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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Mekanisme Pembentukan Energi 

 

Aktivitas fisik manusia membutuhkan sebuah energi seperti otot yang 

berkontraksi pada bagian tubuh saat melakukan aktivitas fisik. Energi 

diperoleh dari makanan yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari, 

kontraksi otot atau aktivitas fisik yang membutuhkan sebuah energi tidak 

didapatkan langsung dari apa yang kita makan, melainkan energi yang 

didapatkan harus diubah menjadi Adenosine Tri Phosphate (ATP) yang 

berarti senyawa kimia yang berenergi tinggi. Beberapa contoh proses energi 

yang menggunakan ATP seperti: terjadinya biosistensis, otot berkontraksi, 

membrane sel yang mentransportasikan ion-ion dengan aktif, sekresi kelenjar 

dan konduksi saraf. Sejumlah energi dapat dilepaskan jika terjadinya 

pemecahan pada Adenosine Tri Phosphate (ATP) yang terpecah menjadi 2 

bagian yaitu Adenosine Diposphate (AP) dan Phosphate Inorganic (PI), 

sehingga energy ini yang akan diperlukan saat terjadinya kontraksi otot dan 

proses biologi dalam tubuh (Murray, 2009). 

Pada saat melakukan aktivitas fisik dibutuhkan sebuah gerakan 

dimana ATP sangat berperan penting dalam peroses terjadinya kontraksi pada 

jaringan otot, perlu diketahui jumlah ATP yang dimiliki dalam sel otot 

terbatas sekitar 4-6 m M/kg, sehingga untuk melakukan aktivitas cepat dan 

berat dibutuhkan waktu hanya 3 sampai 8 detik (Ardle, 1996 dalam Ghomim, 

2017). karena jika ingin melakukan aktivitas yang lebih lama dibutuhkan 

pembentukan ATP secara ulang. Melakukan aktivitas fisik berdasarkan 
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intensitas dan waktu karena hanya menggunakan 1 sistem anaerobik dan 

aerobik dalam melakukan aktivitas, dapat dikatakan aerobik jika melakukan 

aktivitas dengan intensitas tinggi dan waktu yang singkat begitupun 

sebaliknya.  

Untuk menghasilkan Adenosine Tri Phosphate (ATP) berdasarkan 

proses metabolism yang terdapat 4 sistem yaitu : 

1. Glikolisis 

Glikolisis merupakan proses penguraian pada glukosa dengan reaksi 

kimia yang berubah menjadi asam piruvat, Adenosine Tri Phosphate (ATP), 

Nikotin Adenin Dinukleotida Hidrogen (NADH). Menurut Neil (2005) dalam 

Ghomim (2017) menyatakan nikotin adenin dinukleotida hidrogen merupakan 

sumber elektron yang berenergi tinggi karena elektron (H) yang diikat oleh 

koenzim, Adenin Trifosfat ialah terjadinya pelepasan gugus posfat yang 

menghasilkan senyawa yang menghasilkan energi tinggi. Glikosi aerobik 

memiliki jumlah oksigen yang dapat menghambat terjadinya kelelahan karena 

terbentuknya asam laktat. (Guyton, 2011). 

  

Gambar 2.1 Proses Glikosis (Guyton, 2011) 
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2. Dekarboksilasi Oksidatif 

Proses terjadinya dekarboksidasi oksidatif pada saat siklus krebs 

belum masuk di mitokondria. Sehingga mitokondria terdapat asetil koenzim 

A karena adanya asam piruvat hasil dari glikolisis dioksidasi, saat asam 

piruvat masuk kedalam mitokondria menyebabkan enzim piruvat 

dehydrogenase terjadinya penukaran pada acetyl dengan cara melepaskan 

karbon dioksida (Neil, 2005 dalam Ghomim, 2017). 

Pada proses ini melepaskan empat atom hydrogen dan karbon 

dioksida, sehingga bagian dari asam piruvat akan bergabung untuk 

membentuk molekul asetil-Ko-A bersama koenzim A, yang akan terbentuk 

menjadi 6 molekul ATP pada  dioksida saat 4 atom dilepaskan (Guyton, 

2011). 

 

Gambar 2.2 Proses Dekarboksidasi Oksidatif (Guyton, 2011) 

3. Siklus Krebs 

Pada matriks mitokondria dimana terbentuknya siklus krebs, proses 

ini asetil Ko-A merupakan hasil dari dekarbokilasi oksidatif dimana 

terjadinya gabungan yang terbentuk asam aksaloasetat dan asam sitrat dari 

matriks mitokondria. Menurut Sari (2013) pada gugus asetil dan asetil Ko-A 

terbagi menjadi 2 bagian yaitu atom hidrogen dan karbon dioksida 

dikarenakan merupakan lanjutan reaksi kimia dari proses siklus krebs. Untuk 

membentuk ATP dengan cara melepaskan sejumlah energi yang berdasarkan 
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pada atom hydrogen dengan cara menambahkan jumlah atom, memulainya 

proses siklus krebs dengan asam aksaloasetat yang dibentuk secara kembali. 

 

Gambar 2.3 Siklus Krebs (Sari, 2013) 

Proses siklus krebs terjadinya pada molekul glukosa yang di 

metabolismekan dan membentuk 2 asetilKo-A, sehingga terjadinya 

pembentukan pada 1 dan 2 molekul ATP (Sari, 2013). 

4. Transfer Elektron 

Pada proses pelepasan atom hydrogen terbentuknya 4 atom hydrogen 

pada saat terjadinya proses glikolisis, pada asam piruvat terjadinya  

pembentukan asam asetil Ko-A, dan terdapat 16 atom hydrogen dari siklus 

krebs sehingga terdapat 24 atom hydrogen yang dilepaskan pada molekul 

glukosa. 24 atom hydrogen dapat menyatu dengan dinukleotida adenine 

nikotinamid (NAD
+
), dan derivate vitamin niasin. Pada proses terbuntuknya 

ATP yang melalui proses mekanisme kemiosmetik yang disebut fosforilasi 

oksidatif, Proses tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 2.4 proses mekanisme kemiosmotik mitokondria dan fosforilasi 

oksidatif (Guyton, 2011) 

  Pada saat atom hidrogen dilepaskan dengan cara berpasangan maka 

atom yang satu akan bergabung dengan NAD
+ 

yang memerlukan NADH, 

sedangkan yang satunya akan berubah menjadi hidrogen (H
+
). Gambar diatas 

perlu kita ketahui bahwa terjadinya pelepasan diri pada atom dari NADH 

yang berubah menjadi ion hydrogen (H
+
) , siklus ini dapat membuat NAD

+ 

kembali, yang dapat digunakan secara berulang. Atom hydrogen 

mengeluarkan atom dimana, akan membuat adanya ionisasi hydrogen, 

akseptor elektron yang akan dimasuki oleh rantai transport elektor, karena 

dalam mitokondria akan terdapat bagian integral. Aksepor elektron dapat 

menerima dan memberikan elektron dengan cara mengurangi dioksidasi. Pada 

transport elektron terdapat unsur penting yaitu protein sulfide besi, sitrokom 

B, CI, A, C dan A3, flavoprotein, ubiquinone.  

Sitrokom oksidase merupakan terjadinya atom yang  dipisah dari 

akseptor  ke eakseptor lain sampai pada sitrokom A3, karena mampu 

mendapatkan 2 elektron yang nantinya dapat terbentuk oksigen berion dengan 

cara mengurangi oksigen elemental, sehingga menyatu dengan ion hydrogen 

yang menghasilkan air. Beberapa energi dapat dibebaskan karena rantai 
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tranpor elektron dilewati oleh elektron, sehingga dapat memompa ion 

hydrogen pada matriks mitokondria dari bagian dalam ke membrane 

mitokondria luar dan dalam sehingga dapat menghasilkan konsentrasi tinggi 

dengan bermuatan positif pada ion hydrogen. Pada konsentrasi ini 

mengakibatkan ion hydrogen dapat masuk kedalam matriks mitokondria pada 

zat molekul ATPase. 

 Energy yang dihasilkan dari aliran ion hydrogen dapat dengan mudah  

menggabunkan fosfat ionik bebas bersama ADP. Terjadinya perpindahan 

pada mitokondria ke dalam sitoplasma sel yang merupakan langkah akhir dari 

proses ini, untuk mendapatkan 3 molekul ATP dengan cara disintesiskan oleh 

elektron yang melewati rantai transport elektron (Guyton, 2011). 

B. Kebugaran 

1. Definisi Kebugaran 

Kebugaran merupakan sebuah kemampuan dalam melakukan aktivitas 

fisik seperti kegiatan sehari-hari dengan efisien tanpa ditimbulkan adanya 

rasa kelelahan yang berlebihan sehingga masih mampu untuk menikmati 

waktu luang (Irianto, 2004 dalam Ichasanna, 2017). Pada dasarnya yang 

dimaksud kebugara pada lansia dimana, lansia itu sendiri harus memiliki 

kebugaran dan kesehatan jasmani yang meliputi kebugaran jantung dan paru, 

kelenturan otot dan kekuatan otot (Maryam, 2011 dalam Ichasanna, 2017). 

    Kebugaran pada lansia sangat berpengaruh terhadap faktor usia 

dikarenakan seseorang yang mengalami lanjut usia akan berpengaruh 

terhadap kesehatan maupun kebugaranya yang dimiliki, selain itu juga 

terdapat penurunan fungsi degenerasi, sehingga dibutuhkan sebuah aktivitas 



15 
 

 
 

ringan yang dapat membantu menignkatkan kebugaran pada tubuh, karena 

hidup bugar di usia lanjut sangatlah penting agar dapat meningkatkan 

kebermaknaan hidup dan kualitas hidupm dihari tua. 

   Menurut Junaidi (2011), Jika seseorang memiliki kebugaran yang baik 

maka dapat dikatakan seseorang itu sehat, sehingga mampu melakukan 

kegiatan atau aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami 

gangguan dari dalam tubuh seperti kelelahan yang berlebihan. Pada lansia 

merupakan hal yang penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, 

sehingga lansia akan lebih baiknya jika sering melakukan aktivitas atau 

olahraga ringan yang dapat membantu meningkatkan kebugaran. Manfaat dari 

kebugaran pada lansia yang mampu menjaga kesehatanya seperti dapat 

melancarkan peredaran darah, menyehatkan jantung, membuat perasaan 

menjadi lebih baik, serta mampu menjaga kesehatan tubuh. 

2. Komponen-Komponen Kebugaran 

Pada kebugaran memiliki beberapa komponen diantaranya yaitu: 

a. Daya tahan kardiorespirasi 

Daya tahan kardiorespirasi adalah salah satu komponen dari 

kebugaran yang sangat penting karena berhubungan lansung terhadap 

kesehatan seseorang, yang dapat terlihata dalam kemampuan bekerja secara 

tinggi jika daya tahan kardiorespirasi yang dimiliki tinggi, sehingga memiliki 

kemampuan yang dapat mengeluarkan sejumlah energy dalam waktu yang 

cuku lama dengan energy yang dikeluarkan cukup besar (Fatmah, 2011). 

Menurut Prentice (2004) dalam Muizzah (2013), daya tahan 

kardiorespirasi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 

melakukan sebuah kegiatan dan melanjutkan gerakan dengan memperpanjang 
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waktu tanpa dirasakan adanya kelelahan. Berdasarkan sistem 

kardiorespiratori dapat mensuplai dan mengantarkan oksigen kesemua 

jaringan yang ada didalam tubuh. Seseorang dikatakan bugar dapat dilihat 

dari kemampuan yang maksimal dalam menggerakan otot dan sendi, 

percepatan gerakan  serta pengambilan oksigen secara maksimum (Fatmah, 

2011).  

 Daya tahan kardiorespiratori dapat diketahui dari kemampuan 

jantung, paru-paru dan pembuluh darah yang mampu menghantarkan oksigen 

ke sel-sel  sampai seluruh jaringan yang ada didalam tubuh  sehingga dapat 

mencukupi kebutuhan untuk melakukan aktivittas fisik dengan baik (Hoeger, 

1996 dalam Muizzah, 2013).  

  Untuk mengetahui daya tahan kardiorespirasi dengan cara pengukuran 

pada VO2Max atau volume maksimal oksigen yang digunakan pada 

komponen kebugaran yang sangat cocok untuk seseorang saat melakukan 

kegiatan atau aktivitas fisik pada tubuh, dikarenakan daya tahan 

kardiorespirasi dapat diketahui oleh kapasitas aerobik atau pengambilan 

oksigen yang maksimal atau disebut dengan VO2Max, dimana merupakan 

jumlah maksimum oksigen yang digunakan dalam aktivitas fisik dengan 

hitungan per menit (Hoeger, 2011).  

   Menurut American College Sport and Medicine (ACSM) mengatakan, 

bahwa aktivitas fisik ringan sampai sedang, dilakukan 3 sampai 5 hari dalam 

seminggu, dengan intensitas minimal 20-30 menit dalam 1 kali melakukan 

aktivitas fisik. Menurut Edwars (2007) dalam Ghomim (2017) adapun 

kegiatan yang dilakukan untuk menambah peningkatan kardiorespirasi seperti 
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melakukan aktivitas berjalan, bersepeda, berenang, berdansa, senam aerobik, 

lompat tali, bola tangan (Robert, 2002 dalan Ghomim, 2017). 

   Aktivitas fisik yang dilakukan sangat membutuhkan sebuah energi, 

dimana tubuh yang sedang bekerja, sehingga jumlah energi yang diperlukan 

harus lebih banyak karena paru-paru, jantung, pembuluh dara menghantarkan 

ATP (Adenosine Triphosphate). Menurut Wijaya (1998) dalam Muizzah 

(2013), untuk mengetahui perbedaan VO2Max berdasarkan kemampuan 

system kerja dalam tubuh terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 

1. Respirasi eksternal (fungsi paru-paru) 

 Sistem respirasi yang akan membawa oksigen dari udara bebas ke 

paru-paru lalu dibawa kedalam darah, dimana jika seseorang melakukan 

aktivitas berat dengan pernafasan dan kapasitas vital meningkat dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan sirkulasi dalam suplai oksigen darah dan 

paru-paru. 

2. Terjadinya transport udara 

Peningkatan pada konsumsi oksigen berdasarkan terjadinya 

peningkatan curah jantung merupakan kelipatan dari volume darah dan 

jumlah denyut jantung, sehingga system kardiovaskular dapat memompa dan 

mampu mendistribusikan oksigen yang terikat pada dara keseluruh tubuh.  

3. Respirasi Internal 

Oksigen yang digunakan akan berpengaruh terhadap sel-sel didalam 

tubuh sehingga simpanan karbohidrat dan lemak berubah menjadi ATP 

dimana energy diperlukan saat otot berkontraksi, hal ini terjadi saat sedang 

melakukan aktivitas fisik. 
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2. Komposisi tubuh 

Komposisi tubuh adalah dimana lemak tubuh dan massa tubuh 

merupakan komposisi yang relatif, pada komposisi tubuh dapat disebut 

dengan Indeks Massa tubuh (IMT) yang merupakan bagian berat badan dalam 

hitungan kilogram serta tinggi badan dalam satuan cm. Menurut Nurhasan 

(2011) dalam Nosa (2013) menyatakan bahwa jumlah persentase lemak 

dalam tubuh yaitu sama dengan perbandingan berat badan dan berat lemak 

tubuh yang didapatkan berdasarkan jumlah lemak. 

Menurut Indrawagita (2009) dalam Muizzah (2013), bahwa seseorang 

yang memiliki komposisi tubuh berdasarkan berat badan yang lebih dari 

komposisi tubuh dan otot memiliki resiko lebih besar terhadap kesehatan 

yang kurang baik, karena jaringan lemak yang menumpuk dalam tubuh akan 

mengganggu kemampuan dalam pengambilan oksigen saat melakukan 

aktivitas berat atau olahraga berat. 

VO2Max yang cenderung terhadap berat badan, berat lemak meningkat 

dapat berpengaruh terhadap jumlah oksigen yang diambil untuk tubuh karena 

kegemukan dapat mengurangi jumlah VO2Max (Nosa, 2013). 

3. Kekuatan Muskuloskeletal 

Kekuatan otot merupakan group otot yang dapat melawan ketahanan 

dari luar secara maksimum. Pada manusia, tubuh kita memiliki lebih dari 400 

otot rangka, dimana 40% berat tubuh pada pria dan 32% berat tubuh pada 

wanita, otot polos dan otot jantung sebesar 10% dari jumlah total. Pada 

miofibril / serat otot berkumpul menjadi serabut otot, dimana proses ini 

terjadi berdasarkan otot rangka yang tersusun menjadi fasikulus yang 

dibentuk oleh sekumpulan serabut otot (Ghomim, 2017). 
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Gambar 2.5 Struktur otot (Lauralee, 2016) 

Pada filamen aktin terdapat 3 protein yaitu troponin, tropomiosin, dan 

aktin.  Saat terjadinya kontraksi otot diperlukan sebuah energy dimana proses 

ini terjadi karena adanya pengikatan pada molekul myosin dan aktin yang 

biasa disebut protein kontraktil. Saat otot melemas maka proses ini terjadi 

karena aktin tidak berikatan pada jembatan silang, dikarenakan terdapat 

tropomiosin dan troponin yang menutup bagian aktin agar tidak dapat 

berikatan dengan jembatan silang dan Ca. Hal ini yang menyebabkan 

tropomiosin dan troponin disebut protein regulatorik (Lauralee, 2016). 

 

Gambar 2.6 Mekanisme Kontraksi Otot (Lauralee, 2016) 
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Terjadinya mekanisme kontraksi otot pada saat implus listrik masuk 

keseluruh sel otot pada miofibri yang melewati tubulus T. Hal ini yang 

menyebabkan pada ion Ca
2+

 memisahkan diri dari reticulum sarkoplasma. 

Pada saat menghasilkan energi yang didapatkan, aktin bergabung dengan 

kepala miosin untuk memecahkan ATP menjadi ADP sehingga energi yang 

diperoleh dapat menggerakan aktin kegaris M, sampai berakhir pada implus 

listrik dan Ca
2+ 

yang nantinya akan
 
diisi kembali ke reticulum sarkoplasma 

yang menyebabkan terjadinya ikatan ion Ca
2+

.bersama troponin C (Lauralee, 

2016). 

Serabut otot dapat dikelompokan menjadi 2 macam sebagai berikut: 

1. Tipe I yaitu serabut Slow-Twitch (ST) 

Merupakan serabut otot memiliki kemampuan yang lebih besar dalam 

memperoleh energi secara aerobik, sehingga tipe ini jika tidak melakukan 

gerakan atau tidak bergerak dapat dengan mudah menurunkan jumlah 

kekuatan otot yang dmiliki. 

2. Tipe II yaitu serabut Fast-Twitch (FT) 

Merupakan serabut otot memiliki kemampuan yang lebih dalam 

menghasilka energy secara anaerobik, sehingga cara kerja tipe ini dapat 

berkontraksi dengan cepat (Willkins, 2007 dalam Ghomim, 2017).  

  Perkembangan dan kekutan dari daya tahan otot memiliki manfaat 

yang baik dalam kesehatan seperti, kepadatan tulang meningkat, penghubung 

jaringan mengalami penguatan, dan kepercayaan diri meningkat. Pada usia 30 

tahun sampai 70 tahun keatas akan mengalami penurunan dari kekuatan dan 

ukuran otot yang mengecil sebesar 30% dikarenakan aktivitas yang menurun 

dan bertambahnya usia. Kekuatan dan ketahanan otot saling berkaitan 



21 
 

 
 

sehingga kemampuan untul melakukan kontraksi otot dapat dilihat seberapa 

besar kemampuan dan ketahanan  pada otot (William, 2004 dalam Ghimom, 

2017). 

 Kekuatan otot berdasarkan kontraksi otot yang dimiliki, adapun 

kontraksi otot dibagi menjadi 3 bagian yaitu:  

1. Kontraksi isometrik yaitu kontraksi yang memiliki tegangan maksimal 

dimana seseorang yang melakukan sebuah aktivitas dengan melawan objek 

yang tidak bergerak. 

2. Kontraksi isotonik yaitu terjadinya perubahan gerak sendi berdasarkan otot 

yang bergerak disertai dengan pemendekan pada bagian otot. 

3. Kontraksi isokinetik yaitu pengecilan otot pada saat terjadinya ketegangan 

pada otot dengan kecepatan konstan maksimal yang berdasarkan lingkup 

gerak sendi (Edwars, 2007 dalam Ghomim, 2017). 

 

Gambar 2.7 jenis kontraksi (Edwar, 2007 dalam Ghomim, 2017) 

4. Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan anggota tubuh yang mampu bergerak secara 

bebas berdasarkan lingkup gerak tanpa adanya nyeri (William, 2004 dalam 

Ghomim, 2017). Hal ini berkaitan berdasarkan otot, tendon, ligament, 
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persendian yang berada disekeliling tubuh. Menurut Nieman (2001) dalam 

Ghomim (2017) keuntungan yang dimiliki jika seseorang memiliki kelenturan 

atau fleksibilitas yaitu dapat meningkatkan resistensi cidera, mengurangi 

nyeri pada daerah punggung, memperbaiki postur tubuh, tubuh dapatbergerak 

dengan lentur yang dapat menurunkan tekanan darah dan stress. berdasarkan 

faktor yang mempengaruhi kelenturan yaitu usia, jenis kelamin, kebiasaan 

olahraga dan komponen sendi (Hoeger, 1994 dalam Ghomim, 2017). 

3. Klasifikasi kebugaran 

Menurut Prativi (2013) berdasarkan klasifikasi kebugaran terdiri dari 2 aspek 

yaitu:  

a. Kebugaran yang berhubungan pada kesehatan (health related fitness) 

Merupakan kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan dimana 

dapat melakukan sebuah aktivitas fisik dengan memerlukanya energi yang 

kualitas dan kapasitas baik sehingga terhindarnya dari resiko penyakit 

dikarnakan kurangnya melakukan aktivitas fisik (Prativi, 2013). 

Adapun contoh komponen kebugaran dalam kesehatan seperti daya 

tahan jantung dan paru, kekuatan musculoskeletal, komposisi tubuh dan 

fleksibilitas. 

b. Kebugaran yang berhubungan pada keterampilan (skill related fitness) 

Merupakan kebugaran yang berhubungan pada keterampilan dengan 

melakukan gerakan aktivitas fisik berdasarkan kegiatan atau seorang atlit atlet 

dan olahraga. Kebugaran pada keterampilan membutuhkan ketangkasan 

dalam melakukannya karena siap menghadapi situasi yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kebugaran pada kualitas hidup contohnya 

seperti keseimbangan, koordinasi, kekuatan dan kecepatan (Prativi, 2013). 



23 
 

 
 

4. Pengukuran kebugaran 

Pada tingkat kebugaran yang dimiliki seseorang dapat diketahui 

melalui serangkaian pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan komponen-

komponen kebugaran melalui beberapa tahapan dengan menggunakan 

peralatan yang dibutuhkan (Fatmah, 2011 dalam Muizzah, 2013). 

Pengukuran kebugaran dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu: 

1) Tes kebugaran langsung 

Metode ini diukur melalui kapasitas aerobik dengan menggunakan alat 

Douglas Bag yaitu menggunakan dua kantong udara yang nantinya 

disambungkan dengan selang kedalam mulut dan hidung dengan cara 

dipanggul pada saat melakukan aktivitas. Selain itu, dapat menggunakan 

spirometri dimana metode ini dilakukan dilaboratorium yang nantinya 

terkomputerisasi dengan nilai yang diambil paling objektif (Thomas, 1996 

dalam Ghomim, 2017). 

Pengukuran VO2Max memiliki dua cara dalam pengukuran kebugaran yaitu: 

a. Pada tes maksimal VO2Max dapat diukur pada saat kondisi seseorang 

kelelahan dikarenakan melakukan aktivitas. 

b. Pengukuran submaksimal dengan dilakukan uji Astrand-Rhyming 

Nomogram dengan cara menilai saat pengambilan oksigen dengan detak 

jantung yang berhubungan dengan linear sehingga hasil VO2Max dapat 

dinilai (Bonci, 2008). 

1.  Tes Treadmill 

   Treadmill test merupakan tes kebugaran yang menggunakan alat yang 

mengatur kecepatan dan kemiringan yang diperoleh secara khusus. Pada tes 

ini memiliki tujuan dimana untuk mengukur VO2Max seseorang dengan cara 
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melihat kebugaran yang dimiliki yaitu pada nilai yang diperoleh dengan 

menggunakan alat stopwatch dan treadmill yang melakukan aktivitas fisik 

selama 4 menit dengan kecepatan yang disarankan 2 sampai 4,5 mph lalu 

dihitung berdasarkan rumus yang disediakan (Ashok, 2008). 

 Rumus : VO2Max = 1,51+(21,8 x kecepatan) – (0,327 x denyut 

jantung) – (0,263 x kecepatan x umur) + (0,00504 x denyut jantung x umur) + 

5,98 m x jenis kelamin. 

Keterangan :  

0 (jenis kelamin perempuan) 

1 (jenis kelamin laki-laki) 

2). Tes Ergometer sepeda 

 Pada tes ini sama dilakukan seperti tes treadmill tetapi yang 

membedakan pada tes ini menggunakan cycle ergometer. 

2) Tes  pengukuran kebugaran tidak langsung 

Metode ini dilakukan dengan memprediksi dari detak jantung yang 

diketahui (Anspaugh, 1997 dalam Ghomim, 2017). Kebugaran yang dimiliki 

seseorang berdasarkan detak jantung dan denyut jantung, jika jumlah yang di 

peroleh lebih sedikit berarti bekerja secara efisien, karena setiap detak jantung 

dan oksigen yang diambil melalui darah dengan jumlah banyak dapat 

dipastikan bahwa kebutuhan oksigen terpenuhi. 

Pengukuran yang dilakukan berdasarkan VO2Max secara tidak 

langsung dapat dibagi menjadi 2 jenis latihan yaitu tes naik turun tangga dan 

tes lapangan. 

1). Tes naik turun tangga  
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a. Queen’s college step test yaitu kebugaran yang diukur dengan cara 

melakukan naik turun kursi dengan hitungan selama 1 menit untuk 

laki-laki dan sebanyak 24 kali sedangkan pada perempuan dengan 

hitunga 1 menit sebanyak 22 kali dalam waktu sampai 3 menit. 

b. Canadian home fitness test merupakan pengukuran dengan naik  

tangga dengan ketinggian 20,3 cm 

c.  Chester step test pada test ini menggunakan tinggi kursi yang berbeda 

tingkat ketinggianya yaitu sekitar 15 sampai 30 cm berdasarkan 

aktivitas yang dilakukan dan usia yang dimiliki. 

d. YMCA 3 minutes step test merupakan tes kebugaran dengan cara 

menaiki kursi setinggi 13 cm dan menggunakan metronome 96 bpm. 

Pada tes ini dilakukan secara bersamaan dengan jumlah besar dan 

waktu selama 3 menit dan dihitung dengan perhitungan sangat 

sederhana (Ashok, 2008). 

2). Test lapangan 

a. Tes Balke yaitu tes yang dilakukan dengan berjalan secepat 

mungkindalam waktu 15 menit dan jarak yang ditempuh selama 1 

sampai 1,5 mil. Pada ketentuan tes ini dilarang untuk berhenti atau 

beristirahat pada saat melakukan lintasan (Budiman, 2007 dalam 

Ghomim, 2017). 

b.  Tes Cooper merupakan tes yang dilakukan dengan cara yang hamper 

mirip dengan tes balke, tetapi yang membedakan hanya lama waktu 

yang dibutuhkan seperti berjalan dan berlari yang dihitung selama 12 

menit dalam pengukuran (Hoeger, 2008). 
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c. Shuttle Run Test 20 meter merupakan tes lapangan yang dilakukan 

untuk mengetahui kebugaran dengan melihat jumlah VO2Max seperti 

berlari sejauh 20 meter dengan cara bolak balik dan mengikuti 

batasan tanda yang sudah ditetapkan dengan kecepatan dihitung pada 

tanda beep (Ashok, 2008). 

d. Six minute walk test adalah test uji jalan yang dilakukan selama 6 

menit dengan latihan berdasarkan jumlah maksimalm yang diperoleh 

dari aktivitas sehari-hari. Menurut Nury (2011) dalam Ichasanna 

(2017) tes uji jalan 6 menit merupakan tes yang sangat populer 

dilakukan karena selain mudah dan murah, uji jalan 6 menit hamipr 

mirip dengan uji tes balke dan tes cooper karena yang membedakan 

hanya pada waktu yang digunakan, selain itu pada tes balke 

menggunakan waktu selama 15 menit, pada tes cooper selama 12 

menit tetapi pada kedua tes ini tidak diperbolehkan berhenti hanya 

boleh berlari selama melakukan uji tes, sedangkan pada uji jalan 6 

menit yang dilakukan dengan cara berjalan kaki menggunakan waktu 

6 menit, tetapi tes ini diperbolehkan beristirahat dipertengahan jalan 

jika benar benar mengalami kelelahan. 

 Six minute walk test dibagi menjadi 2 cara yaitu: 

1. Uji jalan 6 menit 

Berjalan kaki selama 6 menit merupakan bagian dari uji tes ini yang 

dilakukan dengan cara melihat seberapa jauh jarak yang ditempuh dalam 

hitungan 6 menit (Ichasanna, 2017). Pada dasarnya orang Indonesia memiliki 

langkah kaki hanya 0,5 meter setiap langkah tetapi untuk memudahkan tes ini 

dapat dilakukan dengan cara berjalan sambil menghitung berapa banyak 
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jumlah langkah kaki yang didapatkan selama 6 menit, hal ini agar dapat 

mempermudah uji tes yang dilakukan dengan baiknya menggunakan tasbih 

ceklok mekanik dengan alat bantu ini dapat dengan mudah menghitung 

jumlah langkah kaki yang diperoleh saat melangsungkan uji jalan 6 menit. 

Menghitung jumlah langkah kaki yang diperoleh dapat dikalikan dengan 0,5 

meter dimana untuk mengetahui jumlah nilai yang sebenarnya berdasarkan 

langkah kaki yang diperoleh, sehingga hasilnya dapat diprediksikan 

berdasarkan rumus (Ghomim, 2017) yaitu : 

0,03 x jarak (m) + 3,98 

Tabel 2.1 Kategori kebugaranjasmani berdasarkan nilai VO2Max 

(Ghomim, 2017) 

No Kategori Tingkatan Konsumsi 

1 Kategori I Sangat kurang VO2Max < 28 ml/kgBB/menit 

2 Kategori II Kurang VO2Max antara 28,1 s/d 34 

ml/kgBB/menit 

3 Kategori III Sedang VO2Max antara 34,1 s/d 42 

ml/kgBB/menit 

4 Kategori IV Baik VO2Max antara 42,1 s/d 52 

ml/kgBB/menit 

5 Kategori V Baik sekali VO2Max > 52,1 ml/kgBB/menit 

 

2. Rumus 56 

Pada tes ini untuk melakukan pengukuran kebugaran yang dimiliki 

berdasarkan jumlah perolehan dari oksigen yang didapatkan sehingga 

mendapatkan hasil yang akurat dengan rumus 56, dimana dapat diketahui dari 

jarak yang ditempuh selama 6 menit dala menghitung tingkatan kebugaran. 

Menurut peneliti sebelumnya, bahwasanya orang yang mempunyai kebugaran 

yang tinggi selama mampu menempuh jarak dalam waktu 6 menit berhasil 
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mencapai 500 meter tanpa merasakan adanya kelelahan. Adapun kategori 

berdasarkan tingkatan kebugaran “Rumus 56” adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Kategori kebugaran jasmani berdasarkan six minute walk test 

(Ghomim, 2017) 

No Kategori Jarak Tempuh 

1 Sangat buruk < 300 meter 

2 Sedang 300 – 400 meter 

3 Baik 400 – 500 meter 

4 Sangat baik >500 meter 

 

  Uji tes yang dilakukan oleh penelitian ini untuk mengetahui 

karakteristik dari lansia, dimana uji tes ini dilakukan sangat mudah, aman, 

murah, cepat dan memperoleh hasil yang objektif (Murray, 2009). Adapun 

tujuan dari tes jalan 6 menit yaitu untuk mengetahui dan mengukur tingkat 

kesegaran jasmani terutama pada kemampuan kardiovaskuler dan 

meningkatkan VO2Max. Menurut Nury et al (2012) dalam Ichsanna (2017), 

bahwa uji jalan 6 menit yang dilakukan dapat menunjukan keberhasilanya 

dalam zona submaksimal dan aerobik pada seseorang. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran 

1. Genetik 

Kebugaran seseorang dapat dipengaruhi berdasarkan sifat genetik 

karena dapat terlihat dari perbedaan dalam kekuatan, ketangkasan, kecepatan 

berlari, fleksibilitas dan keseimbangan (Montgomery, 2011 dalam Muizzah, 

2013). Pada saat seseorang memiliki kebugaran aerobik makan akan 

berpengaruh terhadap faktor keturunan dikarenakan peletian sebelumya telah 

meneliti bahwa 35 wanita yang memiliki kulit berwarna hitam dan putih 
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menunjukan perbedaan karena kebugaran aerobic yang dimiliki wanita 

berkulit hitam lebih rendah daripada wanita berkulit putih (Muizzah, 2013). 

2. Jenis kelamin 

Pengaruh kebugaran terhadap perbedaan jenis kelamin dimana jenis 

kelamin laki-laki memiliki kekuatan otot yang lebih tinggi dibandingkan 

kekuatan otot pada wanita, serta dalam komposisi tubuh, jumlah hemoglobin, 

hormone, dan kapasitas paru karena dari semua perbedaan ini sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kebugaran yang dimiliki laki-laki dan wanita. 

Perbedaan dapat terlihat salah satunya seperti kapasitas aerobik dimana 

kapasitas aerobik pada wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 

sebesar 15% banding 25% (Sharkley, 2011 dalam Muizzah, 2013). 

3. Umur  

Semakin bertambahnya usia akan semakin berpengaruh terhadap 

tingkat kesehatan dan kebugaran yang dimiliki oleh manusia, karena 

berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan pada usia 30 tahun memiliki 

jumlah VO2Max sebelumnya 46 ml/kg dan menjadi 54 ml/kg, lalu setiap 

bulannya mengalami penurunan , dan pada usia 60 tahun mampu melakukan 

aktivitas fisik dengan mengetahui tingkat kebugaran yang dimiliki sebesar 52 

ml/kg yang artinya latihan dapat menurunkan tingkata kebugaran berdasarkan 

usia yang dimiliki (De vreis, 1986 dalam Muizzah, 2013). 

4. Status kesehatan 

Status kesehatan yang dimiliki seseorang sangatlah penting 

dikarnakan jika seseorang dikatakan sehat berarti mampu melakukan aktivitas 

fisik dengan baik dan memiliki tingkat kebugaran yang baik. Menurut Haskell 

dan Kiernan (2000) dalam Muizzah (2013) menyatakan faktor yang 
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mempengaruhi kebugaran pada kardiovaskuler dapat dilihat dari status 

kesehatan yang dimiliki. 

5. Status gizi 

Status gizi merupakan kondisi tubuh yang dapat diketahui melalui 

makanan yang dikonsumsi oleh tubuh, dikarenakan kemampuan otot 

berkontraksi dana daya tahan kardiovaskuler akan berpengaruh terhadap 

keterbatasa zat gizi yang dimiliki manusia, dikarenakan untuk memiliki 

kebugaran yang baik tidaklah cukup hanya dengan melakukan aktivitas fisik 

tetapi juga harus diseimbangkan dengan kebutuhan gizi yang cukup agar 

tubuh tetap terjaga dan sehat (Fatmah, 2011 dalam Muizzah, 2013).  

6. Aktivitas fisik 

Berdasarkan aktivitas yang dilakukan merupakan komponen dari 

tingkat kebugaran yang dimiliki oleh manusia, adapun latihan fisik yang 

dilakukan bersifat aerobik yang memiliki pengaruh pada daya tahan tubuh 

seseorang sehingga terjadinya peningkatan pada kardiovaskular yang 

mengakibatkan anggota tubuh bergerak dan mengeluarkan energi (Depkes, 

1994 dalam Muizzah, 2013). 

C. Aktivitas Fisik 

1. Definisi aktivitas fisik 

 Menurut Hoeger (2011) dalam aktivitas fisik merupakan sebuah 

gerakan dengan terjadinya perubahan pada posisi tubuh yang dilakukan oleh 

otot rangka disertai adanya sember energi yang diperlukan dalam 

meningkatkan kebugaran. Latihan fisik yaitu sebuah aktivitas gerak yang 

berdasarkan susunan terstruktur dan terprogram yang dapat melakukan 

pengulangan gerak untuk melatih pertahanan kebugaran yang dimiliki tubuh. 
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Menurut ahli epidemiologi mengungkapkan bahwa aktivitas fisik 

memiliki 2 kategori yaitu : 

1. Aktivitas fisik terstruktur seperti kegiatan olahraga 

2. Aktivitas fisik tidak terstruktur seperti melakukan aktivitas sehari-hari 

yaitu bersepeda, berjalan, berangkat kerja, berangkat kepasar (Ghonim, 

2017). 

Menurut Depkes (2003) dalam Ghonim (2017) mengatakan aktivitas 

fisik yang dilakukan, jika dilaksanakan dengan baik, benar dan terprogram 

serta terstruktur, sehingga nantinya akan memiliki dampak yang baik untuk 

tubuh seperti menghindari akan terjadinya stroke,  mencegah adanya diabetes 

mellitus, mencegah terjadinya penyakit pada cardiovaskuler disease dan 

mampu memperbaiki tingkat kesehatan pada masyarakat  

Seseorang yang melakukan kegiatan dengan beraktivitas secara rutin 

dan teratur memiliki pengaruh yang baik untuk kebugaran bagi seseorang 

seperti terjadinya kemampuan dalam peningkatan terhadap pemasokan 

oksigen dan curah jantung, tekanan darah menurun dengan baik, kerja pada 

otot jantung lebih efisien, mampu meningkatkan ketahanan dalam beraktivitas 

dengan baik tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan, menghindari 

terjadinya obesitas dan metabolism dalam tubuh dapat meningkat (Astrand, 

1992 dalam Ghonim, 2017).  

Adapun syarat yang harus dilakukan dalam melakukan latihan fisik 

untuk meningkatkan kebugaran berdasarkan FITT (Frequency, intensity, time, 

type)  yaitu : 

1. Intensitas latihan yaitu seberapa besar dan kuat saat melakukan sebuah 

aktivitas fisik. 
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2. Lamanya atau durasi latihan yaitu seberapa lama waktu yang diperlukan 

dalam melakukan aktivitas pada setiap satu pertemuan atau durasi yang 

dibutuhkan dalam melakukan aktivitas. 

3. Frekuensi latihan yaitu seberapa sering melakukan aktivitas dalam sehari 

maupun satu minggu. 

4. Jenis aktivitas yaitu macam-macam bentuk aktivitas fisik atau kegiatan 

yang dapat dilakukan seperti latihan aerobik, penguatan otot, fleksibilitas 

dan keseimbangan. 

Menurut Wilmore (1994) dalam Ghomim (2017), menyatakan bahwa 

saat melakukan sebuah aktivitas fisik yang baik dan benar berdasarkan 

frekuensi, intensitas dan waktu latihan yang dibutuhkan sebaiknya 

dilakukan selama 3-5 kali dalam seminggu dengan intensitas 72% sampai 

78% dari denyut nadi (220-umur) dengan waktu 30 menit karena dapat 

membantu meningkatkan kapasitas VO2Max sebesar 10% sampai 20% 

setiap melakukan latihan. Adapun tujuan dari jenis aktivitas fisik pada 

lansia berdasarkan FITT (Frequency, intensity, time, type) yang dianjurkan 

(Sudrajat, 2014) yaitu : 

a. Latihan aerobik yaitu latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kerja jantung dan paru dengan konsumsi oksigem maksimum yang 

didapatkan seperti berjalan, berkebun, pekerjaan rumah, naik turun 

tangga yang bertujuan untuk kebugaran, baik dilakukan selama 

sekurangnya 30 menit dengan intensitas sedang, dapat dilakukan 20 

menit sebanyak 5 kali dalam seminggu dengan intensitas tinggi, 3 hari 

dalam seminggu dengan cara dikombinasikan selama 20 menit selama 2 
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hari dengan intensitas tinggi dalam seminggu dan dapat dilakukan 

dengan intensitas sedang dalam seminggu. 

b. Latihan penguatan otot pada lansia yaitu bertujuan untuk memperkuat 

jaringan ikat yang ada di otot seperti berdiri dari kursi yang ditahan 

beberapa detik serta dilakukan berkali-kali, latihan ini sebaiknya 

dilakukan 2 hari dalam seminggu dengan 10-20 kali repetisi pada tiap 

latihan dan waktu 10-15 kali dalam satu set latihan. 

c. Latihan fleksibilitas dan keseimbanga yang bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan otot dengan cara dilakukan latihan secara rutin 

dan teratur, selama 2-3 hari seminggu, dengan intensitas yang 

diperlukan 3-4 kali selama 10-30 detik  untuk keseimbangan dilakukan 

3 hari dalam seminggu dengan intensitas rendah seperti melakukan 

aktivitas ringan yaitu berjalan, Tai chi karena dapat meningkatkan 

kekuatan otot dan perbaikan keseimbangan pada lansia. 

2. Jenis aktivitas fisik 

Aktivitas fisik terdapat 3 tingkatan dalam beberapa jenis yaitu : 

1). Aktivitas ringan 

 Kegiatan yang dilakukan dengan tenaga yang sedikit sehingga tidak 

terjadinya perubahan pada tubuh seperti : menyapu lantai, mencuci 

piring, baju berjalan kaki, berkendaraan, duduk, menonton tv, belajar 

didalam rumah, bermain komputer. 

2). Aktivitas sedang  

 Kegiatan yang dilakukan berdasarkan intensitas dari tenaga yang 

dipakai dengan melakukan gerakan menggunakan kekuatan otot 



34 
 

 
 

secara flexibility seperti : berenang, berlari kecil, berjalan cepat, 

bersepeda. 

3). Aktivitas berat 

 Aktivitas yang dilakukan seperti berolahraga dengan membutuhkan 

adanya kekuatan otot yang nantinya dapat dikeluarkan melalui 

keringat yang dihasilkan dari dalam tubuh seperti : bermain bola voly, 

bermain sepak bola, bela diri, taekwondo, bermain bulu tangkis, 

bermain tenis meja (Triwanto, 2006 dalam Ghomim, 2017). 

3. Manfaat aktivitas fisik 

  Aktivitas fisik memberikan banyak manfaat pada tubuh, jika 

dilakukan dengan baik dan teratur akan berdampak baik pada tubuh sehingga 

manfaat yang dihasilkan (Haskell, 2012) seperti : 

a. Dapat meningkatkan kemampuan pada pengguna oksigen karena 

system kerja pada kardiorespirasi lebih efisien. 

b. Menurunkan tekanan darah, menurunkan detak jantung dan membantu 

meningkatkan kerja pada otot jantung. 

c. Mampu menghindari terjadinya morbiditas dan mottalitas karena 

permasalahan pada jantung. 

d. Dapat meningkatkan ketahanan dalam melakukan kegiatan fisik. 

e. Metabolism tubuh menjadi meningkat. 

f. Kemampuan kerja otot meningkat. 

g. Menghindari terjadinya kegemukan atau obesitas pada tubuh  

4. Pengukuran pada aktivitas fisik 

Cara pengukuran pada aktivitas fisik memiliki cara tersendiri dalam 

pengukuran yang dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, 
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gerakan atau pengamatan perilaku, gerakan yang berdasarkan alat yang 

digunakan, mengetahui fisiologi pada detak jantung yang menggunakan 

kuesioner sebagai bahan pertanyaan, sehingga metode ini digunakan salah 

satunya menggunakan self-reported survey berarti melakukan survey 

berdasarkan hasil diri (Haskell, 2012). 

Aktivitas fisik memiliki penilaian dalam melakukan sebuah penelitian 

yaitu menggunakan IPAQ (International Physical Activity Questionaire) pada 

kuesioner ini merupakan kuesioner internasional yang disusun sebagai alat 

pengukuran aktivitas fisik. Pada orang dewasa dalam melakukan aktivitas 

fisik yang dilihat berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama 7 hari terakhir, 

sehingga dalam sebuah pengukuran aktivitas fisik berisi pertanyaan seperti 

jenis aktivitas fisik yang dilakukan, berapa lama dan waktu serta berapa kali 

melakukan kegiatan tersebut selama 1 minggu sebelumnya. 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan memiliki berbagai macam 

aktivitas sehingga dapat dikelompokan seperti aktivitas ringan, aktivitas 

sedang dan aktivitas berat, sehingga pengukuran pada aktivitas fisik dapat 

dilakukan berdasarkan jumlah energy yang dihasilkan dan dikeluarkan pada 

tubuh dalam waktu setiap menit saat melakukan kegiatan tersebut (IPAQ, 

2005 dalam Ghomim, 2017). 

Kelebihan pada IPAQ (International Physical Activity Questionaire) 

yaitu memiliki pemahaman yang tinggi dalam mengisi pertanyaan dari 

kuesinor tersebut, pada kegiatan yang dilakukan dapat dihitung berdasarkan 

jumlah dari energy yang dihasilkan dan dikeluarkan (Tando, 2012). 

Standar pada pengukuran aktivitas fisik berdasarkan energi yang 

dikeluarkan oleh tubuh saat beristirahat atau keadaan duduk dapat dihitung 
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dalam satuan METs. METs yaitu bagian dari kelipatan pada resting metabolic 

rate (RMR), yang berarti 1 METs adalah jumlah dari energy yang dibuang 

dalam hitungan menit/kgBB pada orang dewasa (1 METs = 1,2 kkal/menit 

sehingga pada aktivitas fisik dinyatakan METs-min karena dihitung dari 

jumlah kegiatan yang dihasilkan dengan diketahui pada setiap menitnya). 

Menurut WHO (2005) dalam Ghomim (2017), memiliki rumus yang 

dibuat berdasarkan nilai dari aktivitas fisik sebagai berikut :  

1). Aktivitas ringan berarti tidak melakukan aktivitas fisik sedang dan berat 

dengan nilai < 10 menit/hari atau < 600 METs-min/minggu. 

2). Aktivitas sedang, memiliki 3 kelompok dalam kategori yaitu: 

a. ≥ 3 hari melaksanakan aktivitas fisik berat > 20 menit/hari. 

b. ≥ 5 hari melaksanakan aktivitas sedang atau berjalan > 30 menit/hari. 

c. ≥ 5 hari berarti gabungan dari berjalan dengan intensitas sedang, 

sehingga aktivitas berat > 600 METs-min/minggu. 

3). Aktivitas berat terdapat 2 kategori yaitu : 

a. Aktivitas berat yang berarti > 3 hari dengan nilai yang didapatkan > 

1500 METs-min/minggu. 

b. ≥ 7 hari saat melakukan aktivitas berjalan dengan dikombinasikan 

bersama aktivitas sedang dan berat yang memiliki jumlah nilai > 300 

METs-min/minggu. 

D. Lanjut Usia 

1. Definisi Lanjut Usia (Lansia) 

   Lanjut usia merupakan perubahan yang terjadi pada setiap manusia 

dikarenakan bertambahnya usia, sehingga terjadinya proses penuaan yang 
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dialami baik dari perubahan segi fisik, fungsional dan terjadinya penurunan 

fisiologi pada tubuh yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit sampai 

kematian (Setiati, 2009). Menurut junaidi (2011) lansia dapat diartikan sebagai 

perubahan tubuh yang terjadi karena adanya penurunan kapasitas fisik yang 

mengakibatkan penurunan kekuatan otot, fungsi otak menurun, terjadinya 

peningkatan pada lemak tubuh dikarenakan bertambahnya usia seseorang, 

sehingga terjadinya penurunan pada peningkatan kualitas fisik. 

2.   Batas Umur Lanjut Usia 

 Setiap manusia memiliki batasan umur begitu juga dengan lansia, 

dapat dikatakan lansia jika seseorang sudah mencapai batasan umur yang 

telah ditentukan. Menurut Worl Health Organization (WHO) dalam 

Kurniasari (2015), dikatakan usia lanjut jika seseorang memiliki usia 

mencapai 60 tahun, namu adapun kategori usia pada lansia yaitu : 

1. Lanju usia (Elderly) mencapai usia 60-74 tahun. 

2. Lanjut usia (Old) mencapai usia 75-90 tahun. 

3. Lanjut usia (Very Old) mencapai usia diatas 90 tahun  

3.   Fisiologi Lansia 

 Penuaan merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus 

dengan bertambahnya usia, dimana semakin lama akan mengalami penuaan 

yang terjadi secara normal, pada setiap manusia akan mengalami suatu 

perubahan kondisi fisik pada tubuh, kondisi ini terjadi sejak manusia itu telah 

lahir (Santoso dan Ismail, 2009 dalam Qonitah, 2015). Menua yaitu suatu 

proses yang akan terjadi dan dialami pada setiap manusia sehingga 

mengakibatkan terjadinya perubahan dan kehilangan kemampuan pada 
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jaringan yang nantinya dapat digunakan untuk mempertahankan struktur 

tubuh dan penurunan pada fungsi tubuh akan berkurang secara perlahan-

lahan, sehingga tubuh tidak mampu untuk bertahan pada paparan radikal 

bebas atau infeksi dari luar sehingga tidak mampu memperbaiki kerusakan 

dalam tubuh.  

Setiap manusia pasti akan mengalami masa tua, karena menua ialah 

penurunan daya tahan tubuh yang terjadi berdasarkan penurunan fungsi organ 

tubuh, pada setiap orang pastinya akan mengalami peroses penuaan yang 

berbeda-beda, namun tergantung pada faktor yang mempengaruhi penuaan itu 

sendiri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor psikologis 

yaitu mengakibatkan timbulnya depresi, terjadinya gangguan kognitif, 

mengakibatkan stress meningkat, faktor biologis yaitu penuaan yang terjadi 

karena mengalami keausan pada tubuh sehingga semakin bertambahnya usia 

maka manusia akan semakin tua, faktor sosial merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap lingkungan dikarenakan terjadinya proses penuaan 

sehingga sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang bersih dan bebas dari 

segala penyakit, dimana nantinya akan memberikan dampak yang baik bagi 

tubuh seperti meningkatkan kesehatan tubuh dan memberikan rasa nyaman, 

menurut Miller (1995) dalam Tamher dan Noorkasiani (2009). 

Setiap lansia akan mengalami perubahan dan penurunan fungsi tubuh 

secara perlahan, karena bertambahnya usia yang semakin menua akan 

terjadinya perubahan pada lansia itu sendiri menurut Maryam (2008) yaitu : 

a. Perubahan mental 

Semua manusia akan mengalami proses penuaan sehingga semua 

organ dalam tubuh juga ikut mengalami penurunan pada struktural, fisiologis 
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dan otak. Dikarenakan terjadinya hilangnya fungsi pada neuron akibat aliran 

darah yang masuk kedalam otak menurun, sehingga lapisan otak akan 

mengalami proses metabolism yang menjadi lambat dikarenakan penurunan 

fungsi otak yang terjadi. Perubahan mental yang dialami pada lansia 

disebabkan karena faktor umum yang mempengaruhi, salah satunya seperti 

perubahan fisik pada masalah kesehatan terganggu, lingkungan yang kurang 

nyaman, keturunan, tingkat pendidikan yang tidak mendukung, kebutuhan 

ekonomi yang kurang. 

b. Perubahan fisik 

1) Sistem persarafan 

Pada manusia memiliki sel saraf otak yang nantinya akan mengalami 

penurunan atau berkurang setiap harinya sebesar 10%-20%, sehingga 

pada berat otak menjadi menurun yang berdampak pada system 

persarafan bekerja menjadi lebih lambat dalam peroses menanggapi 

seperti rendahnya ketahanan pada tubuh terhadap perubahan yang terjadi 

baik karena suhu, penglihatan menjadi berkurang, pendengaran yang 

kurang jelas, perasa dan penciuman menjadi kurang tajam. 

2) Sel 

Berkurangnya jumlah cairan dalam tubuh, terjadinya proporsi protein 

di otak, otot ginjal dan hati. Menurunya jumlah sel otak, jumlah sel dalam 

tubuh berkurang tetapi ukuran semakin besar, terganggunya mekanisme 

sel, berkurangnya berat sel 5-10%. 

3) Sistem penglihatan 

Munculnya sclerosis terhadap sfingter pupil sehingga terjadinya 

respon yang menhilang dikarenakan pengaruh dari sinar kornea, 
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keburaman pada lensa mata dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan 

terhadap rasa penglihatan dikarenakan sinar, gangguan yang terjadi pada 

penglihatan mmenyebabkan adanya kabur pada penglihatan, sehingga 

pada cahaya gelap mengalami kesulit dalam penglihat, dan terjadinya 

penyempitan pada luas penglihatan, tidak dapat menilai dengan baik dan 

benar untuk membedakan perbedaan warna. 

4) Gangguan pada pendengaran 

Memasuki usia 65 tahun didapatkan setiap orang hampir 50% lansia 

akan mengalami gangguan pada pendengaran yang menyebabkan 

terjadinya penumpukan terhadap serumen yang mengalami pengerasan, 

sehingga  terjadinya peningkatan pada keratin yang disebabkan oleh 

pemicu pada membrane timpani yang mengalami perubahan menjadi 

atrofi, pada otot ditelinga juga, tidak dapat bekerja dengan baik 

dikarenakan terjadinya penurunan pada sistem pendengaran pada setiap 

lansia yang nantinya memicu terjadinya stress atau ketegangan jiwa. 

5) Sistem pengaturan temperature tubuh 

Secara fisiologik terdapat kurang lebih 35
0
C tubuh manusia 

mengalami penurunan yang menyebabkan metabolism pada pengaturan 

suhu hipotalamus tidak mampu untuk mengatur suhu dalam tubuh dengan 

baik, dikarenakan akibatkan aktivitas otot yang rendah sehingga tidak 

mampu memproduksi suhu panas dengan jumlah yang banyak dan reflex 

menggigil sangat terbatas. 

6) Sistem kardiovaskuler 

Seseorang yang sudah mencapai usia 20 tahun setiap tahunnya akan 

mengalami perubahan dan penurunan pada kemampuan dalam memompa 
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jantung sebesar 1%, sehingga kerja jantung akan menjadi semakin lambat 

dan menjadi kaku. Pada katup jantung mengalami penebalan, terjadinya 

penurunan yang menyebabkan elastisitas pada dinding aorta akan  

berpengaruh terhadap hilangnya keelastisitasan pada pembuluh darah, 

kontraksi dan volume menjadi berkurang, oksigen yang masuk ke dalam 

pembuluh darah juga mengalami penurunan dan berkurang, perubahan 

yang terjadi pada saat posisi tidur berubah dari duduk ke berdiri dan dari 

posisi tidur ke duduk, menyebabkan tekanan dara mengalami penurunan 

sehingga lansia sering mengalami dan merasakan pusing. 

7) Sistem gastrointestinal 

Mencapai umur 30 tahun keatas biasanya akan mengalami kehilangan 

pada gigi yang dikarenakan terjadinya periodontal diase, sehingga 

pentingnya untuk menjaga kesehatan pada gigi,  dan  terjadinya 

penurunan pada indra pengecap dan selaput lender mengalami penurunan 

yang menyebabkan timbulnya iritasi, sehingga hilangnya kurang lebih 

80% atropi indra pengecap dan sensitifitas pada saraf lidah, berkurangnya 

rasa lapar atau nafsu makan yang menurun. 

8) Sistem gastourinasia 

Ginjal memiliki fungsi sebagai alat untuk membuang semua sisa 

metabolism yang ada didalam tubuh, yang nantinya disaring melalui 

nefron yaitu tempatnya glomerulus melewati urine yang membawa darah 

ke dalam ginjal, sehingga nefron akan berubah menjadi atrofi dan 

mengalami pengecilan sebesar 50 % dikarenakan berkurangnya aliran 

darah menuju ginjal yang nantinya akan menyebabkan kerja pada urin 

menjadi berkurang, proteinuria juga mengalami penurunan dari 
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sebelumnya, kandungan otot kemih mengalami kelemahan, frekuensi dari 

buang air seni mengalami peningkatan dikarenakan kapasitas yang 

berkurang sebesar 200 ml, pada usia 65 tahun keatas nantinya akan terjadi 

pembesaran pada prostat sebesar ± 75 % pada laki-laki. 

9)  Sistem reproduksi 

Pada usia 70 tahun keatas memiliki kondisi kesehatan tubuh yang baik 

dan kemampuan dalam dorongan seksual, dapat mempertahankan 

kemampuan seksual yang nantinya dilakukan secara teratur, terjadinya 

penurunan pada selaput lendirvagina,  sekresi yang mengalami 

penurunan, pada laki-laki masih mampu untuk mendapatkan spermatozoa 

dari hasil produksi walaupun mengalami penurunan. 

10)   Sistem muskuluskeletal 

Pada lansia yang malas bergerak akan mudah mengalami penurunan 

pada tonus otot dan massa otot, pada sebaliknya dengan lansia yang rajin 

untuk melakukan aktivitas fisik tidak akan mengalami kehilangan pada 

tonus otot, dikarenakan semakin bertambahnya usia maka akan semakin 

berkurangnya kekuatan pada otot, massa otot juga mengalami penurunan 

sehingga mengakibatkan terjadinya demeneralisasi pada tulang. 

11) Sistem endokrin 

Produksi ACTH, TSH, FSH, dan LH mengalami penurunan, yang 

mengakibatkan daya pertukaran zat menurun, sehingga produksi pada 

aldosterone semakin berkurang,  perubahan tedak terjadi pada fungsi 

paratiroid  dan sekrasi, hormone mengalami penurunan, pada sekresi 

hormone kelamin akan mengalami penurunan pada estrogen, testeran dan 
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progesterone, namun penurunan tidak terdapat pada pertumbuhan 

hormone melainkan akan tersimpan didalam pembuluh darah. 

12) Sistem kulit 

Perubahan yang terjadi pada kulit dikarenakan bertambahnya usia 

seseorang, dimana semakin menua sehingga kulit akan mengalami 

perubahan dan penurunan yang menyebabkan kulit menjadi keriput 

karena kehilangan proses pada kratinasi, kehilangan keelastisitasan 

terhadap permukaan kulit, dan juga terjadinya perubahan pada bentuk sel 

diepidermis, sehingga menyebabkan permukaan kulit menjadi kasar dan 

menurun kelembabpan, menurunya produksi serum pada mekanisme 

proteksi kulit yang mengalami pengurangan, perubahan terjadi pada 

warna kulit dari kepala sampai rambut, terjadinya gangguan pada 

pigmentasi diarea kulit, pada kuku jari akan mengalami pertumbuhan  

yang lebih lambat, kuku menjadi mudah rapuh, keras dan rusak, jumlah 

kelenjar keringat dalam tubuh semakin sedikit dan berkurang. 

13) Sistem respirasi 

Perubahan yang terjadi pada lansia akan mengalami penurunan pada 

O2
  

di arteri dengan jumlah sebesar 75 mmHg, sehingga elastisitas pada 

paru-paru menjadi menurun, kekuatan pada otot-otot pernafasan akan 

berkurang, terjadinya peningkatan pada kapasitas residu, aktivitas pada 

sillia mengalami penurunan, pada alveoli jumlah yang dihasilkan sedikit 

dan berkurang sehingga terjadi pelebaran dari ukuran biasanya, 

kemampuan pada gas pegas yang terjadi pada dinding dada akan menurun 

karena bertambahnya usia. Menurut Ebersol (2010), penambahan usia 

akan mengalami gangguan pada sistem pernapasan yang nantinya 
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menyebabkan kemampuan pegas pada dinding dada menjadi menurun 

dan kekuatan pada otot pernafasan juga mengalami penurunan sehingga 

mengakibatkan terjadinya kekakuan pada sendi tulang iga yang 

berpengaruh terhadap penurunan kapasitas vital dan laju ekspirasi paksa 

berkurang menjadi satu detik 0,2 liter/dekade. 

Proses pernapasan sangat penting karena akan selalu dibutuhkan pada 

manusia sehingga melalu sistem pernapasan dapat membantu untuk 

mengeluarkan karbondioksida yang nantinya akan dihasilkan oleh darah  

yang melewati paru-paru dan membantu untuk mensuplai oksigen yang 

dibawa kedalam dan keseluruh jaringan tubuh (Brain, 2008). Proses 

pernapasan terjadi mulai udara yang telah masuk ke dalam paru-paru lalu 

melewati sistem yang berbentuk pipa sehingga menjadi mengecil yang 

disebut bronchi dan bronkiolus dimana memiliki cabang di kedua belah 

paru-paru utama (trachea). Pipa tersebut akan berakhir di gelembung 

paru-paru (alveoli) yang merupakan kantong udara terakhir dimana 

oksigen dan karbondioksida dapat dipindahkan dari tempat saat darah 

mengalir. Pada sistem respirasi terjadinya karbondioksida yang  akan 

dilepaskan dari darah ke dalam kantong udara lalu dapat dikeluarkan 

melewati pernapasan biasa, untuk mengetahui seberapa banyak jumlah 

oksigen yang masuk ke dalam darah dan jumlah pada karbondioksida 

yang akan dikeluarkan dari dalam darah (Anonim, 2008). 

Menurut Sari (2015), mekanisme pada pernapasan terjadi karena 

adanya proses pergerakan udara yang nantinya keluar-masuk melewati 

paru secara bertahap, sehingga terjadi pertukaran pada O2 dan CO2 

diantara darah kapiler paru dengan udara atmosfer yang segar. Ventilasi 
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secara mekanis dapat dilaksanakan dengan mengubah secara berselang-

seling dengan arah gradient pada tekanan untuk aliran udara diantara 

atmosfer dan alveolus melalui ekspansi dan penciutan berkala pada paru. 

Kontraksi dan relaksasi otot-otot inspirasi (terutama diafragma) yang 

mengalami pertukaran secara tidak langsung akan menimbulkan dampak 

pada inflasi dan deflasi periodik pada paru dengan cara bertahap yang 

dapat mengembang kempiskan rongga pada dinding thorak dan paru 

secara pasif mengikuti adanya gerakan. Kontraksi aktif pada m. diafragma 

dan m. intercostalis externus dapat menjadi meningkat karena volume 

rongga thorak, sehingga mengakibatkan 12 tekanan intrapleura yang 

sekitar 2,5 mmHg yang terjadi disaat mulainya inspirasi, mengalami 

penurunan sekitar -6 mmHg dan paru ditarik ke arah posisi yang lebih 

luas. Tekanan yang terjadi dalam saluran pernapasan menjadi lebih 

sedikit sehingga dibersifat negatif dan pada akhirnya udara akan mengalir 

ke dalam paru. 

 

      Gambar 1. Mekanisme Ventilasi Paru Sumber : Sari (2015). 
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Pada saat terjadinya inspirasi dalam m. scalenus dan m. 

sternocleidomastoideus yang mengalami kontraksi sebagai otot 

pernapasan tambahan didalam tubuh, sangat membantu untuk 

mengangkat rongga dada, sehingga menyebabkan terjadinya tekanan pada 

intrapleura 13 yang berkurang sampai -30 mmHg, dan mengalami 

peningkatan pada derajat inflasi paru yang menjadi besar. Paru dapat diisi 

sampai dengan lebih dari 5,5 liter dengan usaha inspirasi secara 

maksimum atau nantinya akan dikosongkan sampai sekitar 1 liter dengan 

ekspirasi maksimum. Volume paru sangat bervariasi dari sekitar 2 sampai 

2,5 liter karena volume udara tidal rata-rata berjumlah 500 ml yang 

mengalami keluar masuk paru tiap kali seseorang melakukan pernapasan.  

Volume dan kapasitas paru adalah gambaran pada fungsi ventilasi dari 

sistem pernapasan, sehingga dapat mengetahui berapa besarnya volume 

dan kapasitas paru yang diketahui dengan jumlah besarnya kapasitas 

ventilasi maupun ada tidaknya kelainan yang terjadi pada fungsi paru 

seperti :  

1. Volume tidal adalah jumlah udara yang akan masuk ke dalam paru  

pada saat setiap kali melakukan inspirasi atau ekspirasi pada setiap 

pernapasan normal dan diketahui pada orang sehat kondisi istirahat 

yang baik 500 ml. 

 2. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara tambahan pada 

inspirasi yang terjadi secara maksimal melebihi batas volume tidal, 

sehingga dapat digunakan pada saat aktivitas melakukan fisik. 

Volume cadangan inspirasi yang dihasilkan oleh adanya kontraksi 

maksimal pada diafragma, untuk musculus intercostalis eksternus 
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dan otot yang melakukan inspirasi tambahan dan diketahui 

normalnya pada orang sehat sekitar 3.000 ml.  

 3. Volume cadangan ekspirasi adalah jumlah volume udara yang 

mengalami tambahan sehingga dapat secara aktif untuk dikeluarkan 

dari dalam paru melalui kontraksi pada otot saat ekspirasi secara 

maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa dan diketahui 

normalnya pada orang sehat sekitar 1.000 ml. 

 4.  Volume residua adalah jumlah volume udara minimal yang tersisa di 

dalam paru setelah melakukan ekspirasi secara maksimum dan 

diketahui normalnya pada orang sehat sekitar 1.200 ml.  

5.  Kapasitas vital adalah jumlah volume udara maksimal yang dapat 

dikeluarkan dengan waktu selama satu kali melakukan pernapasan 

setelah  melakukan inspirasi secara maksimal, sehingga memiliki 

manfaat yang untuk dalam menilai kapasitas fungsional pada paru. 

Menimbulkan dampak mula-mula saat melakukan inspirasi dengan 

maksimum, kemudian dapat melakukan ekspirasi secara maksimum 

dan diketahui normalnya  pada orang sehat sekitar 4.500 ml. 

 6.  Kapasitas inspirasi adalah jumlah volume udara secara maksimal 

yang dapat dihirup pada saat akhir ekspirasi biasa dan diketahiu pada 

orang yang sehat sekitar 3.500 ml. 

 7.  Kapasitas residual fungsional adalah jumlah volume udara dalam 

paru pada saat akhir ekspirasi pasif normal dan diketahui pada orang 

sehat sekitar 2.200 ml. 

 8. Kapasitas total adalah jumlah volume udara dalam paru sesudah  

melakukan inspirasi secara maksimal. Kapasitas total paru yaitu 
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penjumlahan yang dikakukan dari keempat volume paru atau 

penjumlahan dari kapasitas vital dengan jumlah volume residual 

dandiketahui  pada orang sehat sekitar 5.700 ml. 

c. Perubahan psikologis 

Perubahan psikososial yang terjadi pada lansia yaitu : 

a) Perubahan dalam pandangan untuk menilai cara hidup seperti sering 

datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. 

b) Merasa ketidak mampuan karena memiliki penyakit kronis 

c) Mengingat akan terjadinya kematian yang nantinya akan datang 

d) Hilangnya pekerjaan sehingga berpengaruh terhadap gangguan gizi 

yang dapat menurun pada lansia karena penghasilan berkurang 

e) Merasa minder dan malu terhadap faktor lingkungan sosial sehingga 

lebih menutup diri di rumah 

f) Gangguan pada pendengaran yang mengalami penurunan, 

penglihatan kurang jelas atau kabur 

g) Perubahan yang terjadi pada kondisi tubuh sehingga melemah 

h) Merasa tidak ada yang menemani dan kehilangan teman atau sahabat 

i) Berkurangnnya pendapatan dan penghasilan sehingga besarnya biaya 

untuk melakukan pengobatan yang menyebabkan terganggunya 

ketenangan jiwa pada lansia 

4. Karakteristik  dan Tipe Lansia 

Setiap manusia pasti memiliki karakter tersendiri dan begitu juga 

dengan lansialainya, dapat dikatakan lansia jika seseorang telah mencapai 

umur 60 tahun keatas, karena semakin bertambahnya usia seseorang akan 

berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan hidup dan masalah yang sering 
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dihadapin karena semakin banyak masalah yang ditimbulkan, seperti  

kebutuhan biopsikososial, sering sakit, keadaan  yang lebih adaptif serta 

keadaan maladaptive dan terjadinya pengaruh terhadap lingkungan 

sekitar dengan tempat tinggal (Kurniasari, 2015). Adapun tipe pada 

lansia, tipe lansia dapat dilihat dari karakter lansia itu sendiri baik dari 

keadaan fisik, sosial, perubahan mental, pengalaman hidup dan ekonomi 

yang menuru (Maryam, 2009 dalam Kurniasari, 2015), beberapa tipe 

pada lansia yaitu : 

a. Tipe mandiri adalah lansia mampu dalam berinteraksi dengan orang lain 

dan sekitar, sehingga dapat menghadirin acara atau kegiatan diluar rumah 

b. Tipe arif bijaksana adalah lansia mampu untuk lebih bersikap sopan 

santun terhadap orang lain seperti ramah kepada tetangga, rendah hati, 

menjadi panutan orang lain, dapat mengikuti perkembangan zaman 

c. Tipe pasrah adalah lansia yang hanya menunggu dengan ikhlas dan 

menerima suatu perubahan secara pasrah yang nantinya akan datang  

nasib baik, lebih menyibukan diri untuk belajar tentang agama dan 

pemahamanya 

d. Tipe tidak puas adalah lansia yang tidak bisa atau tidak mampu untuk 

menerima suatu perubahan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar 

diri, sehingga lansia itu lebih cenderung pemarah, cepat tersinggung, 

lebih cerewet dan tidak sabar dalam hal apapun 

e. Tipe bingung adalah lansia yang selalu menutupi diri dari keadaan sekitar 

dan keadaan luar, sehingga tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, 
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merasa rendah dan lebih malu, cepat menyesal karena mengalami 

perubahan yang telah terjadi 

f. Tipe optimis adalah lansia yang selalu berusaha dalam hal apapun,

sehingga tidak mudah menyerah dalam urusan yang dihadapi dan lebih

peduli terhadap keadaan dalam diri dan lingkungan sekitar

g. Tipe independen adalah lansia yang hanya ingin ketergantungan pada

bantuan orang lain sehingga tidak mandiri dalam melakukan tindakan

apapun.




