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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Dasar pandangan baru dalam pembangunan kesehatan di Indonesia 

saat ini adalah paradigma sehat. Guna mendukung program Indonesia Sehat 

tahun 2010, perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan memahami 

berbagai aspek yang selama ini terjadi pada usia lanjut. Terutama masalah 

kerapuhan tulang atau osteoporosis. Dengan demikian satu aspek menuju 

masyarakat sehat tahun 2010 telah mulai dirintis.(Nuhani dkk, 2000) 

Menurut WHO jumlah usia lanjut terus meningkat tahun 2000, 

penduduk di atas 65 tahun ada 400 juta jiwa diperkirakan tahun 2025 

mencapai 1,5 miliar, sekitar 1 miliar berada di negara 

berkembang.(Setiyohadi, 2007) 

Rapuh tulang merupakan masalah serius, di Amerika Serikat rapuh 

tulang terjadi pada 20% wanita dan 5% pria berumur 50 tahun.(Lane,2001) 

Meskipun rapuh tulang banyak terjadi pada wanita, pria tetap memiliki resiko 

terkena rapuh tulang sama seperti wanita, bedanya  pria tidak mengalami 

menopause sehingga rapuh tulang terjadi lebih lambat. 

Di Indonesia ditemukan penderita rapuh tulang usia 25-34 tahun 

sebanyak sekitar 6% dari 17.000 penduduk pria dan wanita di 14 kota besar di 

Indonesia. Diperkirakan jumlah penduduk lansia di atas 60 tahun pada tahun 

2015 akan mencapai + 24 juta orang atau kira-kira 10% dari jumlah total 
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penduduk Indonesia yang ada. Pada tahun 2020 jumlah lansia akan meningkat 

lagi menjadi 29 juta orang atau 11,4% dari total penduduk.(Hartono,2004) 

Pada masyarakat Desa Gadingsari, Sanden, Bantul sering dijumpai 

wanita tua yang bertubuh bongkok (kiposis), kasus patah tulang (fraktur) 

ditemukan susah sembuh, banyak dijumpai kecacatan fisik dan jumlah 

harapan hidup sehat turun. 

Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkat pula 

golongan usia lanjut di Indonesia. Keadaan ini termasuk menyebabkan 

meningkatnya penyakit menua yang menyertainya, antara lain rapuh   tulang. 

Diperkirakan kejadian rapuh tulang dan patah tulang akan meningkat sehingga 

bisa menjadi masalah kesehatan yang serius. Hal tersebut cukup beralasan, 

mengingat kecenderungan terjadinya peningkatan populasi kelompok usia 

lanjut sehingga jumlah wanita pasca menopause juga akan meningkat, 

perubahan pola hidup masyarakat dari hidup aktif menjadi tidak aktif, 

perubahan pola menu makanan pada masyarakat luas, yang kandungan 

nutrisinya kurang memenuhi persyaratan kesehatan tulang. Hal tersebut 

seluruhnya mendukung terjadinya kerapuhan tulang. Populasi yang terbanyak 

terjadi pada wanita dan para usia lanjut.(Fitria,2007) 

B. Identifikasi Masalah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rapuh tulang: Faktor primer (yang 

tidak bisa diubah) : usia, wanita, suku/ras, keturunan penderita rapuh tulang, 

jenis kelamin (wanita), tinggi badan dan berat badan. Faktor sekunder (yang 
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dapat diubah): gaya hidup kurang baik (konsumsi daging mentah, minuman 

bersoda, berkafein, beralkohol, malas berolahraga, merokok, kurang kalsium), 

mengkonsumsi obat-obatan steroid (rematik, asma, jantung), badan kurus dan 

mungil, gizi makanan yang tidak seimbang dan kurang aktivitas. 

Rapuh tulang dapat dicegah dengan mengubah pola hidup yang baik: 

Olahraga secara baik, benar, teratur, terukur paling tidak selama 30 menit 

dilakukan 3 - 4 kali dalam satu minggu, mengatur pola makan yang 

mengandung kalsium tinggi dan vitamin D sehingga dapat membantu 

merangsang proses regenerasi tulang, memaksimalkan masa tulang, 

meningkatkan keseimbangan, kelenturan tulang dan otot, dan bisa mencegah 

cidera yang dapat mengakibatkan patah tulang (fraktur). 

Pengukuran massa tulang biasanya dilakukan untuk memberikan 

informasi kemungkinan tulang mudah terjadi patah. Nilai massa tulang yang 

didapat dari pengukuran ini disebut kerapatan mineral tulang (BMD = Bone 

Mineral Density), atau nama umum untuk pengukuran tulang adalah 

densitometri tulang.(Compston,2002) 

C. Pembatasan Masalah 

Beberapa permasalahan yang ada di masyarakat mengenai lansia dan 

problema kerapuhan tulang. Dikarenakan keterbatasan waktu, peneliti 

mengambil materi penelitian yang dibatasi pada efek olahraga jalan kaki pagi 

terhadap kepadatan mineral tulang pada wanita lansia di desa Gadingsari, 

Sanden, Bantul. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul dari topik di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah apakah ada efek olahraga jalan kaki pagi terhadap kepadatan mineral 

tulang pada wanita lansia di desa Gadingsari, Sanden, Bantul? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Umum 

 Ingin mengetahui efek jalan kaki pagi terhadap kepadatan mineral tulang 

pada wanita lansia di desa Gadingsari, Sanden, Bantul. 

2. Khusus 

Mengetahui perbedaan kepadatan mineral tulang pada wanita lansia yang 

malakukan olahraga jalan kaki pagi dan yang tidak olahraga jalan kaki 

pagi di desa Gadingsari, Sanden, Bantul. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Fisioterapis 

 Mendapatkan informasi mengenai dampak aktivitas jalan kaki terhadap 

kepadatan mineral tulang. 

2. Manfaat bagi Institusi Pelayanan   

 Sebagai masukan yang diharapkan banyak manfaat bagi pelayanan di 

bidang kesehatan. 
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3. Manfaat bagi Institusi Pendidikan 

 Sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman 

bagi peningkatan khasanah peserta didik dalam mempelajari kepadatan 

mineral tulang. 

4. Manfaat bagi Peneliti 

 Memperoleh pengalaman di bidang penelitian yang diharapkan akan 

bermanfaat bagi studi lanjutan, mengajarkan kepada mahasiswa dan 

masyarakat umum. 


