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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses  penuaan  dianggap  sebagai peristiwa  fisiologis  yang  memang  

harus  dialami oleh  semua  makhluk  hidup.  Hingga  saat  ini belum  diketahui  

dengan  pasti  terjadinya  proses menua.  Para  pakar  menduga  karena  adanya 

senyawa  radikal  bebas, arteriosclerosis, dan kurangnya  aktivitas  fisik.  Proses  

penuaan merupakan  tantangan  yang  harus  ditanggulangi karena  diartikan  

dengan  proses  kemunduran prestasi  kerja  dan  penurunan  kapasitas  fisik 

seseorang.  Akibatnya    kaum  lansia  menjadi kurang  produktif,  rentan  

terhadap  penyakit  dan banyak  bergantung  pada  orang  lain.  Dengan tetap  

bekerja    dan  melakukan  olahraga  secara teratur dapat memperlambat proses 

kemunduran dan  penurunan  kapasitas  tersebut  di  atas. Karena  bekerja  

maupun  berolahraga  pada dasarnya  berkaitan    dengan  akibat  sistem 

Muskuloskeletal  (otot  dan  tulang)  serta  sistem kardiopulmonar  (jantung  dan  

paru-paru) (Wibowo H, 2003). 

Diketahui bahwa lansia mengalami penurunan pada organ tubuhnya, 

termasuk sistem respirasi, yaitu otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan 

menjadi kaku, menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas, 

menarik nafas dalam lebih berat, serta kapasitas pernafasan maksimal menurun 

dan kedalaman nafas menurun ( Martono, 2003). Permasalahan tersebut 

diakibatkan oleh adanya kalsifikasi kartilago costa dan melemahnya otot-otot 

intercosta sehingga mengurangi pergerakan dinding dada, adanya osteoporosis 
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vertebra sehingga akan menurunkan fleksibilitas spinal dan meningkatkan derajat 

kiposis, ditambahkan dengan penurunan  elastisitas otot diafragma (Lemon and 

Burke, 2000). Pada lansia walaupun dinyatakan sehat bisa dikatakan mempunyai 

permasalahan pada sistem kardiorespirasinya, agar tetap terjaga fisiologisnya 

maka perlu diberikan suatu latihan atau aktifitas. 

Seperti beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas lansia yang 

sudah mengalami penurunan dan kemunduran terutama dalam sistem respirasi 

akan berpengaruh terhadap kemampuan sangkar thoraks untuk mengembang atau 

mengempis saat melakukan inspirasi maupun ekspirasi yang disebut dengan 

ekspansi thoraks. Saat terjadi inspirasi volume thoraks bertambah dan rongga 

dada membesar saat ekspirasi volume thoraks berkurang dan rongga dada 

menyempit. Pengukuran ekspansi thoraks dilakukan secara kuantitatif 

menggunakan midline dengan satuan cm, yaitu dibagi menjadi 3 bagian axilla, 

intercosta space ke-5, dan xypoideus (Humami, 2011).  

Selain itu Indeks Massa Tubuh (IMT) juga berpengaruh dalam tinggi 

rendahnya VO2max.  

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

hubungan antara ekspansi thoraks dan indeks massa tubuh dengan VO2max pada 

lansia. Semoga hasil penelitian ini berguna bagi peneliti dan masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan topik dan judul yang telah disebutkan, maka permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut: 
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Apakah ada hubungan antara ekspansi thoraks dan indeks massa tubuh 

dengan VO2max pada lansia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara ekspansi thoraks dan indeks 

massa tubuh dengan VO2max pada lansia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam 

membuat suatu penelitian dan analisa kasus. 

b.  Memberikan pengetahuan dan penjelasan terhadap suatu hubungan sebab 

akibat tentang hubungan antara ekspansi thoraks dengan VO2max, IMT 

dengan VO2max serta hubungan antara lanjut usia dengan nilai VO2max.  

2. Manfaat Praktis 

a. Pelaksanan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

ilmiah dalam dunia kesehatan, kemudian informasi ilmiah ini diharapkan 

dapat menambah pengertian kepada masyarakat luas tentang manfaat 

mengetahui hubungan antara ekspansi thoraks dan indeks massa tubuh 

terhadap VO2max pada lansia.  

b. Dapat menjadikan suatu ajakan prefentif maupun maintenance dalam 

menangani kasus pada lansia terutama dalam kasus respirasi 


