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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia (Lansia) 

1. Definisi Lansia 

Permulaan tua atau lansia berawal dari usia 60 tahun, menua 

merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh manusia berasal dari dalam 

tubu maupun luar tubuh. Menua merupakan proses alami tubuh dan melalui 

beberapa taap keidupan berawal dari neonates, toddler, pra scool, school, 

remaja, dewasa dan lansia.Dimulai dari usia tua terdapat banyak kemunduran 

seperti kulit keriput disebabkan berkurangnya bantalan lemak pada tubuh, 

gigi mulai ompong, rambut memutih, aktivitas menjadi lamban, pandangan 

berkurang dan kondisi tubuh mengalami kemunduran (Padila, 2013). 

Menurunnya kemampuan mengakibatkan kerusakan dan infeksi yang 

susah untuk diperbaiki. Berdasarkan usia lanjut dikelompokkan menjadi 3  

(Multani & Verman, 2007). 

2. Klasifikasi Lansia 

a. Young Old (berumur 65 sampai 75 tahun). 

b. Middle Old (berumur 75 sampai 85 tahun) 

c. Old – old (85 tahun) 

3. Teori Proses Menua 

Proses menua bersifat individual, tidak terdapat faktor yang mampu 

mencegah atau mempengaruhi proses menua, terdapat dua teori yang 

mendukung proses menua yaitu teori biologis dan psikososial (Hidayat, 

2011). 
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a. Teori Biologis 

1. Teori Genetik 

Berdasarkan teori genetik bisa disimpulkan manusia memiliki 

rentang hidup sekitar 110 tahun, sel yang berada didalam tubuh 

hanya bisa membelah sampai 50 kali, setelah itu mengalami 

deteriorasi. 

2. Teori Cross-Linkage  

Terjadinya peningkatan kolagen yang mengakibatkan kekakuan 

akibat sel sudah terlalu tua dan akibat dari reaksi jaringan 

3. Teori Radikal Bebas  

Kemunduran fisik dan kerusakan fisik diakibatkan radikal 

bebas yang mampu merusak membrane sel yang menyebabkan 

penurunan fisiologis dan kulit keriput.  

4. Teori Immunologi 

Proses produksi zat yang mempengaruhi metabolisme yang 

susah diterima oleh tubuh. Menyebabkan sistem immune  dalam 

tubuh menjadi kurang efektif untuk mempertahankan diri dari 

regulasi dan responsibilitas. 

5. Teori Stress Adaptasi 

Penurunan sel didalam tubuh diakibatkan adanya proses 

menua, akibat dari diri tidak mampu menjaga aktivitas dapat 

menyebabkan stress yang membuat sel tubuh lebih banyak 

terpakai. Sehingga banyak yang sudah terlihat menua dengan 

umur yang belum termasuk dalam karakteristik lansia.  
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6. Teori Psikososial 

1) Teori Integritas Ego 

Teori yang lebih menekankan pada kebebasan. 

2) Teori stabilitas personal 

Teori ini lebih menjelaskan tentang kepribadian yang 

telah terbentuk yang akan bertahan hingga usia tua. 

7.  Teori Sosiokultural 

1) Disengagement theory 

Teori ini yang menjelaskan tentang bagaimana 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar pada saat manusia 

sudah memasuki usia lanjut, saat terjadi penurunan pada usia 

lanjut mengakibatkan lansia kehilangan peran, kontak sosial 

yang kurang dan komitmen yang berkurang. 

2) Teori Aktivitas  

Teori ini menjelaskan proses penuaan sehingga 

seseorang dapat menjalani kehidupannya. Yang mana akan 

membuat manusia lebih mempertahankan aktivitasnya selama 

mungkin, dikarenakan kualitas aktivitas lebih penting dari 

kuantitas aktivitas. 

8. Penurunan Fisiologis 

Pada proses penuaan terdapat perubahan fisik yang dibagi 

menjadi dua yaitu penuaan intrinsik dan penuaan ekstrinsik, pada 

penuaan intrinsik yaitu perubahan secara normal dari proses 

genetik. Penuaan ekstrinsik diakibatkan pengaruh dari luar tubuh 
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seperti polusi udara, penyakit, dan sinar matahari, proses menua 

ini termasuk dalam proses yang abnormal dapat dikurangi dengan 

perawatan kesehatan yang efektif (Fatimah, 2010).Perubahan 

yang terjadi pada penuaan intrinsik yaitu : 

1) Penglihatan 

Perubahan fungsi mata dan penglihatan yang terjadi 

dikarenakan adanya lemak yang akan berakumulasi disekitar 

kornea dan membentuk lingkaran berwarna putih atau 

kekuningan diantara iris dan sclera, yang menyebabkan 

perubahan warna pada lensa mata yang biasa dikenal dengan 

katarak. (Suhartin, 2010).  

2) Pendengaran 

Gangguan pada konduksi suara diakibatkan karena 

terjadinya pengecilan daya tangkap pada telinga bagian 

tengah membrane timfani, pengapuran dari tulang 

pendengaran, lemah dan kakuknya ligament dan otot. (Miller, 

2009).  

3) Perabaan 

Penurunan pada korpus free nerve Pada lansia terjadi 

penurunan kemampuan dalam mempresepsikan rasa pada 

kulit, rasa  yang dirasakan akan terasa berbeda pada setiap 

bagian tubuh. Gangguan pada indra peraba ini berpengaruh 

pada system somatosensoris. (Chaitow, 2005 dan Dewi, 

2015). 
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4) Musculoskeletal  

Kandungan kalsium, kehilangan massa tulang dan 

remodelling dari tulang akan menurun pada usia lanjut. 

Massa tulang akan mulai berkurang pada usia dibawah 30 

tahun. Menurunnya massa tulang akan lebih cepat terjadi 

pada wanita pasca menopause. Sama halnya dengan 

penurunan massa tulang dan sistem otot ini disebabkan oleh 

factor usia dan disuse (Wilk, 2009). 

5) Sistem Saraf 

a. Sistem saraf pusat  

Otak akan mengalami penurunan 10.000 

neuron/tahun. Neuron berfungsi mengirimkan signal 

kepada sel lain, dalam proses menua terjadi artrofi 

cerebral sebesar 10% saat usia 30-70 tahun. Terjadi 

pembengkakan batang dendrite dan sel mulai mati secara 

progresif (Suhartin, 2010). 

b. Sistem saraf perifer 

Daya hantar yang terdapat pada saraf mengalami 

penurunan 10% sehingga gerakan menjadi lambat. Akson 

dalam medulla spinalis menurun menjadi 37%. Perubahan 

tersebut mengakibatkan penurunan kognitif, koordinasi, 

keseimbangan, kekuatan otot, reflek, perubahan postur 

dan waktu reaksi (Sherwood, 2009). 
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Penuaan menyebabkan penurunan sensorik dan 

respon motorik pada susunan sistem saraf pusat. Hal ini 

terjadi berat otak pada lansia berkurang, berkaitan 

dengan berkurangnya kandungan protein dan lemak pada 

otak sehingga otak menjadi ringan. (Sherword, 2009). 

c. Perubahan Pada Kardiovascular 

Penurunan permebilitas dan penurunan elastisitas 

diakibatkan karena kemampuan arteri berkurang sampai 

50%. Terjadi perubahan fungsional berupa kenaikan 

tahanan vascular sehingga menyebabkan penurunan 

perfusi jaringan dan peningkatan systole. (Pudjiastuti dan 

Utomo. 2003). 

d. Perubahan Pernafasan 

Perubahan pernafasan yang berhubungan dengan 

lanjut usia yang mempengaruhi kapasitas dan fungsi paru  

berkurang meliputi peningkatan rigiditas paru atau 

hilangnya recoil paru, penurunan mobilitas kosta,kolaps 

osteoporosis vertebrae, penurunan efisiensi otot 

pernafasan peningkatan diameter anterioposterior dada, 

mengakibatkan peningkatan volume residu paru dan 

penurunan kapasitas vital paru dan penurunan 

permukaan alveoli. (Suhartin, 2010). 

e. Perubahan sistem Urinaria 

Perubahan yang terjadi yaitu penurunan kapasitas 

kandung kemih (N:350-400 mL), peningkatan volume 
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residu (N:50mL), peningkatan kontraksi kandung kemih 

yang tidak disadari, dan artropi pada otot kandung kemih 

(Suhartin, 2010). 

f. Perubahan Gastrointestinal 

Terjadi perubahan pada anus dan perubahan pada gigi 

karena perubahan morfologik degenerative, antara lain 

perubahan kelenjar, atrofi pada rahang, mukosa, dan 

otot-otot pencernaan (Suhartin, 2010). 

g. Perubahan sistem Reproduksi 

Pada wanita akan mengalami penurunan hormone 

estrogen yang dapat mengakibatkan atrofi jaringan genital 

dan payudara, dan dpat terjadi penurunan masa tulang 

dengan resiko fracture dan osteoporosis. Sedangkan pada 

laki-laki terjadi penurunan spermatozoa yang secara 

berangsur-angsur dapat menyebabkan atrofi asini prostan 

otot pada area hyperplasia. Atrofi Asiniter terjadi pada 

75% usia >90 tahun (Suhartin, 2010). 

h. Perubahan Psikologis 

Kemunduran badaniyah seperti kebingungan 

dalam berfikir merupakan maslah psikologis yang terjadi 

pada usia lanjut (Boedhi dan Hadi, 2010). Faktor yang 

mengakibatkan stress bisa dikarenakan kehilangan 

seseorang yang dikasihi yang menyebabkan gangguan 

psikiatrik dan gangguan fisik (Brocklehurst dan Allen, 

1987 dam Boedhi dan Hadi, 2010). 
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Masalah yang terjadi pada lansia dikarenakan 

karena kurangnya cara beradaptasi secara psikologis yang 

terjadi pada diri lansia menyebabkan gangguan 

psikososial pada lansia, biasanya terdapat masalah 

kesehatan jiwa yang biasanya sering dialami oleh para 

lansia. Gangguan jiwa yang dimaksut adalah seperti 

depresi, gangguan perilaku dimensia dan gangguan proses 

berfikir (Azizah 2011). 

 

B. Kadar Gula Darah 

1. Definisi Gula Darah 

Kadar gula darah merupakan jumlah kandungan glukosa dalam plasma 

darah (Dorland, 2010). Kadar glukosa darah akan meningkat secara ringan 

setelah umur 50 tahun, kadar gula darah akan cepat meningkat pada saat 

setelah makan dan minum karena pancreas akan merangsang untuk 

mengasilkan insulin. Terdapat 2 tipe pemeriksaan glukosa darah. Pertama 

adalah pemeriksaan kadar gula darah saat puasa yaitu penilaian dari hasil 

glukosa yang diukur pada saat pasien berpuasa selama 8 jam jika kadar 

glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dl, maka didiagnosa sebagai penderita diabetes 

mellitus. Kedua yaitu Pemeriksaan kadar gula darah sewaktu yaitu nilai dari 

hasil dari pemeriksaan glukosa yang diukur pada saat 2 jam setelah makan. 

Jika kadar glukosa darah sewaktunya > 200 mg/dl makan pasien didiagnosis 

diabetes melitus. 
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Pada orang yang tidak aktif dalam bergerak akan lebih cepat dalam 

proses peningkatan kadar gula darah, biasanya kadar gula darah akan lebih 

cepat meningkat pada usia > 50 tahun (Guyton, 2007). 

2. Pemeriksaan Kadar Gula Darah 

a. Sewaktu 

 Kadar gula darah sewaktu yaitu kadar gula darah yang diukur pada 

saat 2 jam setelah makan. Jika kadar glukosa darah > 200 mg/dl nilai 

tersebut bisa dibuat acuan untuk menentukan apakah mengidap diabetes 

mellitus atau tidak. 

b. Puasa  

 Pemeriksaan gula darah puasa adalah pemeriksaan glukosa yang 

dilakukan setelah berpuasa selama 8 jam. Jika  kadar glukosa darah puasa 

≥ 126 mg/dl, nilai tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah 

mengidap daiabetes mellitus atau tidak. Berikut adalah tabel kriteria 

kadar glukosa darah :  

Tabel 2.1 Kriteria Kadar Gula Darah 

Klasifikasi Gula Darah Puasa Gula Darah Sewaktu 

Diabetes >126 mg/dL >200 mg/dL 

Pradiabetes 100 – 125 mg/dL 140 – 199 mg/dL 

Normal <100 mg/dL <140 mg/dL 

Sumber : Perkeni, 2011 
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3. Mekanisme Pengaturan Gula Darah 

Pengaturan kadar gula darah terjadi melalui mekanisme homeostasis, 

dimana kadar gula darah tidak boleh turun terlalu rendah karena glukosa 

yang berada didalam tubuh merupakan salah satu sumber energy yang 

dihasikan oleh tubuh, yang dapat menyalur ke otak dan eritrosit (Mayes, 

2003). Kadar glukosa darah tidak boleh pula terlalu tinggi karena dapat 

berpengaruh pada tekanan osmotic tubuh dan  dan dapat menyebabkan 

dehidrasi (Guyton dan Hall, 2006). Kadar gula darah berasal dari 

pemecahan makanan, pemecahan simpanan glikagon menjadi glukosa 

(glukogenolisis), pembentukan glukosadari precursor non-glukosa 

(glukoneogenesis) (Mayes & Bender, 2007). 

Proses pengaturan kadar glukosa darah berhubungan dengan organ 

seperti jaringan ekstrahepatik, hepar dan hormone yang berada didalam 

tubuh. Glukosa akan masuk kedalam sel-sel yang ada di hepar dengan bebas 

melalui proses GLTU 2, berbeda dengan jaringan ekstrahepatik, jaringan ini 

membutuhkan transport yang berasalah dari insulin agar dapat masuk ke 

dalam sel (Mayes & Bender, 2007). Terdapat peran insulin dalam 

pembentukan kadar glukosa, insulin berperan untuk menurunkan kadar 

glukosa dengan meningkatkan glukosa yang terdapat dalam jaringan dan 

otot menggunakan transport GLTU 4. Saat proses pengaturan kadar glukosa 

glucagon juga berperan untuk pengontrol glukosa, Dalam pengaturan kadar 

glukosa plasma, selain insulin juga dibutuhkan peranan dari glukagon. 

Tugas dari glukagon itu sendiri dapat menghambat enzimm fosforilase dan 

mengaktivasi insulin dalam tubuh  (Mayes dan Bender, 2003; Ganong, 

2005). Fosforilase adalah enzim yang bertugas untuk pemecahan glikogen 



20 
 

 
 

menjadi glukosa. Kemudian insulin dapat menghambat glukoneogenolisis 

dan meningkatkan glikogenesis (Guyton dan Hall, 2006). 

Glucagon bertugas untuk meningkatkan glicogenesis dengan 

meningkatkan cAMP intraseluler yang terdapat pada hepar dan 

mengaktivasi adenil siklase. Proses ini dapat mengaktifkan fosforilase 

melewati protein kinase yang dapat memecahkan glikogen (Ganong, 2007). 

Senyawa karbohidrat merupakan pembentukan glukosa dari 

glukoneogenesis yang merupakan tahap akhir dari metabolisme lemak, 

protein dan karbohidrat. Laktat merupakan metabolisme jaringan yang tidak 

baik bagi tubuh, oleh karena itu glukoneogenesis bertugas untuk 

membersihkan laktat yang berasal dari eritrosit dan otot yang dihasilkan 

jaringan lemak (Mayes dan Bender, 2003; Hatta, 2006). 

Kadar glukosa dapat meningkat pada saat tubuh memproduksi makanan 

pada puncak 1 jam setelah makan (Reghavan and Garber, 2008), sekresi 

insulin disekresi oleh sel β pancreas (Goodman. 2009). Sekresi insulin 

berpengaruh pada peningkatan glukosa, pembentukan glukosa dan 

penurunan glukosa (Goodman, 2009).  

4. Cara Mengontrol Kadar Gula Darah 

Mengontrol kadar gula darah tidaklah mudah jika tidak didasari dengan 

olahraga yang teratur, menjaga makanan, dan menjaga berat badan. Jika 

sudah dilakukan 3 cara tersebut, kadar gula darah masih belum terkontrol 

dengan baik maka dibutuhkan obat anti diabetes (OAD) (Ramdhani. R.,2008). 
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5. Pemeriksaan Gula Darah 

Pemeriksaan atau tes gula darah dalam penelitian ini adalah tes yang 

dilakukan untuk mengetahui berapa kadar gula darah pada lansia dengan 

resiko kadar gula darah dengan pemeriksaankimia darah. Adapun alat yang 

digunakan dalam pelaksanaan tes gula darah adalah : 1) Accutrend GCU, 2) 

Softclix, 3) Lancet, 4)Ragent Stick,5) Kapas, 6)Alkohol. 

Prosedur pelaksanaan tes gula darah : 1)Sebelum pengambilan darah 

pada ujung jari diberikan kapas yang sudah diberi alcohol, 2) Sampel diambil 

darahnya pada ujung jari dengan menggunakan softclik dan lancet, 3) Setelah 

darah keluar kemudian darah dioleskan pada reagent stick, 4) Setelah itu 

reagent stick dimasukkan ke dalam accutrend GCU dan dalam waktu 10 detik 

akan muncul nilai kadar gula darah sampel.  

 

C. Diabtes Melitus 

1. Pengertian 

Diabetes Melitus (DM) atau kencing manis merupakan peningkatan 

kadar gula darah dalam tubuh dikarenakan sekresi insulin tidak dapat bekerja 

dengan baik dan hormone yang dihasilkan oleh tubuh tidak cukup dalam 

proses pembentukan glukosa (Fitria, 2009). Diabetes Melitus merupakan 

salah satu penyakit metabolic ditandai dengan hiperglikemi, keadaan 

hiperglikemi yang kronis dihubungkan pada kerusakan kegagalan organ dan 

gangguan fungsi organ menurut American Diabetes Assosiation (2012)  

Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa diabetes melitus adalah suatu 

penyakit yang disebabkan oleh jumlah hormone insulin yang tidak 
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mencukupi atau tidak dapat bekerja secara normal, padahal hormone ini 

memiliki peran utama dalam mengatur kadar glukosa (gula) didalam darah. 

2. Karakteristik Penderita DM 

Pada usia 45 tahun manusia lebih rentan dengan peningkatan kadar gula 

darah ataupun resiko diabetes mellitus dengan ukuran Berat Badan Relatif 

(BBR) >120%, dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) >23kg/m2, penderita 

hipertensi (>140/90 mmHg). Jika terdapat seseorang yang mempunyai 

riwayat keturunan diabetes mellitus, riwayat abortus berulang dapat 

mengakibatkan bayi cacat dan peningkatan kadar gula darah lebih cepat dari 

umur 40 tahun. banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar gula 

darah ataupun diabetes mellitus seperti hipertensi, obesitas (Perkeni, 2011). 

3. Klasifikasi DM 

World Health Organization (WHO) gangguan klinis glukosa Sylvia 

(2006) yaitu :  

1) Insulin Dependent Diabetes Melitus  

IDDM merupakan tipe diabetes karena berkurangnya rasio 

insulin pada sirkulasi darah disebabkan hilangnya sel β yang 

menghasilkan insulin yang terdapat pada pulau langerhans pada 

pancreas (RA Nugroho & T Tarno, 2017). Kelainan yang terjadi 

mengakibatkan kerusakan pada kekbalan tubuh (immunitas) barulah 

menyerang sel pada langerhans pancreas yang membuat penurunan 

pada produksi insulin (Riyadi, 2008).  
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2) Non Insulin Dependent Diabetes Melitus  

 NIDDM merupakan kelainan yang ditandai dengan adanya 

resistensi insulin atau terjadinya kegagalan pada sekresi insulin dan 

peningkatan kadar glukosa darah. NIDDM termasuk dalam DM tipe 

2 (Ame Suciati, 2011). 

3) Gestasional Diabetes Melitus  

GDM merupakan tanda diabetes yang berkelanjutan biasa 

diderita pada perempuan hamil yang memiliki berat badan yang 

berlebih dam memiliki riwayat diabetes dengan usia yang subur akan 

lebih beresiko tinggi terkena GDM (Sri Wahyuni & Raihana, 2007) 

4) Tipe khusu lain adalah : 

  Terdapat tipe lain dari Diabetes melitus seperti kelainan kerja 

pada insulin yang dapat menyebabkan resistensi insulin, penyakit pada 

endokrin, kelainan genetic dalam sel β, obat yang bersifat toksik. 

5) Faktor Resiko Diabetes Mellitus 

Menurut American Diabetes Assiciation (ADA) DM memiliki 

faktor resiko meliputi riwayat keluarga dengan riwayat penyakit DM, 

riwayat melahirkan dengan berat badan bayi lahir >4000 gram atau 

riwayat berat badan lahir rendah < 2,5 kg. Faktor lain yang 

berhubungan dengan resiko diabetes merupakan penderita polycystic 

ovarysindrome (PCOS), merupakan penderita sindrom metabolik yang 

memiliki riwayat gangguan kadar glukosa (TGT) atau tergangguanya 

kadar gula darah puasa (GDPT) sebelumnya, memiliki riwayat 

penyakit kardiovaskuler konsumsi alcohol, faktor stress, seperti 

stroke, PJK, konsumsi kopi dan kafein. 



24 
 

 
 

a. Obesitas  

Bisa dinamakan obesitas atau kegemukan jika IMT > 23 

dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah menjadi 

200 mg, jadi obesitas bisa menjadi faktor meningkatnya kadar 

gula darah. 

b. Hipertensi 

Hipertensi dapat terjadi karena adanya gangguan pada 

penyimpanan garam dan air atau adanya tekanan pada pembuluh 

darah perifer. 

c. Riwayat Keluatrga Diabetes Melitus 

Riwayat diabetes melitus akan lebih kuat pada riwayat 

keluargan atau gen yang resesif, tetapi hanya orang yang 

mempunyai homozigot dengan gen resesif yang dapat terkena 

diabetes melitus.  

d. Dislipedimia 

Keadaan yang ditandai adanya kenaikan kadar lemak dalam 

darah > 250 mg/dl. 

e. Umur 

Berdasarkan jenis karakteristik usia terbanyak yang 

terdiagnosa diabetes melitus rata-rata usia > 45 tahun.  

f. Riwayat Persalinan 

Riwayat abortus berulang, melahirkan bayi cacat atau berat 

badan bayi >4000 gram 
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g. Alkohol dan Rokok 

Faktor penvetus terjadinya diabetes melitus bisa dari faktor 

luar yaitu banyaknya konsumsi alcohol dan rokok, semakin sering 

konsumsi rokok dan alcohol dapat mengganggu metabolisme gula 

darah terutama pada penderita diabetes melitus, yang mana akan 

lebih mempersulit proses regulasi gula darah. 

4. Etiologi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus terjadi akibat resistensi insulin, resistensi insulin 

merupakan menurunnya kemampuan insulin untuk merangsang produksi 

glukosa oleh hati. Berkurangnya sekresi insulin pada rangsang glukosa yang 

berarti sel β yang mengalami desensitisasi terhadap glukosa Smeltzer & Bare 

(2002)  

5. Manifestasi klinik DM 

Proses terjadinya diabetes melitus karena adanya peningkatan buang air 

kecil (poliurinaria), rasa yang mudah lapar (polifagia), rasa haus yang 

berlebihan (polidipsi), mudah lelah yang berujung kehilangan tenaga hingga 

membuat badan tidak fit, mudah sakit dan biasanya terjadi pada usia 30 

tahun. Jika kadar glukosa darah masuk ke dalam saluran urin maka urin yang 

tidak dibersihkan akan dikerubungi semut yang tandanya terdapat kadar gula 

yang tinggi (Smeltzer & Bare, 2005). 

6. Patofisiologi 

Proses terjadinya peningkatan kadar gula darah dalam tubuh adalah 

sel pancreas yang menghasilkan insulin  yang didalamnya terdapat kumpulan 

sel. sel α dan sel β bekerja secara berlawanan, tugas dari glucagon adalah 

untuk meningkatkan glukosa darah dan insulin berfungsi menurunkan kadar 
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glukosa darah (Price & Wilson, 2006). Insulin yang dihasilkan oleh sel β bisa 

digunakan sebagai kunci yang dapat membuka pintu puntuk memasukkan 

glukosa kemudian glukosa akan menguraikan menjadi tenaga. Glukosa tidak 

akan bisa masuk jika jumlah insulin terlalu sedikit yang mengakibatkan 

glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel yang membuat kadar gula darah akan 

meningkat (hiperglikemia).  

Proses terjadinya diabetes melitus tipe 2 merupakan kurangnya jumlah 

insulin atau dalam keadaan normal, tetapi jumlah reseptor pada insulin 

berkurang. Terdapat banyak resptor insulin, dan yang dimaksut dengan 

resptor insulin itu sendriri yaitu diibaratkan suatu kunci yang membuat 

insulin itu sendiri untuk masuk kedalam sel, meski begitu banyak kunci 

insulin tetapi jika lubangnya berkurang maka jumlah glukosa yang akan 

masuk juga akan bekurang atau yang dinamakan dengan resitensi insulin, 

meskipun terjadi resistensi insulin, dalam keadaan ini membuat produksi gula 

darah akan terus meningkatSementara produksi glukosa oleh hati terus 

meningkat (Subekti & Suryono, 2009). Sebenarnya terjadinya resistensi 

insulin itu masih belum dapat menyebabkan diabetes melitus, dengan cara 

insulin dapat disekresi secara berlebih untuk menormalisasi kadar gula darah 

itu sendiri. Begitu juga jika sel β mengalami kelelahan akan menyebabkan 

penurunan secara absolute, dan penurunan serta resistensi insulin 

menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah.  
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7. Komplikasi DM 

Diabetes melitus memiliki komplikasi yang dapat muncul secara akut 

dan kronik yang bisa timbul dalam waktu beberapa bulan atau tahun setelah 

terdeteksi diabetes melitus, berikut merupakan komplikasi diabetes melitus 

(Askandar, 2005) :  

1. Komplikasi DM akut 

a. Reaksi Hipoglikemia 

Reaksi hipoglikemia dapat timbul karena tubuh kekurangan 

glukosa mempunyai gejala seperti terdapat rasa lapar yang 

berlebihan, keringat dingin, gemeteran. Jika seseorang kekurangan 

glukosa bisa jadi seseorang tersebut tidak sadarkan diri (koma 

hipoglikemia) jika tidak segera diberi tindakan seperti diberi 

minuman atau makanan yang manis.  

b. Koma Diabetik 

Koma diabetic berbeda dengan koma hipoglikemia karena koma 

diabetic terjadi akibat dari tingginya kadar glukosa darah dalam 

tubuh dengan ukuran 600 mg/dL. Koma diabetic memiliki tanda-

tanda yang berbalik dari koma hipoglikemia seperti nafsu makan 

menurun, sering haus, banyak buang air kecil, muntah, berbau 

aseton, nafas menjadi lebih dalam, dan disertai dengan badan panas 

karena terdapat infeksi. 

c. Komplikasi kronik DM  

Komplikasi kronik yang terjadi pada diabetes melitus dapat 

menyerang seluruh bagian tubuh, jika diabetes melitus ditangani 

dengan baik komplikasi tersebut tidak akan muncul. Kompilkasi ini 
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sendiri terjadi karena ada perubahan pada dinding pembuluh darah 

yang menyebabkan atherosclerosis dan menimbulkan infeksi yang 

kronik, komplikasi ini dapat menyerang daerah kardiovaskuler, 

mata, paru-paru, kulit, ginjal, hati dan saraf.  

D. Chair Based Exercise 

  Gangguan yang sering bermasalah pada lansia adalah persendian, 

karena aktivitas gerak apapun melibatkan persendian satu dengan yang lain. 

Dengan cara aktivitas gerak yang dilakukan dikursi, diharapkan pada lansia 

bisa bebas beraktivitas, olahraga untuk mengurangi resiko cedera dan mudah 

dilakukan oleh lansia sehingga kualitas hidup para lansia tersebut terjaga.  

Chair Based Exercise adalah suatu latihan yang dilakukan  dikursi yang 

ditujukan pada orang tua untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan 

lansia dipanti jompo Griya Asih Lawang. Pada latihan Chair Based Exercise 

ini menunjukkan bahwa banyak dari latihan ini bisa membantu untuk 

memperkuat otot dan tulang. Latihan ini bisa untuk memperkuat kegiatan 

sehari-hari para lansia seperti berpakaian dan berjalan. Fisiologi dari Chair 

Based Exercise kenapa bisa menurunkan kadar glukosa darah yaitu karena 

pada saat seseorang beraktifitas atau melakukan Chair Based Exercise terjadi 

peningkatan reseptor insulin di otot aktif. Masalah utama yang terjadi pada 

diabetes mellitus adalah terjadinya resistensi insulin yang menyebabkan 

glukosa tidak dapat masuk kedalam sel. Saat seseorang melakukan Chair 

Based Exercise akan terjadi kontraksi otot yang pada akhirnya akan 

mempermudah glukosa masuk ke dalam sel. Seseorang yang melakukan Chair 

Based Exercise akan menurunkan resistensi insulin dan pada akhirnya akan 

menurunkan kadar gula darah (Simon Hanna & Annette Norman) 
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Sebelum melakukan Chair Based Exercse masih ada tahapan sebelum 

melakukan gerakan inti seperti pemanasan dan diakhiri dengan 

pendinginan.Pemanasan adalah suatu hal yang penting sebelum melakukan 

satu latihan atau olahraga, karena gerakan pada pemanasan melibatkan 

gerakan yang akan membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah dan 

meregangkan otot dan sendi, mencegah cedera. Dan bisa sebagai bentuk 

persiapan emosional, fisiologis dan psikologis  untuk melakukan berbagai 

macam latihan olahraga. Setelah dilakukan pendinginan baru bisa dilakuan 

gerakan inti untuk mengetahui adanya pengurangan kadar glukosa darah pada 

lansia. Pada saat olahraga terdapat 3 tahap yaitu pemanasan, gerakan inti,dan 

pendinginan, jadi pendinginan ini juga sangat penting setelah dilakukannya 

olahraga. 

Sebelum dilakukan pendinginan terlebih dahulu diberikan latihan 

pernafasan atau Breathing Exercise.Pendinginan juga menjadi satu hal yang 

paling sering dilupakan. Padahal dalam rangkaian olahraga, pendinginan alias 

colling down merupakan hal yang sama penting dengan pemanasan. 

Pendinginan sering dilupakan karena seseorang biasanya sudah terlalu lelah 

dan merasa malas untuk melakukannya. Melakukan pendinginan setelah 

berolahraga bertujuan untuk membantu mengembalikan kondisi tubuh seperti 

semula. Selain itu, pendinginan juga penting untuk mencegah cedera dan 

pegal-pegal saat olahraga. Saat sedang berolahraga, otot tubuh akan 

mengalami perubahan dan merasa hangat karena gerakan dan kecepatan yang 

dilakukan. Untuk inilah dibutuhkan pendinginan dan pendinginan dapat 

membantu meningkatkan rentang gerak otot. Tujuannya adalah untuk 

menghindari terjadinya robekan atau terluka pada bagian otot.  
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1. GerakanLatihan Nafas 

 
Gambar 2.1Breathing Exercise  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk dikursi dengan punggung tegak. 

2) Sebelum dimulai gerakan untuk pemanasan lakukan latihan nafas atau 

Breathing Exercise. Dilakukan 2 set 8 kali pengulangan. 

2. Gerakan Pemanasan 1 

 

 
 

Gambar 2.2 Gerakan Applause 

 (Sumber : Data Pribadi, 2018) 
 

1) Posisi duduk dikursi dengan punggung tegak. 

2) Pada gerakan pertama tekuk tangan ke atas sejajar dengan telinga. 

3) Pada gerakan ketiga tangan disatuin didepan dada. 
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3. Gerakan Pemanasan 2 

 

Gambar 2.3 Gerakan Big Applause  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk dikursi dengan punggung tegak. 

2) Pada gerakan pertama tangan lurus membuka ke depan arah samping 

tubuh. 

3) Pada gerakan kedua tangan lurus kedepan disatukan dan menggenggam. 

4) Waktu 2 set 8 pengulangan. 

5) Pada gerakan ini melatih otot bahu ( m.deltoid, m.supraspinatus dan 

m.infraspinatus) lengan dan tangan (m.bicep dan m.flexor) 

4. Gerakan Pemanasan 3 

 

Gambar 2.4 Gerakan Line “L”  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

1) Posisi duduk dikursi dengan punggung tegak. 

2) Pada gerakan pertama tangan lurus ke depan kedua telapak tangan posisi 

seperti memotong tapi sedikit renggang. 
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3) Pada gerakan kedua tangan lurus kedepan kedua telapak tangan posisi 

memotong  dan disatukan, begitu juga tangan sebaliknya. 

5. Gerakan Pemanasan 4 

 

Gambar 2.5 Gerakan Lift Feet  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

1) Posisi duduk tegak dikursi. 

2) Dalam posisi duduk tegak kaki lurus ke depan tangan disamping badan. 

3) Posisi telapak kaki kea rah atas. 

4) Dilakukan 2 set 8 pengulangan. 

5) Pada gerakan ini melatih otot pada kaki atau jari-jari kaki (m.tibialis 

anterior, m.gastrocnemius) 

6. Gerakan Pemanasan 5 

 
Gambar 2.6 Gerakan Feet Up  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

1) Posisi duduk tegak dikursi. 

2) Tekuk kaki angkat satu kaki dengan tangan disamping badan. 
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3) Tahan selama 8 detik dan diganti pada kaki sebelahnya. 

4) Lakukan 2 set 8 pengulangan. 

5) Pada gerakan ini untuk meningkatkan sirkulasi darah, relaksasi paha, 

pinggul (m.quadratus, m.hamstring) 

7. Gerakan Pemanasan 6 

 

 
Gambar 2.7 Gerakan Swing Up dan Down  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk tegak di kursi. 

2) Pada gerakan pertama satukan tangan di genggam arahkan kesamping 

tubuh. 

3) Pada posisi yang sama satukan tangan digenggam arahkan ke atas 

samping tubuh. 

4) Lakukan 2 set 8 pengulangan. 

5) Pada gerakan ini yaitu untuk melatih koordinasi, mobilisasi dan melatih 

otot ekstremitas atas (m.infraspinatus, m.seratus anterior) 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

8. Gerakan Pemanasan 7 

 

Gambar 2.8 Gerakan Push and Pull  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Pada posisi duduk tegak di kursi. 

2) Pada gerakan pertama duduk tegak di kursi kedua tangan ditekuk. 

3) Pada gerakan kedua duduk tegak dikursi dengan kedua tangan lurus 

kedepan. 

4) Pada gerakan pertama pastikan kaki rata dilantai, kaki dan lutut harus 

selebar pinggul. 

5) Pada gerakan ini melatih otot bicep,tricep dan supraspinatus 

9. Gerakan pemanasan  8 

 
Gambar 2.9 Run Movement  

(sumber : Data Pribadi 2018) 
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1) Posisi duduk dengan punggung tegak dikursi. 

2) Posisi tangan dan kaki seperti saat berjalan tapi dalam posisi duduk 

dikursi dengan tangan menekuk ke atas sejajar kepala. 

3) Pada gerakan ini untuk melatih keseimbangan dan koordinasi kaki, 

tangan pada otot bicep, tricep dan hamstring. 

10. Gerakan inti 1 

 

Gambar 2.10 Tepuk Hamstring  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

1) Posisi punggung duduk tegak dikursi. 

2) Pada gerakan pertama kedua tangan diatas paha seperti gerakan menepuk 

paha. 

3) Pada gerakan ini melatih otot quadriceps. 

11. Gerakan inti 2 

 

Gambar 2.11 Gerakan Menepuk Samping Betis (Sumber : Data Pribadi, 2018) 
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1) Posisi duduk tegak dikursi. 

2) Posisi tangan memegang betis bagian samping. 

3) Tangan mulai memberikan tepukan pada daerah betis. 

4) Pada gerakan ini melatih otot gastrocnemius dan soleus. 

12. Gerakan Inti 3 

 

Gambar 2.12 Hammer Stretch Chest Press  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk tegak dikursi 

2) Posisi tangan menekuk sipinggir bahu sejajar dengan kepala. 

3) Kedua tangan lurus ke atas badan 

4) Pada gerakan ini untuk melatih kekuatan otot deltoideus dan rotator cuff. 

13. Gambar Inti 4 

 

Gambar 2.13 Gerakan Tarik Tambang Samping  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 
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1) Posisi duduk tegak dikursi 

2) Posisi tangan memeganga teraband dan dililit ditangan. 

3) Pada gerakan pertama masih belum terdapat tarikan pada teraband. 

4) Pada gerakan kedua terdapat tarikan pada teraband. 

5) Pada gerakan ini melatih otot flexor carpi radialis, ulnaris dan 

deltoideus. 

14. Gambar Inti 5 

 

Gambar 2.14 Gerakan Teraband Up  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

1) Posisi tegak dikursi 

2) Pegang atau genggam teraband 

3) Pada gerakan pertama arah teraband ke atas tubuh dan tidak terdapat 

tarikan. 

4) Pada gerakan kedua arah teraband ke atas dan diberikan tarikan 
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15. Gerakan Inti 6 

 

Gambar 2.15 Geraka Teraband dengan Lutut Menekuk  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

1) Posisi duduk tegak dikursi 

2) Posisi teraband di satu kaki dan pegang dengan tangan. 

3) Pada gerakan pertama tidak terdapat tarikan pada teraband. 

4) Pada gerakan kedua terdapat tarikan pada teraband ke atas pada satu sisi 

kaki dan bergantian. 

16. Gerakan Inti 7 

 

Gambar 2.16 Gerakan Teraband Ekstensi Lutut  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

1) Posisi duduk tegak dikursi 

2) Posisi pertama letakkan teraband pada kaki dan sedikit diberi tarikan dan 

posisi kaki agak menggantung. 
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3) Posisi kedua kaki kedepan dan terdapat tarikan dengan dilawan oleh kaki 

dan dilakukan pada kaki sebelahnya. 

4) Pada gerakan ini melatih otothamstring, quadriceps, bicep, tricep, 

gastrocnemius. 

17. Gerakan Inti 8 

 

Gambar 2.17 Gerakan Teraband Pada Dada 

 (Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk tegak dikursi 

2) Posisi teraband dibelakang dan diraih kedepan. 

3) Pada gerakan pertama tidak terdapat tarikan pada teraband 

4) Pada gerakan kedua terdapat tarikan pada teraband kedepan tubuh. 

5) Pada gerakan ketiga posisi tangan menyilang dengan adanya tarikan pada 

teraband. 

6) Pada gerakan ini melatih kekuatan otot pectoralis mayor, bicep, tricep, 

latisimus dorsi, erector spine. 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

18. Gerakan pendinginan ke-1 

 
Gambar 2.18 Latihan pada bahu dan kaki  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Sebelum melakukan gerakan pendinginan diberi latihan nafas atau 

Breathing Exercise. 

2) Posisi duduk dengan punggung tegak. 

3) Pada gerakan pertama tangan disamping badan tanpa menggerakkan 

bahu. 

4) Pada gerakan kedua gerakkan bahu keatas dan kebawah tanpa mengubah 

posisi duduk. 

5) Pada gerakan ini untuk relaksasi pada saat elevasi (trapezius, elevator 

scapula, seratus anterior) depresi (pectoralis mayor, minor, latisimus 

dorsi) 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

19. Gerakan pendinginana ke-2 

 

Gambar 2.19 Gerakan pada bahu  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk dengan punggung tegak. 

2) Pada gerakan pertama posisi tangan disamping badan dengan 

menggerakkan bahu kebelakang. 

3) Pada gerakan kedua gerakkan bahu ke depan dan kebelakang. 

20. Gerakan pendinginan 3 

 
Gambar 2.20 Gerakan pada tangan. 

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk dikursi dengan punggung tegak. 

2) Pada posisi kedua satukan tangan dan menggenggam lalu arahkan 

kesamping badan kanan dan kiri tangan tetap lurus. 

3) Pada gerakan ini untuk relaksasi otot obique eksternal, deltoideus, teres 

minor, mayor dan pectoralis major 
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21. Gerakan pendinginan 4 

 

Gambar 2.21 Gerakan Bahu Tarik Ke Belakang  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk tegak dikursi  

2) Posisi tangan kebelakang memegang kursi. 

3) Pada gerakan ini untuk relaksasi otot trapezius, latisimus dorsi dan 

rumboid. 

22. Gerakan pendinginan 5 

 

Gambar 2.22 Gerakan One Hands Up 

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

1) Posisi duduk tegak dikursi 

2) Posisi satu tangan lurus ke atas tubuh satu tangan berada di belakang 

tubuh. 

3) Pada gerakan ini untuk relaksasi otot upper trapezius dan seratus 

anterior. 
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23. Gerakan Pendinginan 6 

 

Gambar 2.23 Gerakan Line O 

 (Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk tegak dikursi 

2) Posisi tangan dipaha bagian depan dan kaki rapat. 

3) Posisi tangan tetap dipaha bagian depan dan knee melebar kesampng. 

4) Pada gerakan ini untuk relaksasi otot illiotibialband dan quadriceps. 

24. Gerakan Pendinginan 7 

 

Gambar 2.24 Gerakan Naik Turun Tumit Posisi Bungkuk 

 (Sumber : Data Pribadi, 2018) 

1) Posisi awal duduk dengan punggung sedikit membungkuk ke depan pada 

kursi. 

2) Pada gerakan pertama kaki sejajar pada lantai. 

3) Pada gerakan kedua tempatkan tumit dilantai dengan posisi jari kaki 

menunjuk kearah atas. 
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4) Pada gerakan ini untuk merelaksasi otot rectus abdominis, erector spine 

dan gluteus maksimus. 

25. Gerakan Pendinginan 8 

 

Gambar 2.25 Gerakan Stretching Hamstring  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 

 

1) Posisi badan duduk dikursi dengan punggung sedikit condong ke depan. 

2) Pada gerakan pertama salah satu kaki lurus kedepan satu kaki lainnya 

menekuk dan poisii tangan dilutut pada kaki yang lurus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


