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“ HUBUNGAN ANTARA EKSPANSI THORAKS DAN INDEKS MASSA 

TUBUH DENGAN VO2MAX PADA LANJUT USIA (LANSIA)” 

(Dibimbing Oleh: Wahyuni S.KM, SST.FT, M.Kes dan Sugiono SST.FT) 

 

 

Latar Belakang : 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  fisik. Karena  bekerja  maupun  berolahraga  

pada dasarnya  berkaitan    dengan  akibat  sistem Muskuloskeletal  (otot  dan  tulang)  

serta  sistem kardiopulmonar  (jantung  dan  paru-paru) 

Tujuan : Untuk mengetahui adanya hubungan antara ekspansi thoraks dan 

indeks massa tubuh dengan VO2max.  
Metode Penelitian :penelitian jenis survei dengan pendekatan cross-sectional 

Subyek dan Interverensi :lima puluh dua lansia di Posyandu Lansia Gonilan, 

Kartasura, Sukoharjo, dengan usia antara 45-65 tahun, diberikan interverensi berupa 

jalan selama enam menit.  
Hasil Penelitian: Six Minutes Walking Test digunakan untuk mencari nilai VO2max. 

Responden ini diberikan satu kali latihan kemudian dihubungkan dengan 
menggunakan uji korelasi Spearman.Dengan confidence internal (CI) (95%). Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan pada ekspansi 

thoraks bagian Axilla, ICS, dan P.Xypoideus dengan VO2max (p=0,301(p>0,05), 

p=0,316 (p>0,05), dan p=0,299 (p>0,05)) sedangkan pada indeks massa tubuh dengan 

VO2max(p=0,98 (p>0,05)).  

Kesimpulan :disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara ekspansi thoraks dan 

indeks massa tubuh dengan VO2max pada lanjut usia (lansia). 
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PENDAHULUAN 

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 

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. 

TUJUAN  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui apakah ada 

hubungan antara ekspansi thoraks dan indeks massa tubuh dengan VO2max pada 

lansia. 

METODE 

Penelitian yang dilaksanakan pada 25 Mei-8 Juni 2013 dilakukan di Posyandu 

Gonilan Kartasura Sukoharjo. Penelitian mendapatkan 52 responden yang sesuai 

dengan kriteria penelitian. Dengan distribusi usia 45 sampai 65 tahun. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian jenis survei dengan 

pendekatan cross-sectional. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran 

ekspansi thoraks dan pengukuran berat badan dan tinggi badan, kemudian diberikan 

latihan jalan selama enam menit ( Six Minutes Walking Test ) Sebelumnya responden 

diberikan penjelasan sebelum menjalani pengukuran dan latihan. Hasil pengukuran 

intervensi dicatat sebagai data yang akan diuji dengan uji normalitas data dan uji 

statistik. 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji normalitas data dari pengukuran ekspansi thoraks dan IMT dengan VO2max 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov, sebagai hasil uji normalitas.. dan untuk 

mengetahui ada hubungan atau tidak kemudian diuji statistik dengan Korelasi Spearman 

tertera pada table 1.1. 

Tabel 1.1. Hasil uji Korelatif  Spearman 

 
IMT 

Ekspan 

Ax 

Ekspan 

ICS 

Ekspan 

Px 6MWT 

VO2 

Max 

IMT        

Sig. (2-

tailed) 

. .636 .462 .782 .205 .098 

       

Ekspan 

Ax 

       

Sig. (2-

tailed) 

.636 . .000 .001 .414 .301 

       

Ekspan 

ICS 

       

Sig. (2-

tailed) 

.462 .000 . .000 .163 .316 

 

Ekspan 

Px 

       

Sig. (2-

tailed) 

.782 .001 .000 . .199 .299 

       

 

Uji normalitas data dari pengukuran ekspansi thoraks dan IMT dengan VO2max 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov  ditemukan bahwa distribusi tidak normal dimana 

pada ekspansi thoraks bagian Axilla, ICS, dan Xypoideus  dengan VO2max didapatkan 

nilai p  = 0,022: 0,000:0,002 ( >  0,05 )sedangkan IMT dengan VO2max nilai p = 0,200 ( 

> 0, 05 ) .  



Pada uji statistik hasil pengukuran ekspansi thoraks dan IMT dengan VO2max 

terdapat hubungan yang tidak signifikan  nilai Axilla, ICS, dan Xypoideus p = 0, 301: 0, 

316: 0, 299 ( > 0,05 ). Begitupula dengan nilai IMT dengan VO2max p = 0,98 ( > 0,05 

). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara ekspansi  thoraks dan 

IMT dengan VO2max.  

Pengukuran ekspansi thoraks dalam  penelitian ini diukur dalam 3 bagian 

yaitu Axilla, ICS, dsn Processus Xypoideus didapatkan hasil penelitian bahwa 

sebagian besar bernilai <3 dimana nilai dinyatakan tidak normal karena nilai ekspansi 

belum mencapai nilai 3. Menurut Wilmore JH dan Costill DL (2005) menyatakan 

bahwa pengukuran ekspansi thoraks apabila terdapat perbedaan antara ukuran 

lingkaran dada pada waktu ekspirasi penuh dengan pada waktu inspirasi penuh hanya 

sedikit, diketahui bahwa ekskursi costa kurang memadai. Kelainan ini menyebabkan 

terperangkapnya udara. Pada keadaan ini paru-paru telah mengembang secara terus-

menerus dan hanya dapat berkembang namun sedikit saja.  

Pada  penelitian  ini sebagian  besar  responden  memiliki  indeks massa 

tubuh dalam klasifikasi obes 1 sebesar 25-29.9 sebanyak 22 orang (42,3%) dan 

paling sedikit berada dalam klasifikasi obes 2 yaitu sebanyak 3 orang (5,8%). Indeks  

Massa  Tubuh  (IMT)  merupakan  cara  yang  banyak digunakan  untuk  

menggambarkan  komposisi  tubuh  orang  dewasa secara tidak langsung. Komposisi 

tubuh menggambarkan perbandingan bagian tubuh yang secara metabolisme aktif 

terutama otot dibandingkan dengan  bagian  yang  kurang  aktif  terutama  lemak.  

Baik  otot  maupun lemak  mempunyai  berat/massa,  yang  jika  dibandingkan  

dengan  tinggi badan  akan  menggambarkan  komposisi  tubuh  secara  tidak  

langsung. Komposisi  tubuh  erat  kaitannya  dengan  daya  tahan  kardiorespirasi. 

Satu - satunya  prediktor  terbaik  untuk  mengetahui  daya  tahan kardiorespirasi  



seseorang  adalah  penentuan  volume  ambilan  maksimal O2  (VO2max)  permenit  

yang  mampu  dipakai  oleh  seseorang  untuk mengoksidasi  molekul-molekul  

nutrien  untuk  menghasilkan  energi. Semakin tinggi  nilai  VO2max  seseorang  

semakin  baik  daya  tahan kardiorespirasi  dan  semakin  baik  pula  kebugaran  

jasmani  orang tersebut.  Semakin  rendah  nilai IMT  semakin  tinggi  nilai  

VO2max, demikian  sebaliknya  semakin  tinggi  nilai  IMT  semakin  rendah  nilai 

VO2max (Kusumaningrum, 2009). Hal ini sesuai dengan pernyataan Fox (2003) 

bahwa kegemukan cenderung mengurangi VO2max. 

 

Penelitian ini menggunakan Six Minutes Walking Test sebagai alat ukur untuk 

mengetahui besarnya nilai VO2max diperoleh rerata jarak tempuh sebesar 348,62 

meter. Rerata nilai VO2max pada perempuan sebesar 17,82 sedangkan rerata nilai 

VO2max pada laki-laki sebesar 23,74. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  

Matthys  (2008),  bahwa perempuan  memiliki VO2max  yang  sedikit  lebih  kecil  

dibandingkan dengan  lelaki.  Dari hasil observasi didapatkan responden sebanyak 

52 lansia dengan rerata usia 45 – 65 tahun. Responden yang memiliki IMT tinggi 

dengan VO2max baik (-) sebesar 43 orang sedangkan responden yang memiliki IMT 

rendah dengan VO2max baik (-) sebesar 9 orang.   Responden yang memiliki 

ekspansi thoraks Axilla (+) dengan VO2max baik (-) sebesar 29 orang sedangkan  

responden yang memiliki ekspansi thoraks Axilla (-) dengan VO2max baik (-) 

sebesar 23 orang. Responden yang memiliki ekspansi thoraks ICS (+) dengan 

VO2max (-) sebesar 30 orang sedangkan responden yang memiliki ekspansi thoraks 



ICS (-) dengan VO2max baik (-) sebesar 22 orang serta responden yang memiliki 

ekspansi thoraks Xypoideus (+) dengan VO2max baik (-) sebesar 31 orang sedangkan 

responden yang memiliki ekspansi thoraks Xypoideus (-) dengan VO2max baik (-) 

sebesar 21 orang. Dalam penelitian ini didapatkan hasil uji korelasi antara ekspansi 

thoraks dan indeks massa tubuh dengan VO2max sebesar p>0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara ekspansi thoraks dan Indeks massa 

tubuh dengan VO2max. 

Hasil penelitian ini dan dari beberapa teori, menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan signifikan antara ekspansi thoraks dan indeks massa tubuh dengan VO2max 

pada lansia.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa Tidak Ada Hubungan Antara Ekspansi 

Thoraks dan Indeks Massa Tubuh dengan VO2max. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, seperti yang telah dikemukakan maka dapat 

disarankan dengan beberapa saran sebagai berikut : 

a. Bagi Masyarakat 

  Lansia perlu melakukan olahraga secara rutin dan teratur untuk melatih cara 

bernafas yang benar sehingga kekuatan otot-otot pernafasan dapat meningkat. 

Lansia juga perlu memperhatikan pola makan dan aktifitas sehari-hari agar tidak 

memicu munculnya penyakit komplikasi lainnya. 



b. Bagi Peneliti 

  Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel dan 

lebih bervariatif lagi sehingga  mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jumlah sampel 

antara laki-laki dan perempuan yang seimbang, sehinga dapat dijadikan variabel 

baru untuk diujikan dan diteliti hubungannya. 

c. Bagi Pendidikan 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.Penelitian yang akan datang diharapkan 

dapat melanjutkan dengan meneliti variabel-variabel yang luput dari penelitian 

sebelumnya, penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan sehingga dapat 

diperoleh hasil yang lebih valid dan memperinci penjabaran hubungan antara 

ekspansi thoraks dan indeks massa tubuh dengan VO2max. 
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