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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dapat dilihat dari semakin majunya ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta semakin baiknya sosial ekonomi masyarakat 

mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan usia harapan 

hidup. Dampak yang diberikan adalah jumlah lansia semakin meningkat  

(Yulianti, 2014). Semakin meningkatnya harapan hidup maka kebutuhan 

manusia akan kesehatan juga akan meningkat. Pratiwi dan Wibowo (2016) 

menyatakan terdapat pengaruh antara fasilitas kesehatan terhadap angka 

harapan hidup. 

Di Indonesia jumlah harapan hidup dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (KESRA) 

melaporkan, jika tahun 1980 usia harapan hidup (UHH) 52,2 tahun dan jumlah 

lansia 7.998.543 orang (5,45%) maka pada tahun 2006 menjadi 19 juta orang 

(8,90%) dan UHH juga meningkat (66,2 tahun). Pada tahun 2010 perkiraan 

penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 23,9 juta atau 9,77 % dan UHH 

sekitar 67,4 tahun. Sepuluh tahun kemudian atau pada 2020 perkiraan penduduk 

lansia di Indonesia mencapai 28,8 juta atau 11,34 % dengan UHH sekitar 71,1 

tahun (Hamid, 2007). 

Peningkatan jumlah penduduk lansia akan berdampak pada berbagai 

macam masalah kehidupan. Terutama masalah kesehatan lansia yang telah 

mengalami kemunduran fisik, psikis maupun sosial akibat proses penuaan. 
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Proses menua merupakan suatu kondisi yang wajar dan tidak dapat dihindari 

dalam fase kehidupan (Yulianti, 2014). Fase penuaan tersebutlah yang 

menyebabkan lansia merupakan objek paling rentan terserang penyakit 

terutama pada penyakit degeneratif. 

 Penyakit degeneratif merupakan pergeseran fenomena kesehatan 

antara jenis penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. 

Dengan gaya hidup yang serba instan dan praktis masyarakat lebih banyak 

menderita penyakit degeneratif seperti diabetes militus (M.N. Bustan, 2007). 

Penyakit diabetes yang disebabkan oleh buruknya gaya hidup menjadi salah 

satu penyebab kematian semua umur (Riskesdas, 2007). 

Angka harapan hidup yang tinggi didukung dengan sosial ekonomi 

yang meningkat membuat masyarakat modern mengubah kebiasaan hidup 

(lifestyle) menjadi lebih instan. Konsumsi makanan cepat saji, penggunaan 

mesin yang akhirnya mengurangi aktifitas fisik, stress meningkat, 

pengkonsumsian terhadap alkohol dan rokok yang sudah jadi kebiasaan. 

Lifestyle tersebut yang akhirnya menjadikan faktor pencetus munculnya 

berbagai penyakit seperti diabetes mellitus (Fatimah, 2015). 

Diabetes melitus merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena 

tubuh penderitanya tidak bisa secara otomatis mengontrol kadar gula di 

dalam darah. Diabetes melitus merupakan penyakit silent killer yang ditandai 

dengan peningkatan kadar glukosa darah dan kegagalan sekresi insulin atau 

penggunaan insulin dalam metabolisme yang tidak adekuat (Sudoyo dkk, 

2006).  

Hasil Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa 

proporsi penyebab kematian akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun di 
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daerah perkotaan menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7%. Dan daerah 

pedesaan, DM menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8%. Angka kematian ini 

diperkirakan akan terus meningkat sehingga pada tahun 2030 WHO 

memprediksi diabetes akan menjadi penyakit ketujuh paling mematikan di 

dunia (Depkes, 2009). 

Di beberapa penelitian, angka kematian dan kesakitan wanita 

menunjukkan angka lebih besar dibandingkan pria. Hal ini diduga meliputi 

faktor keturunan yang berkaitan jenis kelamin atau perbedaan hormonal 

(Notoatmodjo, 2003). Hal senada juga diungkapkan oleh Ramaiah (2007) 

yang menjelaskan bahwa setelah usia 30 tahun, wanita memiliki risiko 

terkena diabetes lebih tinggi dibandingkan pria. Kemudian dari hasil laporan 

Riskesdas 2007 juga menunjukkan bahwa diabetes lebih banyak dijumpai 

pada perempuan (6.4%) dibandingkan laki-laki (4.9%) 

Diabetes bukan merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan satu 

kali pengobatan, namun yang menyebabkannya menjadi sulit disembuhkan 

adalah karena harus terus menerus ditangani sampai daur kehidupannya. 

Maka dari itu penderita penyakit diabetes perlu melakukan 4 pilar 

penanganan diabetes mellitus yaitu edukasi, terapi gizi, latihan jasmani dan 

farmakologi (Putra dan Berawi, 2015).  

Melatih kesehatan jasmani dan aktifitas fisik merupakan hal yang 

berbeda. Kesehatan jasmani yang dimaksud adalah berupa gerakan yang 

terkonsep yang melatih otot-otot tubuh yang dituju. Menurut Unnes Journal 

of Public Health mengatakan bahwa senam lansia dapat menurunkan gula 

darah 3 kali lebih besar daripada kelompok yang tidak melakukan senam 

lansia (Utomo, 2012). 
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Tai chi merupakan jenis olahraga yang berkembang di Cina sejak 

abad ke-16. Ini merupakan jenis olahraga yang menggabungkan gerakan 

tubuh, olah pernafasan, dan meditasi. Berbeda dengan olahraga senam lain, 

gerakan dalam senam tai chi cenderung lambat karena menekankan pada 

fokus dan keselarasan gerakan serta pengolahan nafas (Rahardjo, 2015). DR 

Paul Lam 2008 menyatakan bahwa ada beberapa gerakan dari senam tai chi 

yang bermafaat mencegah dan mengontrol gula darah pada penderita dimana 

gerakan senam membantu mengurangi resiko komplikasi pada diabetes.  

Senam tai chi akan meningkatkan kebugaran sehingga pipa-pipa 

kapiler akan banyak yang membuka dan reseptor insulin akan banyak tersedia 

untuk menurunkan kadar gula darah (Sugondo, 2009). Dengan melakukan Tai 

Chi secara rutin pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi sehingga 

volume peredaran darah lebih baik didaerah perifer (Lam dan Philip, 2008). 

Studi pendahuluan di desa junrejo terdapat sekitar 57 orang lansia. 

Diantara 7 orang lansia laki-laki dan 50 orang lansia perempuan dengan rentan 

usia 50 – 70 tahun keatas. Hasil pemeriksaan rutin ditemukan yang menderita 

penyakit diabetes mellitus  non insulin sebanyak 12 orang. Di desa Junrejo 

diketahui sering dilakukan senam lansia sebulan sekali, namun belum pernah ada 

dilakukan senam untuk mengontrol tingkat gula darah. 

 Berdasarkan responden tersebut peneliti akan melakukan nintervensi 

untuk mengukur tingkat gula darah puasa sebelum dan sesudah dilakukan 

senam tai chi selama 2 minggu. Responden akan dibagi menjadi dua 

kelompok, satu kelompok kontrol dan satu kelompok eksperimen. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh senam tai chi terhadap kadar gula darah pada lansia 

di desa Junrejo kota Batu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum  

1. Mengetahui pengaruh senam tai chi terhadap kadar gula darah pada 

lansia di desa Junrejo kota Batu. 

Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kadar gula darah pada lansia sebelum dan sesudah 

dilakukan senam Tai Chi. 

2. Menganalisis adanya pengaruh senam Tai chi terhadap kadar gula 

darah pada lansia di desa Junrejo kota Batu 

D. Manfaat Penelitian 

1. Membantu menemukan latihan efektif dalam mengontrol dan 

mencegah penyakit diabetes mellitus. 

2. Bagi Institusi dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan 

pengembangan ilmu tentang pengaruh senam tai chi terhadap 

penurunan gula darah terhadap penderita diabetes pada lansia di desa 

Junrejo kota Batu. 

3. Dapat dijadikan program rutin desa Junrejo kota Batu dalam 

memperdayakan lansia di desanya. 

4. Dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian lainnya yang 

memfokuskan pada kasus yang sama atau intervensi yang sama. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Jurnal Effects of Tai Chi Exercise on Glucose Control, Neuropathy 

Scores, Balance, and Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes and 

Neuropathy mengatakan bahwa dampak tai chi pada penderita diabetes 

mellitus dengan gangguan neuropati adalah dapat meningkatkan control 

glukosa, keseimbangan dan gangguan neuropati (Ahn & Song, 2012). 

2. Menurut Utomo dkk (2012) dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh 

senam terhadap kadar gula darah penderita diabetes mellitus disebutkan 

bahwa senam efektif dalam menurunkan gula darah. Latihan Tai Chi yang 

lambat dan dibantu dengan perbaikan sistem pernapasan membantu 

sistem pembuluh darah pada lanjut usia dalam mengangkut glukosa darah 

keseluruh sel tubuh secara bertahap namun teratur 

3. Dalam penelitian Nusantoro dkk (2016) mengatakan bahwa latihan yang 

efektif untuk menurunkan depresi dan kadar gula darah adalah tai chi. 

Senam tai chi akan meningkatkan kebugaran sehingga pipa-pipa kapiler 

akan banyak yang membuka dan reseptor insulin akan banyak tersedia 

untuk menurunkan kadar gula darah 

4. Dalam bukunya Dr. Paul Lam (2008) mengatakan bahwa tai chi dapat 

meningkatkan fungsi kardiorespirasi, hipertensi, kekuatan otot, 

fleksibilitas dan tingkat kolesterol, serta meminimalkan komplikasi 

diabetes. 

5. Didalam jurnal Kuswandi dkk (2008) mengatakan bahwa teknik rileksasi 

senam tai chi akan meningkatkan kebugaran sehingga pipa-pipa kapiler 
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akan banyak yang membuka dan reseptor insulin akan banyak tersedia 

untuk menurunkan kadar gula darah. 

 


