya
keterbatasan dorsifleksi ankle yang berhubungan dengan fleksibilitas calf
muscle.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah yang
diajukan peneliti adalah apakah ada pengaruh Static stretching calf muscle
tendon unit terhadap peningkatan range of motion dorsi fleksi ankle lansia.
E. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
Static stretching calf muscle tendon unit terhadap peningkatan range of motion
dorsi fleksi ankle lansia.
F. Manfaat Penelitiaan
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah:
1. Menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh Static stretching tendon
unit gastrocnemius dan soleus terhadap peningkatan range of motion dorsi
fleksi ankle lansia .
2. Memberi wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai pengaruh
Static stretching unit tendon otot gastrocnemius dan otot soleus terhadap
peningkatan range of motion dorsi fleksi ankle lansia .
3. Sebagai sumber pustaka bagi mahasiswa khususnya jurusan Fisioterapi
Fakultas Ilmu Kesehatan UMS.

