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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa lanjut usia (lansia) adalah tahap paling akhir dari siklus 

kehidupan seseorang. Lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 

60 tahun keatas (Naftali et al, 2017). Menurut WHO (World Health 

Organization), batasan lansia meliputi usia pertengahan (Middle age) antara 

usia 45 – 59 tahun, usia lanjut (Elderly) usia antara 60 – 74 tahun, usia lanjut 

tua (Old) usia antara 75 – 90 tahun dan usia sangat tua (Very Old) usia 90 

tahun keatas. 

Pada umumnya bertambah usia seseorang akan semakin banyak 

penyakit yang diderita. Semakin bertambahnya usia, fungsi tubuh semakin 

menurun akibat penuan. Hasil dari Riskesdas 2013, penyakit terbanyak pada 

lanjut usia adalah Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain Diabetes 

Melitus, hipertensi, arthritis, stroke, Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

(PPOK), kanker, jantung coroner, gagal jantung, gagal ginjal dan batu ginjal. 

Diabetes melitus adalah penyakit gangguan metabolik yang 

mengakibatkan sel beta pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin 

secara efektif. Insulin merupakan hormon yang mengatur keseimbangan 

kadar glukosa, sehingga akan terjadi peningkatan glukosa dalam darah 

(hiperglikemia) (Depkes, 2018). 

Hiperglikemia atau peningkatan glukosa yang terjadi secara terus 

menerus dapat menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh lainnya, seperti 

kerusakan syaraf dan pembuluh darah yang akan dapat menyebabkan 
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 beberapa faktor resiko yaitu penyakit jantung, stroke, neuropati dan resiko 

kematian (KEMENKES, 2013). Produksi hormon insulin tidak baik dan 

menyebabkan kadar glukosa meningkat. Peningkatan kadar glukosa juga 

dapat menyebabkan gangguan aliran darah sehingga asupan darah darah yang 

akan menuju organ – organ penting seperti jantung dan otak juga mengalami 

gangguan (Listyarini dan Fadillah, 2017). Penyakit diabetes melitus juga 

dapat menyebabkan resiko terjadinya gangguan neuropati, karena terjadinya 

hiperglikemia kronis yang terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan 

terjadinya gangguan pada kapiler darah kecil yang akan mengakibatkan 

neuropati (Suri et al, 2015). 

Diabetes melitus disebut juga dengan the silent killer, karena 

dikategorikan penyakit yang tidak disadari oleh penderita dan dapat diketahui 

ketika sudah muncul komplikasi (Prasetyani dan Sodikin, 2017). Sebagian 

masyarakat di negera maju memiliki potensi yang sangat besar terjadinya 

diabetes melitus. Hal yang dapat memicu terjadinya diabetes melitus yaitu 

pola hidup yang tidak sehat, faktor keturanan dan usia. Pola hidup sangat 

berpengaruh terhadap terjadi diabetes melitus terutama ketika sering 

mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Hal ini dapat 

memicu terjadinya diabetes melitus. 

Dari data yang diperoleh dari KEMENKES 2013 menunjukkan bahwa 

penyakit diabetes melitus menempati urutan ke lima dengan prevalensi 

menurut kelompok umur 55 – 64 tahun sebanyak (5.5%), 65 – 74 tahun 

sebanyak (4.8%) dan  diatas umur 75 tahun sebanyak (3.5%). Sedangkan 

prevalensi untuk penyakit jantung yaitu kelompok umur 55 – 64 tahun 

sebanyak (0.7%), 65 – 74 tahun sebanyak (0.9%) dan diatas umur 75 tahun 
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sebanyak (1.1%). Dari data diatas dapat dilihat tingginya kejadian penyakit 

diabetes melitus pada lansia. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) di Indonesia terdapat 10 juta orang yang menderita diabetes, dan 

17.9 juta orang yang beresiko menderita penyakit ini. Sementara di Jawa 

Timur menempati urutan ke sembilan dengan angka kejadian 6.8%. 

Berdasarkan hasil Riset Dinas Kesehatan Kota Malang prevalensi angka 

kejadian diabetes melitus di Kota Malang mencapai 2.3%. 

Peningkatan resiko terjadinya diabetes melitus dapat dipengaruhi oleh 

faktor usia. Semakin tua maka akan semakin rentan terkena diabetes melitus. 

Hal ini disebabkan karena semakin tua organ – organ dalam tubuh mengalami 

penurunan fungsi terutama kemampuan sel beta pancreas akan mengalami 

penurunan dalam memproduksi insulin yang akan menyebabkan terjadinya 

resistensi insulin yang berakibat pada tidak stabilnya kadar glukosa dalam 

tubuh sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyakit diabetes melitus 

(Isnaini dan Ratnasari, 2018). 

Pemeriksaan diabetes melitus dapat di lakukan melalui pemeriksaan 

kadar glukosa. Kadar glukosa yang abnormal yaitu pada pemeriksaan kadar 

glukosa sewaktu lebih dari atau sama dengan 200 mg/ml (Listyani dan 

Fadillah, 2017). 

Lansia yang memiliki kadar glukosa tinggi dan membiarkannya 

terjadi terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan potensi terjadinya 

diabetes melitus akan sangat besar. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, 

diperlukan pencegahan yang efektif dalam menurunkan kadar glukosa yang 

berpotensi diabetes melitus. Pencegahan diabetes melitus berupa obat – 
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obatan, pola hidup sehat dan aktifitas fisik seperti berolahraga. Olahraga yang 

dapat dilakukan oleh orang dengan kadar glukosa tinggi dapat meningkatkan 

sensitivitas insulin sehingga gula darah lebih cepat mengalami penurunan 

kadar glukosa (Listyani dan Fadillah, 2017). Salah satu olahraga yang dapat 

dilakukan untuk menurunkan kadar gula dalam darah yaitu dengan 

melakukan latihan aerobik. Latihan aerobik akan memicu kerja jantung 

meningkat sehingga dapat merangsang pembuluh darah terbuka 

menyebabkan reseptor insulin aktif dan pankreas dapat memproduksi insulin 

(Listyarini dan Fadillah 2017). Salah satu latihan aerobik yang dapat 

dilakukan dengan mudah yaitu brisk walking exercise atau yang biasa disebut 

dengan jalan cepat.  

Brisk walking exercise adalah latihan berjalan cepat dengan intensitas 

yang lebih tinggi dari berjalan biasa. Brisk walking exercise atau jalan cepat 

merupakan aktivitas yang sangat sederhana dapat dilakukan oleh semua 

golongan. Brisk walking exercise juga merupakan olahraga aerobik yang 

memiliki efek fisiologis dapat memperlancar aliran darah dalam tubuh. Brisk 

walking exercise akan memicu terjadinya peningkatan kerja otot yang akan 

mnenyebabkan ambilan glukosa pada otot meningkat  sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber energi (Fauzi, 2013). 

Penelitian yang dilakukan Fauzi (2013) mengatakan bahwa intensitas 

jalan kaki dapat menurunkan kadar glukosa sewaktu sebesar 32.92 mg/dl. 

Sedangkan intensitas jalan cepat didapatkan hasil sebesar 37.75 mg/dl (Fauzi, 

2013). Dari studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Kelurahan Rampal 

Celaket Kota Malang pada tanggal 20 September 2018 terdapat 40 orang 

lansia di Posyandu RW 5 dan yang memiliki kadar glukosa tinggi sebanyak 
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32 orang lansia. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kelurahan 

tersebut diketahui bahwa tidak adanya latihan fisik untuk mengontrol kadar 

glukosa. 

Berdasarkan observasi tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian 

berupa brisk walking exercise untuk mengukur kadar glukosa puasa sebelum 

dan sesudah dilakukan latihan. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh brisk walking exercise terhadap penurunan 

kadar gula darah pada lansia potensi diabetes melitus di Posyandu Rampal 

Celaket. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh brisk walking exercise terhadap penurunan 

kadar glukosa pada lansia potensi diabetes melitus di Posyandu Rampal 

Celaket. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nilai rata – rata kadar glukosa darah puasa pada 

lansia potensi diabetes sebelum dilakukan latihan brisk walking 

exercise. 

b. Mengidentifikasi nilai rata – rata kadar glukosa darah puasa pada 

lansia potensi diabetes sesudah dilakukan latihan brisk walking 

exercise. 

c. Menganalisis selisih nilai kadar glukosa darah puasa sebelum dan 

sesudah dilakukan latihan brisk walking exercise. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Fisioterapis 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi fisioterapis, terutama 

fisioterapis komunitas geriatrik dalam melakukan penanganan kepada 

pasien lansia. 

2. Manfaat Bagi Lansia 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan pada lansia dalam melakukan 

latihan fisik atau olahraga guna untuk mencegah terjadinya diabetes 

melitus dengan melakukan latihan brisk walking exercise. 

3. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh latihan brisk walking exercise terhadap 

penurunan kadar glukosa darah pada lansia potensi diabetes melitus. 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran 

tentang pengaruh latihan brisk walking exercise terhadap penurunan kadar 

glukosa darah pada lansia potensi diabetes melitus terhadap pasien 

dengan kasus yang sama. 
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E. Keaslian Penelitian 

Table 1.1 

Keaslian Penelitian 

No Nama, Tahun dan 

Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Analis Data 

dan Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Kyoyo Kogawa Sato, 

Yoshiko Nakamura, 

dkk 

Tahun : 2007 

Judul : Walking to 

work is an 

independen predictor 

of incidence of type 2 

diabetes in Japanes 

Men 

Independen :  

Walking to 

work 

Dependen : 

Type 2 

diabetes 

Analisis Data : 

Cohort 

Hasil Penelitian 

: Several live 

studies (1-3.6) 

have reported 

that physical 

activity is 

effective in 

preventing 

diabetes 

Sampel dalam 

penelitian yang 

dilakukan Kyoyo 

Kogawa Satu dkk 

berjumlah 80 

orang adalah 

karyawan laki – 

laki yang bekerja 

di perusahaan di 

daerah Kansai 

Jepang yang 

berusia 40 – 55 

tahun. 

Metode Penelitian 

Kyoyo Kogawa 

Satu dkk adalah 

Cohort sedangkan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

menggunakan 

design One Group 

Pretest – Postest 

Design. 

2. Rudita Dewi Astuti, 

Medina Sianturi dan 

Rahayu Astuti 

Tahun : 2017 

Judul : Efektivitas 

Lower Range Of 

Motion dan Brisk 

Walking terhadap  

Kadar glukosa darah 

pasien diabetes 

melitus di Persadi RS 

Panti Wilasa 

Independen :  

Aktif Lower 

ROMdan Brisk 

Walking 

Dependen : 

Kadar glukosa 

darah 

Ananlisis data : 

Quasi 

Experimen 

dengan 

rancangan 

pretest – 

posttest design 

Hasil : Kedua 

latihan sama – 

sama memiliki 

nilai mean yang 

berbeda 

Menggunakan dua 

latihan yaitu Aktif 

Lower ROM dan 

Brisk Walking. 

Tempat penelitian 

di Persadi RS 

Panti Wilasa 

Citarum 

Semarang. Sampel 

berjumlah 30 

orang paisen 

Diabates melitus 
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CitarumSemarang sebelum dan 

sesudah 

pemberian 

latihan. Hanya 

saja selisih 

perbedaan 

mean dari Aktif 

Lower ROM 

didapat nilai 

mean yang 

lebih tinggi 

daripada Brisk 

Walking. 

Sehingga Aktif 

Lower ROM 

lebih efektif 

untuk 

menurunkan 

kadar glukosa 

darah. 

di Panti Wilasa 

Citarum 

Semarang. 

Metode Penelitian 

Quasi Experimen 

dengan rancangan 

pretest – posttest 

design sedangkan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

menggunakan 

design One Group 

Pretest – Postest 

Design. 

3. Anita Dyah Listiarini 

dan Ada Fadillah. 

Tahun : 2017 

Judul : Brisk Walking 

dapat menurunkan 

kadar glukosa darah 

pada penderita 

diabetes melitus di 

Desa Klumpit 

Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus 

Independen : 

Brisk Walking 

Dependen : 

Penderita 

diabetes 

melitus 

Analisis data : 

Penelitian 

experimen 

dengan design 

pretest and 

posttest non 

equivalent 

control group 

Hasil :Setelah 

melakukan 

latihan fisik 

brisk walking 

selama 4 

minggu kadar 

glukosa darah 

turunrata rata 

19,26 mg/dl. 

Hasil uji 

statistik Uji 

Paired T Test 

menunjukkan 

pada kelompok 

intervensi 

memiliki nilai p 

value 0,007 

yang 

menunjukkan 

Sampel terdapat 

38 orang pada 

pasien dibetes 

melitus yang 

pernah berobat di 

Puskesmas 

Ngembal Kulon 

Kidul Kabupaten 

Kudus 

Medote Penelitian 

design pretest and 

posttest non 

equivalent control 

group dengan 

menggunakan 

kelompok kontrol 

sebagai 

pembanding. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

menggunakan 

design One Group 

Pretest – Postest 



9 

  

 
 

adanya 

pengaruh brisk 

walking 

terhadap 

penurunan 

kadar glukosa 

darah penderita 

diabetes 

melitus. 

Sedangkan 

pada 

kelompok non 

intervensi 

memiliki nilai p 

value 

0,133,yang 

menunjukkan 

bahwa tidak 

ada 

pengaruh pada 

kelompok non 

intervensi. 

Hasil Uji 

Independet T 

Test nilaip-

value 

yaitu0,002 < 

0,05 yang 

menunjukkan 

terdapat 

perbedaan 

antara 

kelompok non 

intervensi 

dengan 

kelompok 

intervensi. 

Design. 

4. Lukman Fauzi 

Tahun : 2013 

Judul : Intensitas 

Jalan Kaki Terhadap 

Penurunan Kadar 

Glukosa Darah 

Independen : 

Jalan kaki 

Dependen : 

Kadar glukosa 

darah 

Analisis data : 

studi analitik 

dengan desain 

eksperimen 

semu yang 

ditandai 

pemilihan 

subjek yang 

tidak acak 

(nonrandom)   

Hasil : Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

Menggunakan dua 

variabel yaitu 

latihan jalan kaki 

intensitas sedang 

dan intensitas 

tinggi 

Sampel berjumlah 

36 orang yang 

tergabung dalam 

anggota 

paguyuban DM 
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terdapat 

perbedaan 

antara jalan 

kaki dengan 

intensitas 

sedang 

(p=0,001) dan 

tinggi 

(p=0,001) 

terhadap 

penurunan 

kadar glukosa 

darah pada 

pasien DM 

ringan (kadar 

glukosa darah 

sewaktu <250 

mg/dl). 

“Ngudi Waluyo” 

Kabupaten 

Purbalingga 

dengan melakukan 

pemilihan sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling. 

Metode Penelitian 

studi analitik 

dengan desain 

eksperimen semu. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

menggunakan 

design One Group 

Pretest – Postest 

Design. 

5. Isrofah, Nurhayati 

dan  Projo Angkasa 

Tahun : 2015 

Judul : Efektivitas 

jalan kaki 30 menit 

terhadap nilai gula 

darah pada pasien 

diabetes mellitus tipe 

II di Desa Karangsari 

Kecamatan 

Karanganyar 

Kabupaten 

Pekalongan 

Independen : 

Jalan Kaki 30 

Menit 

Dependen :  

nilai gula 

darah 

Analisis data : 

Quasi 

Experimental 

dengan design 

Pretest and 

Postest Two 

Group design 

Hasil : Tidak 

terdapat 

efektivitas 

latihan berjalan 

30 menit 

terhadap nilai 

gula darah pada 

pasien diabetes 

mellitus tipe II 

di Desa 

Karangsari 

Kecamatan 

Karanganyar 

Kabupaten 

Pekalongan 

Sampel berjumlah 

20 orang pada 

pasien Diabetes 

Melitus tipe II di 

Desa Karangsari 

Kecamatan 

Karanganyar 

Kabupaten 

Pekalongan. 

Pengambilan 

sampel 

menggunakan 

accidental 

sampling yaitu 

pengambilan 

sampel dengan 

cara mengambil 

kasus atau 

responden yang 

kebetulan ada atau 

tersedia 

Metode Penelitian 

Quasi 

Experimental 

dengan design 

Pretest and 

Postest Two 
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Group design. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

menggunakan 

design One Group 

Pretest – Postest 

Design. 

 


