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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah kepadatan tulang kini sedang mendunia karena secara alami 

kepadatan tulang akan berkurang sejalan dengan meningkatnya usia harapan 

hidup sehingga tulang menipis dan terjadi kemunduran mikro arsitektur tulang 

yang menyebabkan rapuh dan akibatnya tulang mudah patah dengan benturan 

yang ringan saja. Menurut WHO, jumlah usia lanjut terus meningkat. Tahun 

2000, penduduk di atas usia 65 tahun ada 400 juta. Diperkirakan tahun 2005 

mencapai 1,5 milyar, sekitar satu milyar berada di negara berkembang. 

(Setiyohadi,2007)                                                                                                                             

Rapuh tulang merupakan masalah serius. Di Amerika Serikat pada 

tahun 1987 diperkirakan menghabiskan dana US $ 10 milyar per tahun atau 

sekitar US $ 27 juta setiap hari guna perawatan rapuh tulang dan patah tulang 

yang diakibatkannya.(Rasyad,1996) Di Amerika Serikat rapuh tulang terjadi 

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

pemeriksaan densitas mineral tulang 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.(Hartono,2004) 

Osteoporosis adalah berkurangnya kepadatan tulang yang progresif, 

sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah., osteoporosis popular dengan 

nama Brittle bone disease. Osteoporosis ini merupakan penyakit yang sulit 
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dideteksi dari luar pada awal-awal perkembangan , penyakit ini selalu 

berkembang dalam tubuh tanpa menimbulkan rasa sakit , tapi kalau sudah 

dalam tahap atas gejalanya bisa dilihat. (Stephen, 2004) 

Osteoporosis bisa disebabkan karena beberapa hal seperti : kekurangan 

kalsium (keseimbangan kalsium negatif)dan vitamin D, Hormon oestrogen 

berkurang dalam tubuh pada saat postmenopause, Kurangnya vitamin C, 

Kelebihan garam dalam tubuh, terlalu banyak minum alkohol, faktor 

lingkungan, jarang berolahraga / kurang aktivitas, sering meminum minuman 

berkarbonat seperti Coca Cola, malabsorbsi seperti coeliac disease atau 

Chorn’s disease, genetik dari orang tua, penggunaan jangka panjang dari 

corticosteroid, merokok, pada pria hypogonadism kadar testosteron rendah, 

kelainan Endokrinologi seperti Cushing Syndrome, Beta-thalassemia. 

(Stephen. 2004)  

Keropos tulang adalah penyakit yang ditandai oleh massa tulang yang 

rendah sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah walau hanya akibat 

stress yang ringan saja. Keropos tulang dapat terjadi pada usia berapapun, 

akan tetapi pada umumnya makin meningkat kejadiannya pada usia yang 

semakin tua dan lebih sering terjadi pada perempuan. Patah tulang akibat 

keropos tulang umumnya terjadi pada daerah panggul, tulang punggung, dan 

pergelangan tangan. 

Olahraga atau aktivitas fisik meningkatkan kepadatan mineral pada 

tulang, atau mengurangi hilangnya jaringan tulang pada wanita-wanita muda, 

pre-menopause dan post-menopause, sehingga latihan-latihan olahraga sangat 

bermanfaat untuk mencegah dan mengobati Osteoporosis. Selain latihan-
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latihan yang terbebani berat badan dan latihan-latihan beban, pengobatannya 

juga harus bersama-sama dengan pengobatan estrogen, alendronat, risedronat, 

kalsitonin, masukan kalsium yang cukup, juga vitamin D dan harus 

diusahakan jangan sampai jatuh.  

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa latihan-latihan olahraga 

meningkatkan kepadatan tulang. WOLF telah mengadakan penelitian pada 

tahun 1892, dan menyatakan bahwa pembentukan tulang mengikuti fungsinya, 

jadi aktivitas dan penggunaan mempengaruhi bentuk, besarnya, dan ketebalan 

tulang. Konsep ini dapat pula menyatakan konsekuensinya dari tidak 

melakukan gerak. Bila otot-otot dan tulang pada manusia tidak digunakan, 

hanya tidur saja misalnya, akan terjadi hilangnya/berkurangnya kepadatan 

tulang. Misalnya seseorang austronout, meskipun masih muda dan sehat dapat 

pula mengalami osteoporosis setelah diruang angkasa, meskipun dalam waktu 

yang relatif singkat di tempat di mana tak ada berat badan karena tak ada gaya 

tarik bumi. Sebaliknya, pada para pemain tenis misalnya, pada lengan yang 

digunakan untuk bermain tenis nampak adanya kepadatan tulangnya lebih 

besar daripada lengan yang tidak digunakan.  

Banyak penelitian lain menunjukkan latihan-latihan olahraga 

mempunyai manfaat dalam pembentukan tulang. Dalam suatu penelitian, 

kepadatan mineral tulang pada atlet-atlet muda lebih tinggi daripada teman-

temannya sebaya yang tidak melakukan latihan-latihan olahraga. Pada 

penelitian yang lain, pesenam-pesenam putri, umur rata-rata 18 ternyata 

kepadatan mineral pada tulang-tulang pinggang dan pangkal paha, serta 
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peningkatan kepadatan mineral pada tulang-tulangnya lebih tinggi daripada 

perenang-renang yang sama umurnya atau bukan atlet.  

Pada penelitian yang melibatkan 98 orang wanita yang sehat-sehat, 

tidak pernah berolahraga, umur 35 sampai 45 tahun, yang mengikuti latihan-

latihan olahraga senam dengan benturan keras (high-impact), berlatih 

seminggu tiga kali secara progresif, kepadatan mineral tulang pada pangkal 

pahanya lebih padat daripada yang tak pernah berolahraga. Bila dilakukan 

dengan cara yang teratur, latihan-latihan olahraga dengan benturan yang keras, 

dapat membantu menurunkan risiko fraktur karena osteoporosis pada lanjut 

usia nanti.(Stephen,2004) 

Penderita rapuh tulang sering mengeluh rasa nyeri di leher, sakit di 

punggung, sakit pada tulang-tulang, tinggi badan berkurang, tubuh 

membungkuk, dan tulang mudah retak/patah walau hanya dengan benturan 

yang ringan atau menahan beban yang ringan saja. Pada masyarakat Dusun 

Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul sering dijumpai orang tua yang 

bertubuh bengkok (kiposis), banyak terjadi kasus patah tulang, sakit 

punggung, nyeri leher, dan sakit pada tulang-tulang. 

Namun sebagian penduduk di Dusun Sorobayan mempunyai kebiasaan 

melakukan senam di Balai Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten 

Bantul, Yogyakarta. Senam dilakukan setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu. 

Peserta senam adalah masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan 

dengan kisaran usia antara 50 tahun ke atas. Namun dalam penelitian ini yang 

diambil sebagai sampel adalah peserta senam yang berjenis kelamin wanita 

dengan umur 50 tahun ke atas. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai 

berikut : Kepadatan mineral tulang merupakan masalah yang sedang mendunia 

dan merupakan masalah yang serius seiring dengan bertambahnya usia 

seseorang. Osteoporosis ini merupakan penyakit yang sulit dideteksi dari luar 

pada awal-awal perkembangan , penyakit ini selalu berkembang dalam tubuh 

tanpa menimbulkan rasa sakit , tapi kalau sudah dalam tahap atas gejalanya 

bisa dilihat. Olahraga atau aktivitas fisik meningkatkan kepadatan mineral 

pada tulang, atau mengurangi hilangnya jaringan tulang pada wanita-wanita 

muda, pre-menopause dan post-menopause, sehingga latihan-latihan olahraga 

sangat bermanfaat untuk mencegah dan mengobati Osteoporosis. Penderita 

rapuh tulang sering mengeluh rasa nyeri di leher, sakit di punggung, sakit pada 

tulang-tulang, tinggi badan berkurang, tubuh membungkuk, dan tulang mudah 

retak/patah walau hanya dengan benturan yang ringan atau menahan beban 

yang ringan saja.  

Etiologi Osteoporosis bisa disebabkan karena beberapa hal antara lain 

sebagai berikut : kekurangan kalsium (keseimbangan kalsium negatif) dan 

vitamin D, Hormon oestrogen berkurang dalam tubuh pada saat 

postmenopause, Kurangnya vitamin C, Kelebihan garam dalam tubuh, terlalu 

banyak minum alkohol, faktor lingkungan, jarang berolahraga / kurang 

aktivitas, sering meminum minuman berkarbonat seperti Coca Cola, 

malabsorbsi seperti coeliac disease atau Chorn’s disease, genetik dari orang 

tua, penggunaan jangka panjang dari corticosteroid, merokok, pada pria 
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hypogonadism kadar testosteron rendah, kelainan Endokrinologi seperti 

Cushing Syndrome, Beta-thalassemia. 

Sebagian masyarakat di Dusun Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul 

terbiasa melakukan olahraga senam tera, baik laki-laki maupun perempuan. 

Senam tera dilakukan di Balai Desa Gadingsari, Sanden, Bantul, setiap hari 

Selasa, Jumat, dan Minggu. Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah 

peserta senam tera wanita yang berusia antara 50 tahun ke atas. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepadatan mineral tulang, karena keterbatasan waktu hanya diambil  manfaat 

kebiasaan senam tera pada wanita terhadap kepadatan mineral tulang. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul dan topik di atas maka peneliti merumuskan 

masalah, apakah ada manfaat kebiasaan senam tera pada wanita terhadap 

kepadatan mineral tulang? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Umum 

Mengetahui manfaat kebiasaan senam tera pada wanita terhadap kepadatan 

mineral tulang. 
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Khusus 

1. Mengetahui besarnya nilai kepadatan mineral tulang pada wanita yang 

melakukan senam tera. 

2. Mengetahui besarnya nilai kepadatan mineral tulang pada wanita yang 

tidak melakukan senam tera. 

 
F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi profesi Fisioterapis 

a. Mendapatkan informasi mengenai dampak senam tera terhadap 

kepadatan mineral tulang. 

b. Memperoleh pengalaman dalam bidang pengamatan dan penelitian 

yang sangat bermanfaat untuk kemajuan profesi fisioterapi. 

2. Manfaat bagi pelayanan 

Sebagai masukan yang diharapkan bermanfaat bagi pelayanan di bidang 

kesehatan. 

3. Manfaat bagi penulis 

Memperoleh pengalaman di bidang penelitian yang diharapkan akan 

bermanfaat bagi studi lanjutan, mengajarkan kepada mahasiswa dan 

masyarakat umumnya. 

 

4. Manfaat bagi institusi pendidikan 

a. Sebagai masukan yang diharapkan bermanfaat bagi peningkatan 

khasanah peserta didik dalam mempelajari kepadatan mineral tulang. 
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b. Bermanfaat bagi peningkatan disiplin ilmu bagi mahasiswa dalam 

proses belajar mengajar yang terus menerus perlu ditingkatkan dan 

disempurnakan. 


