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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Respiratory Muscle Stretch Gymnastic (RMSG) 

1. Definisi Respiratory Muscle Stretch Gymnastic (RMSG) 

Penelitian yang dilakukan oleh Yamada et al (1996) RMSG adalah 

desain untuk menarik sebagian besar otot inspirator selama inspirasi dan otot 

ekspirator selama ekspirasi. RMSG juga digunakan untuk rehabilitasi pasien 

dengan diagnosa crhonic obstructive pulmonary disease. RMSG juga dapat 

digunakkan untuk menurunkan kekakuan dinding dada terutama otot respirator 

pada dinding dada. Hal ini dibuktikan bahwa RMSG dapat mengurangi 

dypsnea selama istirahat dan meningkatkan kulitas hidup (Tayodera et al, 

2013). RMSG dapat meminimalkan atrhopy otot-otot pernapasan dan 

pemabatasan gerak sehingga memudahkan koordinasi kontraksi dari thoraks 

dan dinding dinding perut serta meningkatkan fungsi ventilasi dan non-

ventilasi otot-otot pernapasan. RMSG pertama kali dikembangkan untuk 

mengurangi tekanan pernapasan akibat induksi pada pasien dengan penyakit 

paru kronis (CPD). Ada berbagai jenis RMSG dan metode Homma dan 

rekannya dimana aktifitas afferen dari spindel otot intercostal meningkat dalam 

fase (selama inhalasi intercostalis insparasi meregang dan selama ekshalasi 

intercostalis ekspirasi meregang) hal ini menunjukkan RMSG efektif 

mengurangi tekanan pernapasan akibat dari olahraga (Aida et al, 2002). 

2. Indikasi Respiratory Muscle Stretch Gymnastic    

Penelitian Kakizaki et al (2005) RMSG dapat menurunkan dypsnea 

selama istirahat dan sesudah berjalan selama 6 menit, meningkatkan kualitas 
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hidup, menurunkan sisa volume, kapasitas total paru dan sisa kapasitas volume 

atau total paru. Pengurangan mobilitas dinding dada berhubungan dengan 

penurunan fungsi paru dan exercise endurance. Hal ini memungkinkan bahwa 

RMSG dapat meningkatkan VC dan exercise endurance, yang menyebabkan 

peningkatan mobilitas dinding dada.  

RMSG dapat meningkatkan range of motion (ROM) dinding dada. 

Peningkatan mobilitas dinding dada sesudah diberikan intervensi RMSG dapat 

mengurangi elastance (perubahan tekanan lebih dari perubahan volume) 

didalam sistem skeletal dinding dada atau peningkatan otot respirator atau 

keduanya. RMSG dapat mengurangi post  coronary  artery  bypass  grafting 

pain (PCP) akibat prosedur operasi atau imobilisasi terhadap rileksasi otot 

respirator dan diwaktu yang sama dapat memperkecil atrophy dari otot 

respirator dan movement limitation (Aida et al, 2002). 

3. Teknik Respiratory Muscle Stretch Gymnastic (RMSG) 

Respiratory Muscle Stretch Gymnastic diberikan untuk 

merenggangkan otot dinding dada selama inspirasi dan ekspirasi. RMSG dapat 

dilakukan dengan cara duduk atau berdiri sesuai dengan kenyamanan pasien. 

Terdapat empat pola RMSG, yaitu : 

a. Pola  1 (elevasi bahu) 

Bernapas secara perlahan dengan menggunakan hidung kemudian 

pelahan untuk mengangkat bahu secara minimal setelah menarik napas dalam-

dalam, pelan-pelan bernapas melalui mulut kemudian istirahat dan turunkan 

bahu kembali ke posisi awal. 
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Gambar 2.1 Elevasi Bahu (Data Penelitian, 2018) 

b. Pola 2 (Peragangan dada bagian atas) 

Letakkan kedua tangan dibelakang punggung bawah kemudian 

lakukan tarikan siku dan tarik ke bawah sambal mengangkat dagu setelah 

gerakan tersebut lakukan pengambilan napas dalam-dalam melalui hidung 

kemudian hembuskan udara melaui hidung dan rileks. 

      

Gambar 2.2 Perenggangan Dada Bagian Atas (Data Penelitian, 2018) 

c. Pola 3 (Peregangan otot punggung) 

Tangan di pegang sendiri di depan dada responden kemudian perlahan 

menarik napas melalui hidung dan gerakan tangan ke depan dan bawah dan di 

gabungkan dengan gerakan untuk peregangan otot punggung setelah itu 

melakukan pernapasan inspirasi secara dalam, perlahan udara dikeluarkan dan 

dilanjutkan lagi ke posisi semula. 
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Gambar 2.3 Perenggangan Punggung Bawah (Data Penelitian, 2018) 

d. Pola 4 (Perenggangan dada bagian bawah) 

Pegang ujung handuk dengan kedua tangan yang diulurkan setinggi 

bahu, setelah melakukan pernapasan dalam, gerakan lengan ke atas sambal 

bernapas secara perlahan. Setelah melakukan ekspirasi secara dalam, turunkan 

tangan dan hembuskan udara kemudian bernapas normal. 

            

Gambar 2.4 Perenggangan Dada Bagian Bawah (Data Penelitian, 2018) 

Setiap langkah-langkah dalam RMSG dilakukan 4 repetisi/sesi dan 

dilakukan 2 kali sehari dalam 5 hari (Ganesh BR & Goud A, 2017). 

B. Latihan Pernapasan Buteyko 

1. Definisi Latihan Pernapasan Buteyko 

Latihan pernapasan buteyko pertama kali dikembangkan pada tahun 

1950 oleh ahli fisiologi Uni Soviet yang bernama Konstantin Pavlovich 

Buteyko. Pada tahun 1960 Konstantin Pavlovich Buteyko melakukan 

penelitian yang berpusat terhadap penggunaan latihan pernapasan pada 
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penyakit sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Study resmi metode 

latihan pernapasan buteyko pada asma dilakukan pada tahun 1968 di Leningrad 

Institute of Pulmonologi, penelitian kedua dilakukan di First Moscow Institute 

of Pediatric Desease pada bulan April 1980. Metode ini diperkenalkan ke 

Australia, Selandia baru, Inggris, Canada dan Amerika Serikat. Metode 

pernapasan buteyko adalah terapi pernapasan yang menggunakan latihan 

pengendalian nafas dan pernapasan untuk mengobati berbagai kondisi 

kesehatan yang berhubugan dengan hiperventilasi dan karbon dioksida rendah 

(Courtney, 2008). Terdapat tiga prinsip dasar teknik buteyko yaitu, mendorong 

pernapasan hidung, memperlambat laju pernapasan, dan mengatur ulang kadar 

karbon dioksida atrial pada tingkat yang lebih tinggi melalui menahan napas 

(Alfe & Golver, 2014).  

Teknik pernapasan Buteyko didasarkan pada efek Bohler dimana 

kehadirannya karbon dioksida menurunkan afinitas hemoglobin menjadi 

oksigen dan meningkatkan pelepasan oksigen lebih lanjut ke jaringan dan 

organ vital. Oleh karena itu hiperventilasi pada penderita asma menyebabkan 

penurunan kadar karbon dioksida dan alveolar dioksida dan memperkuat ikatan 

antara hemoglobin dan oksigen. Hal ini menyebabkan kekurangan oksigen 

pada jaringan dan organ vital. Karbon dioksida adalah bronkodilator paru-paru 

dan penderita asma, tubuh mengkompensasi hipo-kapnea dengan mekanisme 

korektif untuk membatasi pelepasan karbon dioksida. Teknik pernapasan 

Buteyko membantu mengurangi hiper-inflasi melalui periode pengurangan 

terkontrol dalam pernapasan yang dikenal sebagai "pernapasan lambat" atau 

"pernapasan berkurang". Ini dikombinasikan dengan periode menahan nafas, 
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dikenal sebagai "jeda kontrol" dan "jeda diperpanjang". Teknik pernapasan 

Buteyko juga mencakup saran tentang manfaat pernafasan hidung melalui 

pernapasan mulut. Pasien dianjurkan untuk bernafas melalui hidung di siang 

hari dan mencoba "mengetuk" mulut di malam hari. Teknik ini mengurangi 

hiperventilasi, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi penggunaan 

agonis Beta-2 pada penderita asma (Chauda & Shah, 2016).  

Pada tahun 1904 seorang ahli fisiologi dan peraih nobel Crhistian 

Bohr menyadari bahwa karbon dioksida mempengaruhi pelepasan oksigen dari 

darah ke jaringan dan organ tubuh. Menurut efek bohr, bila ada cukup tekanan 

karbon dioksida dalam darah dan paru – paru, maka oksigen  akan lebih mudah 

dilepaskan. Sebaliknya, bila kadar karbon dioksida rendah maka molekul 

hemoglobin kurang mampu mengeluarkan oksigen dari darah. Fungsi lain dari 

karbon dioksida adalah melemaskan otot polos yang terdapat pada saluran 

napas, arteri dan kapiler, memungkinkan pernapasan dan aliran darah menjadi 

lancar. Hilang atau berkurangnya karbon dioksida akibat dari pernapasan yang 

berlebihan akan menyebabkan terjadinya penyempitan saluran pernapasan. 

Bernapas dengan tenang akan mempertahankan kadar karbon dioksida dalam 

tubuh serta pembuluh darah dan saluran pernapasan tidak akan menyempit. 

Pernapasan sehat yaitu pernapasan dari hidung karena memungkinkan tubuh 

memanfaatkan gas oksida nitrat dan karbon dioksida yang keduanya berperan 

dalam membuka pembuluh darah. Cara bernapas menentukan jumlah karbon 

dioksida dalam darah (Mckeown P, 2016).  
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2. Indikasi Latihan Pernapasan Buteyko 

Berdasarkan uji klinis indikasi seseorang mempelajari pernapasan 

buteyko sebagai teknik pengobatan tanpa memberikan dampak buruk terhadap 

fungsi paru, walaupun tidak ada penelitian yang menunjukkan perubahan 

fungsi paru yang obyektif. Latihan pernapasan buteyko pertama kali diberikan 

pada penderita asma, namun untuk saat ini latihan buteyko dapat digunakan 

untuk menghilangkan rasa cemas dan gangguan tidur.  

Pernapasan buteyko dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

menahan napas dengan nyaman, yang disebut dengan control pause. Buteyko 

Practitioner mengatakan bahwa control pause yang lebih lama menyebabkan 

penurunan gejala. Holding breath adalah teknik pernapasan yang dibagikan 

oleh Yoga dan Buteyko 

3. Teknik Latihan Pernapasan Buteyko 

Teknik pernapasan buteyko yaitu bernapas dengan lebih pendek, tidak 

bernapas dan menahan napas sama pentingnya dengan bernapas. Teknik utama 

pernapasan buteyko adalah berkurangnya volume pernapasan. Latihan 

pernapasan buteyko dapat dilakukan dengan duduk dengan postur tegak, otot-

otot respirasi dalam kondisi rileks sampai merasa sedikit kekurangan udara dan 

merasakan sesak kemudian dipertahankan dengan kombinasi rileksasi otot-otot 

respirasi, postur tegak den sedikit ketegangan pada perut. Dalam sesi latihan, 

pernapasan volume rendah dilakukan bersamaan dengan teknik menahan napas 

disebut control pause, dan menahan napas lagi disebut maximum pause. 

Control pause berlangsung pada saat napas ditahan setelah napas dihembuskan 

secara lembut dan terjadi gerakkan tak disengaja pada diafragma. Maximum 
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pause berlangsung setelah napas dihembuskan secara perlahan dan lembut, 

namun ditahan lebih lama biasanya ditahan berdasarkan kemampuan, pada 

kebanyakan orang melipatgandakan pause control sampai pada tahap ketidak 

nyamanan sedang.  

Orang dengan kondisi hipertensi, penyakit jantung, epilepsi atau 

penyakit serius lainnya tidak boleh melakukan maximum control.  Orang yang 

belajar latihan pernapasan buteyko diajarkan untuk mengurangi volume 

pernapasan dengan menggunakan kombinasi peningkatan gaya otot perut dan 

relaksasi semua otot pernapasan lainnya, terutama bahu dan dada. Pernapsan 

volume rendah sering mengurangi usaha bernapas, menyebabkan relaksi otot 

pernapasan dan memperbaiki fungsi diafragma. Hal ini dapat mengurangi 

hiperinflasi dan terperangkapya udara pada paru-paru (Muller et al, 1981, 

O’Donnel,2006; Wolf, 1994 dalam DO, 2008).  

Menurut Z.M. Hassan et al (2012) teknik pernapasan buteyko 

mengajarkan cara bernapas melalui hidung (bukan mulut) dan dengan 

diafragma untuk meningkatkan kadar oksigen nitrogen dan karbon dioksida 

dalam tubuh. Pernapasan buteyko mendorong aktivitas sistem saraf 

parasimpatik, menurunkan tekanan darah, mengurangi stres dan penguatan 

sistem kekebalan tubuh (imune). Berikut adalah langkah – langakah untuk 

melakukan pernapasan buteyko, yaitu : 

a. Langkah 1 control breath test 

1. Duduk dengan posisi tegak. Tarik napas perlahan dari hidung. Jangan 

menarik napas dalam – dalam.  
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2. Hembuskan napas seperti biasa. Gunakan diafragma untuk mendorong 

semua udara keluar dari paru – paru (dada tidak boleh bergerak). 

3. Sekarang, lakukan inhalasi lebih pendek, lebih dangkal, dan ringan (1 – 2 

detik) melalui hidung dan berhenti. 

4. Hembuskan napas secara perlahan lebih dari 5 detik, gunakan diafragma 

untuk mengeluarkan udara dari paru – paru. Tahan napas setelah 

mengeluarkan napas selama 5 detik.  

5. Kemudian ambil napas normal dan tenang melalui hidung (langkah 1), 

dan ulangi seluruh proses selama beberapa menit.  

b. Langakah 2 shallow bretahing (pernapasan dangkal) 

1. Duduk dengan posisi tegak  

2. Pantau jumlah udara yang mengalir melalui lubang hidung dengan 

menempatkan jari di bawah hidung secara horizontal. Jari harus berada 

tepat di atas bibir atas, cukup dekat dengan lubang hidung sehingga bisa 

merasakan aliran udara, tetapi tidak begitu dekat sehingga aliran udara 

terhambat. 

3. Sekarang, hirup sedikit udara ke ujung hidung. Misalnya, cukup hirup 

udara untuk mengisi lubang hidung dan tidak lebih.  

4. Saat menghembuskan napas, anggaplah jari sebagai bulu, hembuskan 

secara perlahan sehingga bulu tersebut tidak bergerak. 

5. Ketika menghirup udara, akan merasakan udara yang lebih hangat, 

semakin besar anda bernapas. Berkonsentrasi dengan pernapasan anda 

untuk mengurangi rasa hangat yang dirasakan pada jari.  
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6. Ketika anda mengurangi jumlah udara hangat pada jari, anda akan mulai 

merasakan kebutuhan atau menginginkan udara. 

7. Cobalah untuk mempertahankan kebutuhan udara selama 4 menit.  

c. Langkah 3 mengabungkan langkah 1 dan 2 

1. Ambil Kontrol jeda. 

2. Mengurangi pernapasan selama 4 menit. 

3. Tunggu 2 menit dan jeda Kontrol. 

4. Mengurangi pernapasan selama 4 menit. 

5. Tunggu 2 menit dan jeda Kontrol. 

6. Mengurangi pernapasan selama 4 menit. 

7. Tunggu 2 menit dan jeda Kontrol. 

8. Mengurangi pernapasan selama 4 menit. 

9. Tunggu 2 menit dan jeda Kontrol 

Latihan pernapasan buteyko dilakukan selama 20 – 30 menit dan 

diakhiri oleh control pause. Control pause tidak dianggap sebagai terapi, 

namun merupakan bagian penting dari latihan pernapasan buteyko sebagai 

indikasi tingkat kesehatan dan derajat hiperventilasi serta hipokapnia.   

C. Maximum Oxygen Uptake (VO2max) 

1. Definisi Maximum Oxygen Uptake (VO2max) 

Maximum oxygen uptake merupakan jumlah maksimum oksigen 

dalam mili – liter, yang dapat digunakan dalam satu menit per kilogram berat 

badan. Seseorang yang mempunyai kebugaran baik mempunyai nilai VO2max 

lebih tinggi sehingga mampu melakukan aktivitas lebih kuat dari pada 

seseorang tidak dalam kondisi baik (Levina, 2007). Maximum Oxygen uptake 
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didefinisikan sebagai tingkat tertinggi dimana oksigen dapat diambil dan 

digunakan oleh tubuh selama melakukan latihan berat. VO2max adalah variabel 

utama dibidang fisiologi latihan dan sering digunakan untuk menunjukkan 

kebugaran kardiorespirasi pada individu. Oleh karena itu, VO2max merupakan 

tolak ukur dalam mengindikasikan kapasitas fungsional sistem kardiorespirasi. 

Dalam literatur ilmiah, peningkatan VO2max adalah metode umum untuk 

menunjukkan efek latihan dan digunakan dalam pengembangan dosis latihan 

(Ibikunle & Enumah, 2016). Menurut Trisnowiyanto (2012) semakin baik daya 

tahan kardiorespirasi maka semakin tinggi VO2max seseorang.  

Maximum oxygen uptaek merupakan salah satu tolak ukur yang seing 

digunakan untuk mengetahui sistem kardiovaskuler (Oliveire et al, 2008). Pada 

usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan VO2max. VO2max merupakan 

indikator pamakaian oksigen oleh jantung dan paru – paru untuk metabolisme 

dalam olahraga. Kebugaran jasmani dan kapasitas fisik seseorang dapat 

ditunjukkan melalui VO2max. Semakin  besar VO2max maka semakin baik 

kapasitas fisik pada seseorang termasuk lansia (Wihastuti, 2007) 

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi VO2max 

Faktor-faktor yang mempengaruhi VO2max menurut Sadli (2015) 

yaitu : 

a. Umur  

Kebugaran jasmani dipengaruhi oleh umur. Umur dapat 

mempengaruhi daya tahan kardiovaskular seseorang. Pada usia 10 – 20 

tahun merupakan puncak dari ketahanan kardiovaskular seseorang 

dengan nilai indeks jantung normal kira – kira 4 L/menit/m3. Seiring 
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bertambahnya umur ketahanan kardiovaskular seseorang akan menurun 

secara perlahan, sehingga pada usia 80 tahun nilai normal indeks 

jantung hanya tinggal 50%. Hal ini disebabkan oleh penurunan 

kekuatan konstraksi jantung, kapasitas vital paru dan kapsitas oksidasi 

otot skeletal (Sadli, 2015) 

b. Keadaan latihan atau aktivitas fisik  

Daya tahan kardiovaskuler dapat dipengaruhi oleh aktivitas 

fisik dan keadaan latihan seseorang. Orang yang terlatih akan memiliki 

ketahanan kardiorespirasi yang lebih baik. Latihan yang bersifat aerobik 

dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan mengurangi lemak. 

Aktivitas fisik yang baik dapat meningkatkan daya tahan 

kardiovaskular, yaitu pernapasan semakin membaik, penurunan resiko 

penyakit jantung dan hipertensi (Sadli, 2015) 

c. Jenis kelamin  

Pada umur 10 tahun, VO2max pada anak laki – laki menjadi 

lebih tinggi 12% dari anak perempuan, saat umur 12 tahun 

perbedaannya menjadi 20%, sedangkan pada umur 16 tahun VO2max 

anak laki – laki 37% lebih tinggi dibanding anak perempuan 

(Amstrong,2006). Rata – rata pria muda usia 18 – 25 tahun memiliki 

nilai VO2max hingga 48 ml/kg/mn, sedangkan wanita memili nilai 39 – 

41 ml/kg/mn. Pada pria aktif nilai 50 – 60 ml/kg/mn dan wanita aktif 

nilai 40 – 50 ml/kg/mn (Sharkley 2011).  

 

 



22 

 

d. Faktor psikologi seperti 

1) Kemampuan jaringan otot untuk menggunakan oksigen dalam 

proses produksi energi tubuh 

2) Kampuan sistem syaraf jantung dan paru-paru (cardiovascular) 

untuk mengangkut oksigen kedalam jaringan otot (Sadli, 2015). 

3. Jenis-Jenis Latihan VO2max 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melatih VO2max yakni 

latihan harus menggunakan otot-otot besar tubuh secara intensif dalam durasi 

waktu yang lama. Latihan cardio atau aerobic, latihan yang memacu denyut 

jantung, paru dan sistem otot merupakan latihan untuk meningkatkan VO2max. 

Latihan untuk meningkatkan VO2max dilakukan dengan intensitas sedang dan 

durasi latihan relative lama. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 

meningkatkan VO2max dengan latihan pada intensitas denyut jantung 65% 

sampai 85% dari detak jantung maksimum, selama setidaknya 20 menit, frekuensi 

3-5 kali seminggu (French & long, 2012).  Lari diselingi jogging jarak jauh, 

fartlek, circuit training, cross country, interval training merupakan jenis latihan 

untuk meningkatkan VO2max.  

4. Nilai Standar VO2max  

Menurut Febri (2013) nilai standar VO2max yaitu  

Tabel 2.1 Nilai Standar VO2max pada Laki – Laki (ml/kg/menit) 

Usia Rendah Memadai Sedang Bagus Tinggi 

13 – 19  < 35.0 35.0 – 38.3  38.4 – 45.1  45.2 – 50.9  >51.0 

20 – 29 < 33.0 33.0 – 36.4 36.5 – 42.4 42.5 – 46.4 >46.5 

30 – 39 < 31.0 31.5 – 35.4  35.5 – 40.9  41.0 – 44.9  >45.0 

40 – 49 < 30.02 30.2 – 33.5  33.6 – 38.9  39.0 – 43.7  >43.8 

50 – 59 < 26.1 26.1 – 30.9 31.0 – 35.7 35.8 – 40.9 >41.0 

60 – 69 < 20.5 20.5 – 26.0 26.1 – 32.2 32.3 – 36.4 >36.5 
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Tabel 2.2 Nilai Standar VO2max pada Wanita (ml/kg/menit) 

Usia Rendah Memadai Sedang Bagus Tinggi 

13 – 19  < 25.0 25.0 – 30.9  31.0 – 34.9  35.0 – 38.9  >39.0 

20 – 29 < 23.6 23.6 – 28.9 29.0 – 32.9 33.0 – 36.9 >37.0 

30 – 39 < 22.8 22.8 – 26.9  27.0 – 31.4  31.5 – 35.6  >35.7 

40 – 49 < 21.0 21.0 – 24.4  24.5 – 28.9  29.0 – 32.8  >32.9 

50 – 59 < 20.2 20.2 – 22.7 22.8 – 26.9 27.0 – 31.4 >31.5 

60 – 69 < 17.5 17.5 – 20.1 20.2 – 24.4 24.5 – 30.2 >30.3 

 

5. Pengukuran VO2max 

Tes yang digunakan untuk mengukur VO2max adalah six minute 

walking test (6-MWT). Six minute walking test adalah tes latihan submaximal 

untuk mengetahui keadaan pasien bukan toleransi dalam tes latihan maksimal. Tes 

ini sangat sederhana tidak memerlukan perlengkapan yang mahal. Hal lain dalam 

tes ini yaitu lebih aman dikarenakan pasien mengetahui batas kemampuan dirinya 

sendiri selama latihan berlangsung. Six Minute Walk Tests dalam pelaksanaannya 

pasien harus berjalan sejauh mungkin dalam waktu 6 menit. Pasien slow down, 

stop, rest, restart saat melakukan tes. Mendapatkan detak jantung awal, tekanan 

darah, saturasi oksigen dan respon perceptual. Di lapangan, membuat atau 

menandai titi berhenti, mengukur jarak jalan saat tes berlangsung dan menganalisa 

dengan seksama proses pemulihan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

saat melakukan 6 minute walk test yaitu : 

a. Indikasi  

Menurut Respir Am J, (2002), ada beberapa indikasi dalam pelaksanaan 

six minute walking test yaitu : 

1. Pretreatment and Posttreatment comparisons 
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a) Lung transplatation 

b) Lung resection 

c) Lung volume reduction surger 

d) Pulmonary rehabilitation 

e) COPD 

f) Pulmonary Hypertension 

g) Heart failure 

2. Functional status (single measurement) 

a) COPD 

b) Cystic fibrosis 

c) Heart failure 

d) Peripheral vascular disease 

e) Fibromyalgia 

f) Older patients 

3. Predictor of morbidity and mortality 

a) Heart failure 

b)  COPD 

c) Primary pulmonary hypertension 

d) Kontra indikasi  

b. Kontra indikasi  

Menurut pernyataan dari American Thoracic Society (ATS) 

kontraindikasi absolute test ini adalah: angina tidak stabil (UAP) dan 

infark miokardium akut. Kontraindikasi relatif adalah denyut jantung 

(HR) saat istirahat lebih dari 120 kali permenit, tekanan darah sistolik 
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lebih dari 180 mmHg, dan diastolik lebih dari 100 mmHg. Pasien dengan 

kelainan seperti ini harus dirujuk kepada dokter ahli untuk mengawasi 

test tersebut. Hasil dari EKG saat istirahat dari 6 bulan sebelumnya harus 

dievaluasi. Angina exertional yang stabil bukan merupakan 

kontraindikasi absolute test ini, namun test dilakukan setelah pasien 

mengkonsumsi obat antiangina, dan harus tersedia nitrat untuk keadaan 

darurat.  

Pasien dengan faktor resiko diatas dikatakan mempunya resiko 

yang tinggi untuk terjadinya aritmia atau masalah kardiovaskular selama 

menjalani test. Kontraindikasi ini telah digunakan oleh para peneliti 

berdasarkan keinginan mereka untuk keamanan dan keinginan untuk 

mencegah kemungkinan buruk pada penderita saat melakukan 6MWT. 

Kapan terjadinya resiko tersebut belum diketahui sehingga resiko - resiko 

tersebut menjadi relatif (Respir Am J, 2002). 

c. Standar dorongan terhadap klien 

Kata-kata dorongan harus selalu digunakan saat melakukan six  

minute walk test, yaitu : 

 Looking good, anda  memiliki waktu 5 menit lagi 

 Keep it up, anda memiliki maktu 4 menit lagi  

 Looking good, anda memiliki waktu 3 menit lagi 

 Keep it up, anda memiliki waktu 2 menit lagi  

 Looking good, anda memiliki waktu 1 menit lagi. 
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Kata – kata diatas merupakan kata – kata dorongan yang 

digunakan saat melakukan six minute walk test agar sampel merasa 

semangat dan termotivasi. 

d. Six minute walk test menimbulkan intensitas pada jarak latihan individu 

e. Tidak ada perbedaan hasil tes yang dilakukan dalam ruang ataupun diluar 

ruangan  (Hinma et al, 2014). 

f. Prediksi six minute walk test untuk umur 45 -85 tahun  

1. Laki – laki : 6 – MWD (meter) = 867 – (5.71 x umur) + (1.03 x tinngi 

badan (cm) ) 

2. Perempuan : 6 – MWD (meter) = 525 – (2.86 x umur) + (2.71 x 

tinggi) – (6.22 x BMI) 

Ada banyak variasi antara referensi yang dipublikasikan untuk 

six minute walking test. Diantara studi populasi Asian, Poh menunjukkan 

bahwa rata – rata six minute walking test untuk pria dan wanita sehat di 

Singapura (rata – rata usia 61 tahun) masing-masing adalah 580 m dan 

538 m. Untuk pria dan wanita Jepang sehat (usia rata – rata 65 tahun) 

Takishima melaporkan rata – rata six minute walking test 572 m pada laki 

– laki dan 504 m pada perempuan. Sebuah studi dari Tucson, Amerika 

Serikat terhadap 290 orang dewasa sehat (rata – rata berusia 60 tahun) 

menunjukkan six minute walking test 466 m untuk pria dan 544 m untuk 

perempuan.  

Ada beberapa penyebab untuk perbedaan ini yaitu, pertama 

adalah panjang lintasan yang digunakan oleh peneliti bervariasi. 

American Thoracic Society (ATS) merekomendasikan lintasan yang 
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digunakan sepanjang 30 m, namun pada beberapa jurnal yang telah 

dipublikasikan peneliti menggunakan lintasan dengan jarak 15 m 

sampai 50 meter.  Kedua adalah dampak dari pembelajaran six minute 

walking test secara berulang atau sesi latihan yang ditujukkan untuk 

memberi dampak signifikan pada six minute walking test. Menurut 

ATS 0 sampai 17% subjek yang tidak tahu tentang pelaksanaan six 

minute walking test dan tidak diijinkan melakukan sesi latihan akan 

mempengaruhi jarak tempuh dalam penelitian. Ketiga yaitu perbedaan 

subjek dalam hal karakteristik, motivasi, dan faktor psikologis, 

kebiasaan berolahraga, koordinasi serta status gizi (Rao, N. A., Irfan, 

M., Haque, A. S., Zubairi, A., Awan, S., 2013). 

D. Lansia  

1. Definisi lansia 

Seseorang yang mengalami perubahan struktur dan fungsi sitem 

biologis karena usia lanjut  disebut sebagai lansia (Darmojo & Martono, 2004). 

Lansia akan mengalami proses penuaan. Penuaan adalah proses perubahan 

yang berkaitan dengan waktu, terjadi sejak lahir dan berlangsung hingga lanjut 

usia. Fase akhir dari rentang kehidupan merupakan fase yang dijalani saat 

lanjut usia (Fatimah, 2010). Penuaan ditandai dengan terjadinya perubahan 

biologis yang menyebabkan perubahan-perubahan pada sistem kardiovaskuler, 

sistem pernapasan, sistem musculoskeletal, sistem gastrointenstinal, sistem 

integument, sistem neurologis, sistem endokrin dan sistem sensoris (Padila, 

2013). Perubahan sistem kardiovaskuler akan mempengaruhi status kesehatan 

pada lansia dan penurunan kesehatan fisik lansia.  
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2. Klasifikasi Lansia  

Terdapat lima klasifikasi lansia (Depkes RI, 2003 dalam bukunya 

Rosidawati, 2008), yaitu  

a. Pralansia (Prasenilis) 

Seseorang yang berusia antara 45-59 tahun. 

b. Lansia  

Sesorang yang berusia 60 tahun atau lebih. 

c. Lansia resiko tinggi  

Seseorang yang beresiko 70 tahun atau lebih dan seseorang yang 

berusia 60 tahun lebih dengan masalah kesehatan. 

d. Lansia potensial  

Menghasilkan barang atau jasa. Lansia yang mampu melakukan 

pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat dilakukan. 

e. Lansia tidak potensial 

Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya 

bergantung pada bantuan orang lain. 

Klasifikasi lanjut usia menurut BPS (2013), yaitu pra lansia (45 – 59 

tahun), lansia muda (60 – 69 tahun), lansia menengah atau madya (70 – 79 

tahun) dan lansia tua (80 tahun ke atas).   

3. Permasalahan pada lansia  

A series of I’s merupakan masalah yang sering muncul pada usia 

lanjut, meliputi immobility (imobilisasi), instability (instabilitas dan jatuh), 

incontinence (inkontenensia), intellectual impairment (gangguan intelektual), 

infection (infeksi), impairment of vision and hearing (gangguan penglihatan 



29 

 

dan pendengaran), isolation (depresi), inanition (malnutrisi), insomnia 

(gangguan tidur), hingga immune deficirncy (menurunnya kekebalan tubuh) 

(Nugroho, 2008).  

Seiring bertambahnya usia seseorang maka akan terjadi beberapa 

perubahan pada anggota tubuh seperti, terjadinya perubahan pada gigi 

dikibatkan oleh keausan, penyakit, dan penuaan. Perubahan juga terjadi pada 

tulang dan sendi. Pada lansia terjadi pengeroposan tulang yang merupakan 

hasil aktivitas osteoklas berlebih, hal ini disebabkan oleh penurunan estrogen, 

defisiensi vitamin D diet, pengurangan yang berkaitan dengan usia dalam 

efisiensi 1-hidroksilasi vitamin D, dan intensitas paparan sinar matahari. Pada 

saat usia lanjut, tulang rawan artikular menipisi karena penurunan kadar air, 

penipisan proteoglikan tulang rawan, dan apoptosis chondrocyte. Permukaan 

kartilago mulai memecah dan mengurangi kemampuannya untuk 

mempertahankan dan memperbaiki dirinya sendiri. Dengan demikian, hal ini 

akan menyebabkan degenerasi dan perkembangan osteoarthritis. Kekuatan 

tarik tendon dan ligamen tulang kompleks juga menurun siring bertambahnya 

usia, diakibatkan oleh berkurangnya kolagen. Pada usia lanjut terjadi kekakuan 

pada leher dan punggung serta diameter nukleus pulposus berkurang, tekanan 

hidrostatik meningkat dalam anulus, yang menekan cakram lebih banyak dan 

mempersempit ruang intervetbra. Faktor – faktor ini menurunkan tinggi badan 

seorang individu dan membatasi rentan gerak leher, tulang belakan dan sendi 

perifer (Yi lee et al, 2017).  

Menurut Amarya et al (2015) proses penuaan dipengaruhi oleh nutrisi 

yang dikonsumsi oleh lansia. Prevalensi malnutrisi meningkat pada populasi 
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lansia, hal ini menyebabkan penurunan status fungsional, gangguan fungsi otot, 

penurunan massa tulang, disfungsi kekebalan tubuh, anemia, penurunan fungsi 

kognitif, dan penyembuhan luka yang buruk. Terdapat beberapa masalah yang 

dihadapi oleh lansia, yaitu  

1. Perubahan psikologikal

a. Massa tubuh dan komposisi tubuh

b. Aktivitas fisik

2. Perubahan pada sistem gastrointestinal

3. Perubahan pada sistem ginjal dan genitourinari

4. Perubahan pada sistem saraf dan kognitif

5. Perubahan pada sistem kekebalan tubuh

6. Perubahan pada sosial dan psikologis

Menurut Padila (2013) penuaan ditandai dengan terjadinya perubahan 

biologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem kardiovaskuler. 

Perubahan pada sistem kardiovaskuler dapat diketahui melalui pengukuran 

maximum oxygen uptek (VO2max). Penurun VO2max pada lansia sekitar 10% 

per dekade dan 5% per dekade untuk lansia aktif. Setelah usia 25 tahun 

kebugaran manusia menurun 1%, setiap umur bertambah 1 tahun. Pada umur 

45 – 59 tahun sudah terjadi penurunan 20% dan untuk usia 60 tahun akan 

berkurang 35% (Oliveira at al, 2008) 


