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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Awal dari kehidupan akan mengalami perubahan secara fisologis atau 

anatomis, dalam kehidupan manusia akan melewati tahapan yang berupa dari 

infancy, bayi, kanak-kanak, pubertas, remaja, dewasa awal, usia madya, dan 

yang terakhir adalah lansia (Janah, Yacob, Julianto, 2017). Setiap dari tahap 

kehidupan akan mengalami perubahan dari struktur tubuh dan fungsifungsi yang 

mana akan mengalami kemunduruan saat terjadinya pertambahan umur. Tahap 

akhir dari kehidupan manusia biasa disebut dengan lansia yaitu lanjut usia yang 

digolongkan dari umur 45-60 yang dinamakan middle age, umur 60-74 yang 

dinamakan masa elderly, serta umur 75-90 yang dinamakan old, dan umur 90 

tahun ke atas yang dinamakan very old (WHO, 2011).  

Disaat adanya pertambahan usia yang berbanding lurus dengan 

kemunduran fungsi tubuh dan kemunduran biologis yang dapat mempengaruhi 

kerja fungsi tubuh seperti kardiovaskuler, neuro, musculo, serta sistem immune 

tubuh (Multani & Verman, 2007). Pada manusia dengan usia lanjut akn lebih 

mudah terserang berbagai penyakit karena adanya penurunan sistem immun 

pada tubuh, biasanya penyakit yang sering menyerang adalah hipetensi, 

dimensia, osteoarthritis dan bisa juga ke stroke, biasanya jika sudah lansia 

banyak orang yang tidak memperhatikan makanan yang baik untuk dikonsumsi 

atau yang tidak baik untuk dikonsumsi maka dari itu banyak lansia dengan 

kondisi kadar gula darah yang tinggi atau biasanya bisa juga terkena Diabetes 

Melitus (Multani & Verman, 2007). Diabetes Melitus merupakan gangguan 

sistem endokrin karena terdapat kondisi  kadar gula darah yangtidak normal atau 
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lebih tinggi dari ukurannormal, bisa juga adanya kegagalan saat produksi insulin 

didalam tubuh (Dunning, 2003). Penyebab dari kematian bisa diakibatkan 

karena diabetes melitus mencapai nilai 4,6 juta kematian.  Internasional 

Diabetes Federation (IDF) memperkirakan 183 juta orang tidak sadar bahwa 

mereka mengidap diabetes melitus atau kadar gula darah yang tinggi. Sebesar 

80% orang dengan kondisi riwayat diabetes melitus biasanya mereka tinggal 

dinegara berpenghasilan rendah dan menengah (IDF, 2011). Pada tahun 2006 

lebih dari 50 juta orang yangdi diagnosa terdapat diabetes melitus di Asia 

Tenggara (IDF, 2009). Fenomena yang terjadi dapat mendatangkan konsekuensi 

yang akhirnya menimbulkan masalah fisik, sosial, mental serta kelainan 

degenerative (IDF, 2011). Secara demografi lanjut usia di Indonesia pada tahun 

yang akan dating mencapai 2020-2025 akan menduduki peringkat negara 

dengan jumlah penduduk lanjut usia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat, 

dengan harapan hidup diatas 70 tahun (Wahjudi Nugroho, 2008).  

Diabetes melitus dapat dicegah dengan cara bisa mengontrol makanan 

atau kadar gula pada makanan yang tidak berlebih bisa juga dengan melakukan 

olahraga atau aktifitas fisik dengan menggunakan senam dengan ukuran low 

impact. Salah satu latihan atau aktivitas yang dapat mengendalikan atau 

mengurangi kadar gula darah dalam tubuh yaitu senam Chair Based Exercise 

yang berfungsi untuk melancarkan aliran darah, jala-jala kapiler akan lebih 

banyak terbuka sehingga lebih banyak reseptor insulin dan reseptor insulin itu 

sendiri menjadi lebih aktif dan terbuka lebih lebar agar aliran darah yang masuk 

juga akan menjadi lancar. Chair Based Exercise efektif untuk menurunkan kadar 

glukosa darah karena pada saat melakukan senam terjadi kontraksi otot yang 
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pada akhirnya akan mempermudah glukosa masuk kedalam sel dan akan 

menurunkan resistensi insulin yang berlebih (Ilyas, 2011) 

Fisiologi dari aktivitas fisik yang berhubungan dengan gula darah 

merupakan penyerapan glukosa dari jaringan tubuh saat istirahat karena pda saat 

istirhat juga membutuhkan insulin. Saat orang melakukan aktivitas fisik akan 

terjadi peningkatan reseptor insulin yang berada di otot yang aktif. Masalah 

yang terjadipada kasus diabetes melitus merupakan resistensi insulin yang dapat 

menyebabkan glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Pada saat seseorang 

melakaukan aktivitas fisik dapat menurunkan resistensi insulin yang akhirnya 

akan menurunkan kadar gula darah (Ilyas, 2011).  Tingginya kadar gula darah 

dalam tubuh bisa mengakibatkan kerusakan pada sistem tubuh, khususnya pada 

sistem kardiovaskuler seperti mata, ginjal, jantung dan serta saraf. Terdapat 

banyak macam aktivitas fisik, pada penelitian ini peneliti menggunakan aktivitas 

fisik berupa senam yaitu Chair Based Exercise, CBE bermanfaat meningkatkan 

kekuatan otot dan tulang serta untuk menghindari trauma yang dapat beresiko 

pada lansia. Chair Based Exercise merupakan gerakan seperti senam tapi 

dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri dengan tumpuan kursi dengan  

menggerakkan semua ektremitas dari tangan, shoulder sampek kaki bagian 

ankle. Pada latihan dibagian lengan atau tangan bisa modifikasi menggunakan 

terra band untuk penguatan otot lengan dan shoulder. Dosis perlakuan dilakukan 

dalam 3 kali seminggu dengan waktu 35 menit (Simon Hanna & Annette 

Norman). Untuk mengetahui kadar gula darah pada lansia menggunakan alat 

ukur yaitu Easy Touch Strip Glucose. Kenapa peneliti memilih untuk memeriksa 

kadar gula darah, karena di Panti Jompo banyak lansia yang memiliki resiko 

diabetes mellitus atau kadar gula tinggi dan memenuhi kriteria inklusi bagi 
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penelitian dengan menggunakan latihan Aktivitas Fisik yang akan diberikan, 

dan bisa juga sebagai acuan rutin pada lansia yang berada dipanti tersebut 

dengan gangguan kadar gula tinggi resiko Diabetes Melitus. Tempat penelitian 

berada Di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

Menurut studi pendahuluan pada bulan September 2018 ke beberapa 

Panti Jompo Griya Asih Lawang bahwa terdapat 28 orang. Berdasarkan latar 

belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Chair Based Exercise Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah 

Dengan Resiko Diabetes Melitus Di Panti Jompo Griya Asih  Lawang” 

dikarenakan di Panti Jompo tersebut belum pernah diberikan latihan Chair 

Based Exercise. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas terdapat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

Bagaimana pengaruh pemberian intervensi Chair Based Exercise 

terhadap kadar gula darah pada lansia resiko Diabetes Melitus di Panti Jompo 

Griya Asih Lawang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang berada diatas terdapat tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Menguji bagaimana pengaruh Chair Based Exercise terhadap kadar 

gula darah pada lansia resiko Diabetes Melitus di Panti Jompo Lawang. 



5 
 

 
 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh sebanyak satu kali sebelum diberikan 

intervensi Chair Based Exercise terhadap kadar glukosa darah pada 

lansia resiko Diabetes Melitus di Panti Jompo Griya Asih Lawang.  

b. Mengidentifikasi pengaruh pada akhir pertemuan sebanyak satu 

kalisetelah diberikan Chair Based Exercise terhadap kadar gula darah 

pada lansia resiko Diabetes Melitus di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

c. Mengidentifikasi seberapa banyak pengaruh sebelum dan setelah 

diberikan intervensi Chair Based Exercise terhadap kadar glukosa darah 

pada lansia resiko Diabetes Melitus di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bisa menambah 

pengetahuanbagi bidang fisioterapi dan dapat menjadi bahan referensi saat 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya bisa juga menjadi bahan 

pertimbangan jika memang akan dilakukan penelitian lanjutan yang 

berhubungan dengan chair based exercise. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bisa bisa dijadikan 

tambahan wawasan bagi penulis mengenai pertimbangan pemilihan 

intervensi dengan menggunakan metode chair based exercise.  
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b. Tempat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bisa berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui intervensi 

yang telah diberikan.  

c. Responden  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan responden, dan juga 

mendapatkan informasi serta edukasi tentang intervensi yang telah 

diberikan.  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitain 

No Nama,Tahun& 

Judul 

Variabel Metodologi  

atau Alat 

Ukur 

Hasil Perbedaan 

1.  Ratih Dwi Ariani, 

Asti Nuraeni, 

Mamat 

Suprayiono 

(2015), 

Efektivitas Senam 

Ergonomik 

Terhadap 

Penurunan Kadar 

Gula Darah Pada 

Lansia 

Dikelurahan 

Wonosari 

Semarang. 

Variabel 

Bebas : 

pemberian 

Senam 

Ergonomik   

Variabel 

Terikat: 

adanya 

Penurunan 

Kadar Gula 

Darah pada 

Lansia. 

Easy Touch 

Strip Glucose 

Dari hasil 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti terdapat 

hasil 

Pemeriksaan 

kadar gula darah 

sewaktu lebih 

efektif untuk 

penurunan kadar 

gula darah 

sesudah dan 

sebelum senam 

ergonomic. 

Pada 

penelitian ini 

dilakukan di 

Panti Jompo 

Kota 

Semarang, 

jumlah 

sampel 20, 

Intervensi 

Efektivitas 

Senam 

Ergonomik 

terhadap 

penurunan 

kadar gula 

darah. 

Kemudian 

penelitian 

saya akan 

dilakukan di 

Panti Jompo 

Griya Asih 

Lawang 

dengan 

jumlah 
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sampel 28 

dengan 

intervensi 

Chair Based 

Exercise. 

2. Felianus Basa 

Hokon, Susi 

Milwati, Yanti 

Rosdiana (2016) 

Perbedaan kadar 

gula darah 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan senam  

Aerobik (Low 

Impact) pada 

Lansia Pra DM 

dikelurahan 

Bandungrejosari 

Kota Malang. 

Variabel 

Bebas : 

Pemberian 

Senam 

Aerobik 

(Low 

Impact) 

Variabel 

Terikat : 

Adanya 

Perbedaan 

kadar gula 

darah 

sebelum dan 

sesudah 

perlakuan 

Glcometer  Hasil dari 

penelitian yang 

telah peneliti 

lakukan adalah 

Pemeriksaan kadar 

gula darah acak 

lebih efektif untuk 

membedakan 

kadar gula darah 

sebelum dan 

sesudah senam 

Aerobik (Low 

Impact) 

Pada 

penelitian 

ini 

dilakukan 

di 

kelurahan 

Bandungre

jo. Jumlah 

sampel 21 

orang. 

Intervensi 

Senam 

Aerobik 

LowImpact

. Penelitian 

selama 2 

minggu, 

sedangkan  

penelitiann 

yang akan 

dilakukan 

peneliti 

berada di 

Panti 

Jompo 

Griya Asih 

Lawang 

dengan 

sampel 

28menggu

nakan 

intervensi 

Chair 

Based 

Exercise 

penelitian 

dilakukan 

selama 3 

minggu. 
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3. Dyah Astuti 

(2016) 

Pengaruh Senam 

Aerobik Terhadap 

Kadar Gula 

Darah Puasa 

Penderita 

Diabetes Tipe2 

pada kelompok 

Prolanis UPT 

Puskesmas 

Wonogiri 1.  

 

 

 

Variabel 

Bebas : 

Pemberian 

Senam 

Aerobik  

Variabel 

Terikat : 

Perubahan 

Kadar gula 

darah puasa 

penderita 

diabetes tipe 

2 

Easy Touch 

Strip Glucose 

Dari hasil 

penelitian yang 

telah dilakukan 

terdapat Pengaruh 

yang Signifikan 

senam Aerobik 

Terhadap kadar 

gula darah puasa 

pada pasien 

diabetes tipe 2. 

Pada 

penelitian 

ini 

dilakukan 

di 

kelompok 

prolanis 

UPT 

Puskesmas 

Wonogiri 

Sampel 84 

orang. 

Intervensi 

senam 

Aerobik. 

Kemudian 

penelitian 

yang akian 

dilakukan 

peneliti 

akan 

dilakukan 

di Panti 

Jompo 

Griya Asih 

Lawang 

dengan  

sampel 

28menggu

nakan 

intervensi 

Chair 

Based 

Exercise. 

4. Widiyanto (2005) 

Pengaruh 

Intensitas Latihan 

Fisik terhadap 

Glukosa Darah.  

 

Variabel 

Bebas : 

Pemberian 

Latihan 

Fisik 

Variabel 

Terikat : 

Adanya 

penurunan 

Glukosa 

Easy Touch 

Strip Glucose 

Hasil penelitian 

yang telah 

dilakukan peneliti 

menghasilkan 

Adanya Pengaruh 

Latihan Fisik 

terhadap Glukosa 

Darah Puasa 

Pada 

penelitian ini 

dilakukan di 

Panti Jompo 

Kota Malang 

sampel 20 

orang. 

Intervensi 

Latihan 

fisik. 
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Darah 

 

Kemudian 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

peneliti akan 

dilakukan di 

Panti Jompo 

Lawang 

Dengan 

Jumlah 

Sampel 28 

orang 

menggunaka

n intervensi 

Chair Based 

Exercise. 

5. Imam Hendi 

Fadoli, Dwi Indah 

Sari, Eko Rahmat 

Budianto, Havid 

Yusuf (2016) 

Pengaruh 

Gerakan Senam 

Chair Exercise 

Bagi Manula 

Untuk Mencegah 

Penyakit Diabetes 

Mellitus (DM) 

Variabel 

Bebas : 

Pemberian 

Senam 

Chair 

Exercise 

Variabel 

Terikat : 

adanya 

penurunan 

kadar gula 

pada 

Diabetes 

Mellitus 

Gulcometer Hasil dari 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti 

mendapatkan 

hasil yaitu 

Terdapat 

penurunan kadar 

glukosa darah 

puasa yang 

dimiliki para 

manula. 

Pada 

penelitian ini 

dilakukan di 

Panti Jompo 

Al-Islah 

Malang. 

Sampel 

sebanyak 10 

orang. 

Kemudian 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

peneliti akan 

dilakukan di 

Panti Jompo 

Lawang 

dengan 

jumlah 

Sampel 28 

orang 

menggunaka

n Intervensi 

Chair Based 

Exercise. 


