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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia membawa 

dampak  pada peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dan jumlah penduduk 

lanjut usia (lansia) yang berumur lebih dari 60 tahun. Indonesia memiliki 

angka harapan hidup yang terus meningkat, tahun 1980 Usia Harapan Hidup 

(UHH) penduduk Indonesia 52,2 tahun dan jumlah lansia 7.998.543 orang 

(5,45%). Pada tahun 2010  jumlah lansia sudah menjadi 18,04 juta jiwa (7,59 

%) dengan UHH 67,4 tahun. Pada tahun 2020 jumlah lansia diperkirakan 

menjadi sekitar 28,882 juta jiwa (11,34%) dengan UHH sekitar 71,1 tahun  

(Depsos, 2012). 

Ada batasan seseorang dikatakan lansia, di Indonesia berdasar 

Undang-Undang No 13 tahun 1998 usia diatas 60 tahun. Namun berdasarkan 

beberapa ahli,  usia lanjut (elderly) yaitu antara 60-74 tahun, tua (Old) yaitu 

antara 75-90 tahun, dan usia sangat tua (Very old) yaitu usia diatas 90 tahun 

(Mubarak dkk, 2006). 

 Peningkatan jumlah lansia diikuti dengan peningkatan masalah 

kesehatan yang berkorelasi dengan penurunan sistem tubuh dan proses 

penuaan (Sugeng dkk, 2013). Lansia berisiko tinggi menderita penyakit kronis 

seperti diabetes melitus, penyakit serebrovaskuler, penyakit jantung koroner, 

osteoartritis, penyakit musculoskeletal, dan penyakit paru (Yeni, 2006). Tahun 
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2013 Penyakit kardiorespirasi maupun kardiovaskular merupakan penyebab 

utama dari morbiditas dan mortalitas pada laki-laki maupun wanita usia ≥ 65 

tahun yang merupakan usia lanjut (American heart assosciation, 2013).  

Tingginya nilai morbiditas dan mortalitas akibat penyakit pada 

kardiorespirasi dikarenakan adanya perubahan terkait perubahan mekanika 

pernapasan, fungsi otot, perubahan anatomi, perubahan imunitas, dan fungsi 

paru (Sharma & Goodwin, 2006) 

 Pada lansia terjadi artofi otot pernapasan, penurunan elastisitas recoil 

paru, peningkatan ukuran, kekakuan trakea dan jalan napas pusat, compliance 

paru serta pembesaran duktus alveolar ke yang mangakibatkan semakin besar 

gradien tekanan transmural yang harus dibentuk selama inspirasi untuk 

menghasilkan pengembangan paru yang normal agar tidak  terjadi pertukaran 

gas yang lambat dan mengganggu proses pengiriman oksigen jaringan 

(Stanley & Beare, 2007). Kondisi-kondisi diatas pada lanisa ini terlihat dengan 

adanya penurunan konsentrasi oksigen darah di perifer yang berada dibawah 

normal yakni ≤ 95% (Lyrawati dan Leonita, 2012). Deep breathing 

memberikan keuntungan untuk meningkatkan compliance paru dan 

menurunkan paru menciut sehingga paru tidak mudah kolaps. 

Kecepatan pernapasan yang cenderung berubah pada lansaia 

mengakibatkan pengaruh pada nilai saturasi oksigen.  Pernapasan pada lansia 

cenderung meningkat. Dalam penelitian Bernardi et al pada tahun 1998, 

diperoleh bahwa nilai saturasi oksigen lebih rendah pada saat bernapas 

spontan dibandingkan Deep breathing.  
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Saturasi oksigen adalah ukuran seberapa banyak prosentase oksigen 

yang mampu dibawa oleh  hemoglobin.  Alat untuk mengukur jumlah saturasi 

oksigen tersebut adalah oksiometri. Oksimetri mengukur saturasi oksigen Hb  

(SaO2), oksimetri mudah dilakukan, tidak invasif, dan dengan mudah 

diperoleh. Oksimetri tidak menimbulkan nyeri, dan tidak memerlukan biaya 

yang besar jika dibandingkan dengan pungsi arteri (Potter & Perry, 2002).  

Deep breathing adalah suatu keadaan inspirasi dan ekspirasi 

pernafasan dengan frekuensi pernafasan menjadi 6-10 kali permenit sehingga 

terjadi peningkatan yang mengakibatkan regangan kardiopulmonari (Izzo, 

2008). Pada saat latihan deep breathing dilakukan akan menyebabkan 

terjadinya peregangan alveolus. Peregangan alveolus ini akan merangsang  

pengeluaran surfaktan yang disekresikan oleh sel-sel alveolus tipe II yang 

mengakibatkan tegangan permukaan alveolus dapat diturunkan (Sherwood, 

2001). Deep breathing mengakibatkan paru-paru akan lebih banyak menerima 

oksigen, jumlah oksigen yang masuk ke paru mempengaruhi kerja tubuh atau 

jaringan (Lueckenotte, 1998). Sehingga dapat mempengaruhi nilai saturasi 

oksigen. Bahkan dalam penelitian disebutkan bahwa  deeep breathing selama 

2-5 menit terjadi peningkatan signifikan terhadap kemampuan fungsi paru 

sesaat setelah diberikan (Sivakumaar, 2011). Deep breathing dapat merubah 

mekanisme pernapasan yang cenderung berubah karena proses penuaan pada 

lansia. 
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Menilik dari tinjauan teoritis, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap “ Efek Akut Deep Breathing Exercise Terhadap Nilai 

Saturasi Oksigen Pada Lanjut Usia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan suatu 

masalah yaitu: adakah efek akut deep breathing exercise terhadap nilai 

saturasi oksigen pada lanjut usia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya efek akut 

deep breathing exercise terhadap nilai saturasi oksigen pada lanjut usia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menggembangkan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan, 

khususnya pada aspek kardiorespirasi pada lansia. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberi ruang sudut pandang fisioterapi dalam menganalisa pengaruh 

deep breathing exercise terhadap nilai saturasi oksigen pada lansia. 

b. Untuk memberikan gambaran permasalahan kardiorespirasi pada 

lansia.  
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c. Memberi arahan untuk penelitian berikutnya  terkait aspek yang perlu 

diperhatikan dalam hal preventif, kuratif maupun rehabilitative terkait 

deep breathing dan nilai saturasi oksigen pada lansia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


