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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Istilah lansia diperkenalkan pertama kali pada pertengahan tahun 1980-an 

oleh Rowe dan Kahn sebagai salah satu mekanisme yang bertujuan untuk 

mengingatkan kepada peneliti bahwa terdapat perubahan fungsi fisiologi secara 

umum yang terjadi pada lansia dengan sedikit bervariasi. Salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi terjadinya perubahan fungsi fisiologi yaitu gaya hidup, 

modifikasi dari gaya hidup lansia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

aktivitas fisik, gizi dan manajemen stres. Pendapat dari Rowe dan Kahn 

mendorong peneliti untuk mempertimbangkan bahwa sebagian besar lansia 

memiliki perubahan dengan kemampuan fungsional yang jelas terkait usia 

sehingga dapat diberikan beberapa modifikasi dari gaya hidup kepada lansia. 

Sepuluh tahun kemudian, Rowe dan Kahn memberikan penjelasan lebih lanjut 

terkait komponen apa saja yang menjadi keberhasilan dari teori penuaan. Tidak 

adanya penyakit dan kecacatan, kualitas fungsi kognitif dan fungsi yang tinggi 

serta memiliki keterlibatan aktif terhadap kehidupan merupakan unsur pokok 

sebagai salah satu tanda dari komponen lansia yang menua. Salah satu cara untuk 

mendorong responden terhadap peningkatan keberhasilan dari proses penuaan 

yaitu dengan meningkatkan gaya hidup yang sehat (Guccione et al, 2012). 

Lansia merupakan suatu masa ketika seseorang merasa puas terhadap 

keberhasilannya tetapi bagi orang lain suatu periode kemunduran. Lansia lebih 

dipandang sebagai suatu masa kemunduran, masa kelemahan manusiawi dan 

penurunan aktivitas sosial. Pandangan ini tidak mengkhususkan pada lansia yang 
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tidak bersifat homogen tetapi ada beberapa yang mengalami dengan cara yang 

berbeda (Wijayanti, 2008). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pada 

Bab 1 Pasal 2 menyebutkan bahwa usia 60 tahun merupakan suatu permulaan 

lansia, proses penuaan tidak diartikan suatu penyakit tetapi suatu proses 

berangsur-angsur yang mengakibatkan adanya perubahan komulatif, menurunnya 

daya tahan tubuh dalam menghadapi dari dalam dan luar tubuh. Jumlah lansia di 

Indonesia semakin bertambah banyak tiap tahunnya dan pada tahun 2007 

diperkirakan jumlah lansia berkisar 18 juta orang, pada tahun 2015 akan 

mengalami penambahan jumlah yang sama dengan balita sedangkan pada tahun 

2020 akan diproyeksikan dengan jumlah populasi lansia akan melebihi jumlah 

balita dan pada tahun 2025 Indonesia akan menduduki peringkat ke-4 dunia 

dengan jumlah populasi lansia setelah Republik Rakyat Cina, India dan Amerika 

Serikat (Nugroho, 2008). 

Ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan batasan 

penduduk lansia menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yaitu: 

aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek biologis (BKKBN, 1998 dalam Wijayanti, 

2008). Aspek ekonomi, lansia dipandang sebagai salah satu beban keluarga dan 

masyarakat. Aspek sosial, di Negara Barat lansia dapat menduduki posisi dibawah 

kaum muda karena lansia kurang terlibat dalam berbagai hal termaksud untuk 

meningkatkan sumber daya ekonomi, pengaruh terhadap pengambilan keputusan 

serta luasnya hubungan sosial yang semakin menurun sedangkan di Indonesia 

penduduk lansia menduduki kelas sosial yang tinggi dan dihormati oleh kaum 

muda. Secara biologis lansia merupakan seseorang yang telah mengalami proses 

penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik 
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terhadap berbagai macam penyakit (Suara Pembaharuan, 14 Maret 1997 dalam 

Wijayanti, 2008)  

Seseorang yang bertambah usia akan diikuti dengan perubahan bentuk dari 

beberapa jaringan otot sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan 

kemampuan otot dan fungsi organ yang lain, masa otot akan mengalami 

pencapaian yang maksimal pada usia 25 tahun dan setelah masuk usia 50 tahun 

terjadi penurunan masa otot sebesar 45% sedangkan ketika usia 70 tahun keatas 

terjadi kehilangan masa bebas lemak atau lean body mask ketika dibandingkan 

dengan usia di waktu muda. Menurunnya satu fungsi otot dapat mempengaruhi 

kerja otot lainnya, salah satu yang menjadi permasalahan pada lansia yaitu 

melemahnya otot pernapasan sehingga fungsi sistem pernapasan sudah mulai 

berkurang (Pradini dan Hardian). Penurunan kekuatan otot pernapasan sebagian 

besar disebabkan oleh perubahan di sangkar thorax, penurunan mobilitas sendi di 

costovertebral, penurunan pola penyembuhan pada sistem neuromuscular dan 

terjadi penurunan pada serabut otot. Oleh karena itu, tekanan pernapasan 

maksimum terjadi penurunan seiring bertambahnya usia (Iranzo et al, 2014). 

Lansia sering mengalami penurunan tekanan inspirasi secara signifikan, 

kekuatan dari otot inspirasi dan ekspirasi secara maksimal maupun kekuatan otot 

ekspirasi. Akibat terjadinya penurunan tekanan inspirasi dan ekspirasi secara 

maksimal kemungkinan dapat disebabkan karena adanya gangguan dari salah satu 

mekanisme dari sistem pernapasan dan sarcopenia yang mengacu pada hilangnya 

masa otot, berkurangnya sintesis protein otot, kehilangan neuromotorik, 

peningkatan proteolysis dan peningkatan kadar lemak pada otot. Faktor risiko 

penyebab terjadinya gangguan pernapasan meliputi paparan lingkungan, termasuk 

asap tembakau, infeksi saluran pernapasan, polusi udara dan paparan debu pada 
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saat bekerja. Sistem pernapasan sangat rentan terkena berbagai macam penyakit 

yang berikat dengan polusi udara karena memiliki struktur permukaan alveolar 

sebesar 85 m2 dibandingkan kulit dengan rata-rata permukaan 1,8 m2. Pada lansia 

yang rentan terkena paparan dapat menyebabkan peradangan pada paru-paru atau 

bahkan terjadi penurunan fungsi paru dengan hasil yang buruk (Fragoso, 2011). 

Paru-paru seseorang akan terus berkembang secara terus-menerus dengan 

status fungsional yang maksimal, pencapaian pada bagian awal dekade ketiga atau 

usia ke-30 tahun. Fungsi paru-paru secara bertahap akan mengalami penurunan 

bahkan pada atlet yang berusaha untuk tetap mempertahankan kapasitas aerobic 

pada saat latihan. Lansia sering dikaitkan dengan beberapa perubahan pada pada 

sistem pernapasan termasuk perubahan struktural pada dinding paru-paru dan 

dada yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat mekanik pada sistem 

pernapasan yang dapat diukur. Pengurangan saturasi oxyhemoglobin arteri dan 

terdapat gangguan respon akibat hypoxia, pemahaman tentang pengaruh penuaan 

pada fungsi pernapasan penting untuk mengantisipasi masalah yang disebabkan 

oleh berkurangnya cadangan pernapasan (Sprung, et al 2016). 

Peak expiratory flow rate atau dikenal sebagai arus puncak ekspirasi 

merupakan suatu laju maksimum udara yang dicapai selama proses ekspirasi dan 

dilanjutkan dengan inspirasi secara maksimal. Aktivitas fisik merupakan salah 

satu faktor yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari arus puncak ekspirasi 

dalam paru-paru, semakin tinggi dan beratnya aktivitas fisik seseorang semakin 

banyak kebutuhan oksigen untuk jaringan yang diperlukan pada proses ventilasi. 

Ketika lansia dalam keadaan sehat maka proses ventilasi akan membaik sehingga 

kebutuhan oksigen akan mengalami peningkatan melalui paru-paru, oksigen dapat 

melakukan proses metabolisme atau oksigenasi terutama pada karbondioksida 
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dalam darah. Proses penyaringan diperkuat dengan adanya peningkatan dari 

pertukaran karbondioksida dalam paru-paru selama proses pernapasan (Malhotra, 

2011). 

Ada beberapa latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan arus 

puncak ekspirasi pada lansia yaitu respiratory muscle stretch gymnastic dan 

latihan pernapasan buteyko. Latihan pernapasan buteyko adalah serangkaian dari 

proses latihan pernapasan yang bertujuan untuk meminimalkan pernapasan 

hidung, menahan napas dan relaksasi, teknik yang mulai dikembangakan pada 

tahun 1950 oleh ahli fisiologi yaitu Konstantin Pavlovich Buteyko di Rusia 

(Instructor et al, 2017), sedangkan respiratory muscle stretch gymnastic dirancang 

untuk peregangan pada otot inspirasi dinding dada selama proses pernapasan 

inspirasi dan otot dinding dada ekspirasi saat proses pernapasan ekspirasi. 

Respiratory muscle stretch gymnastic aman untuk proses peregangan pada otot 

respirasi pada dinding dada saat kontraksi dan sebagai suatu metode yang efektif 

untuk memelihara aktivitas fisik responden (Bhasin & Mishra, 2012).   

Berdasarkan data administrasi yang didapat dari Pemerintah Desa tahun 

2010 bahwa jumlah penduduk Desa Sumbersekar adalah 6.871 orang dengan 

rincian 3.334 laki-laki dan 3.447 perempuan, dari total penduduk tersebut terdapat 

545 orang yang berusia diatas 60 tahun dan terdapat penduduk dengan usia 

produktif pada usia 20-59 tahun di Desa Sumbersekar yaitu sekitar 3.715 orang 

atau hampir 55%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga 

produktif dan SDM (Mangkujoyo, 2016). Hasil studi pendahuluan yang dilakukan 

peneliti bahwa rata-rata lansia di Desa Sumbersekar di usia 60 tahun lebih dan 

masih secara produktif untuk melakukan beberapa pekerjaan seperti bertani, 

lansia lebih banyak memanfaatkan waktu tua dalam beraktivitas dari pagi sampai 
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sore untuk pergi ke sawah baik mencari rumput maupun untuk mengembangkan 

hasil pertanian. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pengaruh kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan latihan 

pernapasan buteyko terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada lansia di 

Desa Sumbersekar. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic 

dengan latihan pernapasan buteyko terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi 

pada lansia di Desa Sumbersekar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kombinasi respiratory muscle 

stretch gymnastic dengan latihan pernapasan butyeko terhadap peningkatan 

arus puncak ekspirasi pada lansia di Desa Sumbersekar. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Mengidentifikasi arus puncak ekspirasi pada lansia sebelum diberikan 

perlakuan yaitu kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan 

latihan pernapasan buteyko terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi 

pada lansia di Desa Sumbersekar. 

b. Mengidentifikasi arus puncak ekspirasi pada lansia sesudah diberikan 

perlakuan yaitu kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan 

latihan pernapasan buteyko terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi 

pada lansia di Desa Sumbersekar. 
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c. Menganalisa pengaruh sebelum dan sesudah diberikan perlakuan yaitu 

kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan latihan pernapasan 

buteyko terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada lansia di Desa 

Sumbersekar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

a. Untuk mengaplikasikan ilmu fisioterapi yang diperoleh selama masa kuliah 

dan dapat mengkombinasikan instrumen apa saja yang dapat meningkatkan 

arus puncak ekspirasi pada lansia. 

b. Dapat melakukan langkah fisioterapi terhadap laju arus ekspirasi pada 

lansia.  

2. Bagi penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh respiratory muscle stretch gymnastic 

kombinasi latihan pernapasan buteyko terhadap peningkatan arus puncak 

ekspirasi pada lansia. 

b. Untuk mengetahui berapa lama yang harus diberikan peneliti terhadap 

responden dengan mengukur laju arus ekspirasi. 

c. Mengetahui landasan teori terhadap pemberian instrumen penelitian pada 

penulisan. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Memperluas wawasan dan daya berpikir kepada mahasiswa terhadap 

bagaimana pengaruh kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan 

latihan pernapasan buteyko terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada 

lansia. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Peneliti 

(tahun) 

Judul Variabel  Lokasi Rancangan 

penelitian 

Perbedaan 

1. Malhotra 

(2011) 

Correlation 

of peak 

expiration 

flow rate 

with 

Variabel 

independen: 

peak 

expiration 

flow rate 

Nepal Eksperimental  Terdapat 

kenaikan 

terhadap laju 

arus puncak 

dengan 
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anthropom

etric 

parameters 

in young 

adults  

with 

anthropomet

ric 

parameters 

kenaikan berat 

badan, tinggi 

badan dan 

indek masa 

tubuh. 

Perbedaan 

terletak pada 

instrument 

penelitian yang 

akan di ambil 

oleh peneliti. 

2. Karpagam 

(2017) 

Effectiviten

ess of 

buteyko 

breathing 

technique 

on level of 

peak 

expiratory 

flow rate 

and asthma 

symptoms 

among 

patients 

with 

bronchial 

asthma.   

Variabel 

independen: 

buteyko 

breathing 

technique  

Variabel 

dependen: 

pulmonary 

function in 

term of peak 

expiratory 

flow rate 

(PEFR) and 

asthma 

symptoms. 

India Quasi-

experimental 

pre test post 

test design. 

Teknik 

pernapasan 

buteyko efektif 

dalam 

memperbaiki 

tingkat arus 

puncak 

ekspirasi dan 

kontrol gelajal 

asma. 

Perbedaan 

terletak pada 

responden yang 

akan diujikan 

oleh peneliti 

yaitu pada 

lansia dengan 

mengukur laju 

arus puncak 

ekspirasi. 

3. Irani 

(2014) 

Peak 

expiratory 

flow rate 

(PEFR): 

conclusion 

and 

recomendat

ion 

- India  - Laju arus 

puncak 

ekspirasi 

merupakan cara 

sederhana 

untuk 

mengukur tes 

fungsi 

ventilator 

membantu 

mengontrol 

dengan arahan 

dokter asma 

dan lainnya. 

4. Ahmed 

(2015) 

Effect of 

respiratory 

muscle 

stretch 

gymnastic 

on pain, 

chest 

expansion, 

Variabel 

independent: 

respiratory 

muscle 

stretch 

gymnastic. 

Variabel 

dependen: 

Saudi 

Arabia 

Pre test post 

test 

experimental 

Terdapat 

perbedaan 

pengukuran 

pada 

responden, 

peneliti 

melakukan 

pengukuran 
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pulmonary 

function 

and 

functional 

capacity in 

phase 1 

post-

operative 

CABG 

patients. 

pain, chest 

expansion, 

pulmonary 

function and 

functional 

capacity. 

pada laju 

puncak arus 

ekspirasi  

5. Cowie 

(2007) 

A 

randomised 

controlled 

trial of 

buteyko 

technique 

as an 

adjunct to 

convention

al 

manageme

nt of 

asthma 

Variable 

independen: 

buteyko 

technique 

Variable 

dependen: 

convetional 

management 

of asthma 

Canada  Eksperimental  Terdapat 

peningkatan 

yang signifikan 

untuk kedua 

kelompok 

terhadap 

pengontrolan 

asma. 

Perbedaan 

terletak pada 

variable 

dependen 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




