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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia 

1. Definisi 

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). Lansia adalah seseorang yang 

mencapai umur 60 tahun keatas (UU No. 13  Tahun 1998). Lansia adalah 

tahap akhir dalam perkembangan pada daur kehidupan  manusia (Keliat, 

1999). Lansia adalah seseorang yang telah dikatakan lanjut usia apabila 

mencapai usia 65 tahun keatas (Effendi, 2009), sedangkan menurut UU 

No. 13 Tahun 1998 tentang kesehatan mengatakan bahwa usia lanjut 

adalah seseorang yang telah mencapai umur lebih dari 60 tahun. 

2. Batasan Lansia 

Batasan lansia menurut WHO (World Health Organization) terbagi 

dalam empat batasan yaitu : 

a. Usia 45 – 59 tahun : Usia pertengahan (Middle Age) 

b. Usia 60 – 74 tahun : Usia lanjut (Elderly) 

c. Usia 75 – 90 tahun : Usia lanjut tua (Old) 

d. Usia 90 tahun keatas : Usia sangat tua (Very Old) 

3. Perubahan Pada Lansia 

Pada penuaan terdapat perubahan fisik yang tidak dapat dihindari oleh 

setiap lansia. Perubahan – perubahan fisik tersebut antara lain : 
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a. Perubahan Sistem Musculoskeletal 

Pada lansia cairan pada tulang menurun sehingga tulang mudah 

rapuh dapat menyebabkan osteoporosis, tulang bungkuk (kifosis) dan 

persendian menjadi besar dan menjadi kaku sehingga akan 

menyebabkan terjadinya atropi otot, sering terjadinya kram otot dan 

mengalami sclerosis (Pudjiastuti et al, 2003). 

b. Perubahan Sistem Saraf 

Pada lansia terdapat penurunan koordinasi dan kemampuan untuk 

melakukan aktivitas sehari – hari. Penuaan akan menyebabkan 

terjadinya penurunan persepsi sensorikdan respon motoric pada saraf 

pusat dan penurunan reseptor propioseptif. Hal ini terjadi karena 

susunan saraf pusat mengalami perubahan morfologis dan biokimia 

pada usia lanjut. Pada lansia akson, dendrit dan badan sel saraf banyak 

yang mengalami kematian sehingga menyebabkan penurunan fungsi. 

Dendrit berfungsi untuk komunikasi antar sel saraf mengalami 

perubahan menjadi lebih tipis dan kehilangan kontak antar sel saraf. 

Sehingga menyebabkan daya hantar saraf mengalami penurunan 10% 

dan menyebabkan gerakan menjadi lamban. Sedangkan akson dalam 

medulla spinalis menurun menjadi 37%. 

Perubahan – perubahan pada sistem saraf yang terjadi pada lansia 

yaitu atrofi serebrum, terjadin peningkatan cairan serebrospinal, 

neural loss, kematian dendrit, peningkatan granula lipofusi, penurunan 

sirkulasi darah otot, penurunan penggunaan glukosa, berkurangnya 

serabut motoric dan penurunan kecepatan konduksi saraf (Pudjiastuti 

et al, 2003). 
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Perubahan tersebut akan mengakibatkan penurunan fungsi 

kognitif, koordinasi, keseimbangan, kekuatan otot, reflek, propioseptif 

dan perubahan postur. 

c. Perubahan Sistem Indra 

Sistem indra meliputi penglihatan, pendengaran, pengecap dan 

peraba. Pada sistem penglihatan yang terjadi pada lansia, lensa 

kehilangan elastisitas dan menjadi kaku. Otot yang menyangga lensa 

lemah dan tonus menjadi berkurang. Sehingga menyebabkan 

penglihatan dan daya akomodasi dari jarak jauh atau dekat mengalami 

penurunan. 

Pada sistem pendengaran, membrane timpani mengalami atrofi 

sehingga terjadi gangguan pendengaran.Tulang – tulang pendengaran 

juga mengalami kekakuan.Sistem pengecap terjadi penurunn 

kemampuan pengecap sera terjadi peningkatan nilai ambang untuk 

mengidentifikasi suatu benda. Penurunan fungsi juga terjadi pada 

indra peraba diman terjadi penurunan kecepatan hantaran saraf, 

penurunan stimulus seperti taktil, persesi nyeri dan resiko terhadap 

bahaya termal yang berlebih (Pudjiastuti et al, 2003). 

d. Perubahan Sistem Integumen 

Pada lansia kulit mengalami atrofi, kendur, tidak elastis, kering 

dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga akan menjadi 

tipis dan terdapat bercak. Menipisnya kulit tidak terjadi pada 

epidermisnya tetapi pada dermisnya karena terdapat perubahan pada 

jaringan kolagen serta jeringan elastisnya. Bagian kecil pada kulit 

menjadi lebih mudah retak dan dapat menyebabakan cechymosen. 
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Timbulnya bercak – bercak bisa disebut dengan liver spot (Pudjiastuti 

et al, 2003). 

e. Perubahan Sitem Kardiovaskular 

Seirimg bertambahnya usia massa jantung bertambah sehingga 

menyebabkan ventrikel kiri mengalami atrofi dan menyebabkan 

kemampuan peregangan jantung berkurang (menurunnya kontraksi 

dan volume). Hal ini dapat menyebabkan elastisitas pembuluh darah 

menurun dan terjadi perubahan fungsional berupa kenaikan tahanan 

vascular sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah systole 

(tekanan darah meningkat) (Pudjiastuti et al, 2003). 

f. Perubahan Sistem Respirasi 

Pada lansia akan terjadi perubahan jaringan ikat paru. Kapasitas 

total paru tetap akan tetapi volume cadangan paru yang akan 

bertambah. Semakin menua akan terjadi perubahan pada otot – otot 

pernapasan baik otot bantu pernapasan maupun otot utama dalam 

pernapasan. Hal ini mengakibatkan gerakan pernapsan akan terganggu 

dan kemampuan peregangan toraks akan berkurang. Penurunan fungsi 

respirasi akan mengakibatkan penurunan tekanan oksigen (O2) yang 

akan mengganggu proses dari oksigenasi sehingga tidak semua 

oksigen dapat terangkut semua ke jaringan dan dapat menyebabkan 

pengambilan oksigen kedalam tubuh menurun (Fatmah, 2010). 

g. Perubahan Hormon 

Diusia yang mulai lanjut, seorang lansia akan mengalami tingkat 

stress yang akan bertambah. Kondisi stress ini yang akan 
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menyebabkan terjadinya perubahan hormon. Salah satunya yaitu 

hormon kortisol. 

Kortisol merupakan salah satu hormon yang dapat melawan efek 

insulin dan menyebabkan kadar glukosa tinggi (Pratiwi et al,, 2014). 

Kondisi stress akan menyebabkan hormon kortisol  mengalami 

produksi yang berlebih sehingga seseorang yang mengalami stress 

berat akan meningkatkan produksi hormon kortisol dan akan memicu 

terjadinya peningkatan kadar glukosa pada tubuh. Kotisol merupakan 

musuh dari insulin yang akan menyebabkan gula darah sulit untuk 

memasuki sel sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa (Pratiwi et 

al,  2014) 

B. Kadar Glukosa 

Glukosa adalah karbohidrat yang akan diserap oleh aliran darah 

sebagai glukosa dan gula lain diubah menjadi glukosa dihati. Kadar glukosa 

di dalam tubuh diatur secara kompleks di dalam tubuh dengan bantuan 

pancreas. Glukosa merupakan bahan bakar utama dalam jaringan tubuh yang 

berfungsi untuk mengubahnya menjadi energy (Amir et al, 2015).  

Gangguan yang dapat terjadi pada glukosa yaitu kekurangan atau 

kelebihan glukosa dalam tubuh yang dapat dipengaruhi oleh beberapa factor 

seperti usia, obesitas, jenis kelamin dan aktivitas fisik. Gangguan kadar 

glukosa dapat terjadi pada reseptor ataupun produksi insulin yang terjadi di 

dalam tubuh sehingga glukosa tidak bisa diubah menjadi energi dan akan 

menumpuk di dalam tubuh. Glukosa yang berlebihan akan mengakibatkan 

potensi terjadinya penyakit diabetes melitus yang ditandai dengan gejala 
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polyuria, polydipsia, polifagia dan penurunan berat badan yang tidak dapat 

diketahui sebabnya (Amir et al, 2015). 

C. Diabetes Melitus 

1. Definisi 

Diabetes melitus adalah kelainan kronis yang ditandai dengan adanya 

gangguan metabolism protein, karbohidrat dan lemak yang disebabkan 

karena adanya defiensi insulin dalam tubuh (Aji, 2014). Diabetes melitus 

dapat disebut dengan Mother of Desease karena merupakan pusat 

terjadinya penyakit seperti jantung, stroke, hipertensi dan gagal ginjal 

(Toharin et al, 2015). 

Diabetes melitus ditandai dengan berbagai gejala seperti polyuria atau 

seringnya berkemih, polydipsia atau banyak minum, polifagia atau 

banyak makan dan terdapat penurunan bebrat badan tanpa sebab yang 

jelas (Azrimaidaliza, 2011). Penyakit diabetes akan menimbulkak 

komplikasi baik komplikasi secara akut atau kronis apabila tidak di 

kendalikan. Penderita diabetes melitus mengalami gangguan 

metaboliosme pada glukosa dalam tubuh sehingga akan mengganggu 

produksi insulin. Berikut adalah kadar glukosa pada diabetes melitus : 

Tabel 2.1 Klasifikasi Kadar Gula Darah (Perkeni, 2015) 

Klasifikasi Gula Darah Puasa 

(mg/dL) 

Gula Darah 

Sewaktu (mg/dL) 

Diabetes >126 mg/dL >200 mg/dL 

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

Normal <100 mg/dL <140 mg/dL 
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2. Klasifikasi Diabetes Melitus 

Klasifikasi diabetes melitus menurut Perkeni (2015) menyebutkan 

terdapat tiga jenis tipe diabetes melitus yaitu diabetes tipe 1dan tipe 2. 

Diabetes tipe 1 adalah diabetes secara ideopatik atau adanya auto 

imun.Diabetes melitus tipe 1 merupakan defiensi insulin secara absolut 

dikarenakan adanya kerusakan sel β pancreas secara progresif sehingga 

insulin tidak dapat disintesis oleh kelenjar pancreas. Diabetes tipe 2 

merupakan defiensi insulin secara relative disebabkan karena kurang 

efektifnya pemakaian insulin didalam tubuh (Aji, 2011). 

Umumnya diabetes tipe 1 dialami sejak usia dini atau masih usia anak 

– anak sehingga untuk bertahan hidup penderita DM tipe 1 ini harus 

mendapatkan suntik insulin disetiap harinya (Rikesdas, 2013). Penderita 

diebates tipe 2 umumnya dialami oleh orang dewasa yang dikenal sebagai 

silent killeryang tanpa diketahui oleh penderita walaupun keadaannya 

sudah sangat parah (Rikesdas, 2013) 

3. Gejala 

Gejala diabetes melitus dibedakan menjadi dua yaitu gejala akut dan 

kronik (Fatimah, 2015) sebagai berikut : 

a. Gejala Akut 

Gejala akut pada seseorang yang menderita diabetes melitus yaitu 

polydipsia (banyak minum), polyuria (banyak kencing atau sering 

kencing di malam hari), polyphagia (banyak makan). Nafsu makan 

bertambah akan tetapi berat badan turun tanpa sebab yang jelas dan 

mudah kelelahan. 
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b. Gejala Kronis 

Gejala kronik pada seseorang yang menderita diabetes melitus yaitu 

kesemutan, kulit terasa panas seperti tertusuk – tusuk jarum, rasa 

kebas pada kulit, kram dan dapat menyebabkan kelelahan. 

4. Faktor yang Mempengaruhi 

a. Genetic atau bawaan 

Faktor genetic merupakan faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya diabetes melitus yang dibawa oleh orang tua kepada 

anaknya, umumnya terjadi pada diabetes tipe 1. Prevalensi kejadian 

diabetes melitus tertinggi yang terjadi pada diabetes yaitu anak – anak 

dari orang tua yang menderita diabetes. 

b. Usia 

Usia 60 ke atas rentan terkena diabetes karena semakin tua organ 

– organ dalam tubuh mengalami penurunan fungsi terutama 

kemampuan sel beta pancreas akan mengalami penurunan dalam 

memproduksi insulin. Bertambahnya usia akan menyebabkan 

perubahan metabolisme karbohidrat dan perubahan pada pelepasan 

insulin di pankreas sehingga menyebabkan terhambatnya pelepasan 

gukosa yang masuk ke dalam sel tubuh. Usia lanjut dapat 

mempengaruhi penurunan pada sistem tubuh terutama pada sistem 

endokrin yang akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin yang 

berakibat tidak stabilnya kadar glukosa dalam tubuh sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya penyakit diabetes melitus (Isnaini dan 

Ratnasari, 2018). 
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c. Obesitas 

Obesitas erat kaitannya dengan perkembangan diabetes tipe 2. 

Hasil penelitian yang dilakukan Isnaini dan Ratnasari, 2018 

mengatakan bahwa obesitas dapat mempengaruhi diabetes tipe 2 

karena kurangnya aktivitas fisik serta tingginya konsumsi protein, 

karbohidrat dan lemak yang merupaka faktor resiko terjadinya 

obesitas. Orang yang obesitas akan mengalami peningkatan asam 

lemak dalam sel  yang akan menyebabkan menurunnya pengambilan 

gula darah dan menyebabkan terjadinya resistensi insulin pada 

jaringan otot. 

d. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat dan fungsi biologi 

antara laki – laki dan wanita yang digunakan untuk menentukan 

perbedaan peran dalam reproduksi (Oakley, 2015). Jenis kelamin 

sangat mempengaruhi terjadinya penyakit diabetes miletus. Penyakit 

diabetes melitus sebagian besar di jumpai oleh wanita, karena wanita 

memiliki LDL (Low Density Lipoprotein) atau yang dikenal dengan 

kata kolesterol jahat tingkat trigliserida yang leih tinggi dibandingkan 

dengan laki – laki, dan juga pada wanita akan mengalami siklus 

bulanan dan monopouse yang mengakibatkan terjadinya peningkatan 

lemak dalam tubuh menjadi sangat mudah terakumulasi (Irawan, 

2010).  

e. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik atau berolahraga dengan rutin dapat mempengaruhi 

kadar glukosa dalam tubuh dan dapat meningkatkan kerja otot. 



21 

 

 
 

Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kebugaran pada tubuh 

sehingga mengakibatkan insulin dapat terproduksi dengan maksimal 

dan tersedia banyak sehingga konsentrasi glukosa dalam darah akan 

berkurang. Seseorang yang jarang melakukan olahraga atau aktivitas 

fisik akan mengkibatkan zat makanan yang masuk tidak akan dibakar 

dan akan tertimbun pada tubuh dalam bentuk lemak dan gula (Isnaini 

dan Ratnasari, 2018). 

D. Brisk Walking Exercise 

1. Definisi 

Brisk walking exercise adalah aktivitas fisik dengan cara berjalan 

cepat dengan kecepatan yang moderate dari pada jalan biasa dengan 

waktu dan jarak yang sudah ditentukan (Nuryanto et al, 2016). Latihan ini 

sangat dianjurkan untuk orang dengan rentan usia 40 tahun keatas karena 

sangat mudah dan dapat dilakukan dimana saja.  

Waktu yang disarankan untuk melakukan brisk walking exercise yaitu 

sekitar 30 – 50 menit namun ketika tidak mampu dalam waktu tersebut 

dapat dilakukan secara bertahap dengan cara melakukan brisk walking 

exercise selama 15 menit karena dalam waktu 15 menit denyut nadi 

aerobic akan tercapai. Latihan ini dilakukan dengan jeda istirahat pada 

hari ke 7 atau minimal 3 kali dalam seminggu (Nuryanto, 2016). Brisk 

walking exercise juga dapat melatih kekuatan otot – otot besar seperti 

legs, hip, abdomen, chest, shoulder and arm (Guccione et al, 2012). 

2. Manfaat Brisk Walking Exercise 

Manfaat brisk walking exercise yaitu antara lain sebagai berikut : 

a. Menurunkan berat badan 
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b. Meningkatkan kebugaran 

c. Meningkatkan kualitas kardiorespirasi 

d. Meningkatkan kekuatan otot 

e. Menurunkan tekanan darah tinggi 

3. Fisiologi Brisk Walking Exercise Terhadap Kadar Glukosa 

Glukosa adalah karbohidrat terpenting yang dapat diserap oleh aliran 

darah sebagai glukosa dan gula lain sehingga dapat di ubah menjadi 

glukosa dihati. Glukosa merupakan bahan utama yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan energi selama beraktivitas (Amir et all, 2015). 

Glukosa akan dipecah menjadi energy dan sisanya akan dikonversikan di 

hati dalam bentuk glikogen (Rumana dan Fitranti, 2013).  

Kerja glukosa akan dipengaruhi oleh dua hormon yaitu hormone 

insulin dan glukagon. Kerja hormon insulin yaitu ketika tubuh menyupai 

makanan, tubuh akan merubah makanan tersebut menjadi glukosa. 

Selanjutnya hormone insulin akan merubah gukosa menjadi energi yang 

akan digunakan oleh tubuh dan ketika terdapat kelebihan glukosa, akan 

disimpan didalam hati (glikogen) (Kasmita, 2013). Sedangkan hormone 

glukagon produksinya akan meningkat ketika tubuh dalam keadaan 

berpuasa (Perkeni, 2015). Dalam keadaan berpuasa, tubuh akan 

kekurangan glukosa sehingga hormone glukagon akan mengubah 

glikogen yang ada di hati akan dirubah menjadi glukosa yang dibutuhkan 

oleh tubuh (Kasmita, 2013). Kadar glukosa yang tinggi erat kaitannya 

dengan penyakit diabetes melitus. 

Diabetes melitus adalah gangguan yang diakibatkan karena kadar 

glukosa dalam darah tidak stabil. Diabetes melitus merupakan kelompok 
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penyakit metabolik yang terjadi karena hiperglikemia yang disebabkan 

adanya kelainan kerja insulin ataupun sekresi pada insulin (Tritisari et al, 

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 

beberapa faktor resiko yaitu penyakit jantung, stroke, neuropati dan resiko 

kematian (KEMENKES, 2013). 

Pentingnya pengontrolan kadar glukosa yaitu untuk menghindari 

komplikasi yang akan diakibatkan oleh hiperglikemi (peningkatan 

glukosa). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengontrol kadar 

glukosa yang tinggi yaitu dengan melakukan olahraga salah satunya yaitu 

melakukan brisk walking exercise. 

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 aerobic 

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). 
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4. Teknik Brisk Walking Exercise 

Melakukan Brisk Walking Exercise terdapat 3 gerakan yang harus 

diperhatikan yaitu sebagai berikut (Penjasorkes, 2010)  : 

a. Posisi Tubuh 

Saat berjalan maju posisi badan condong ke depan atau kebelakang 

untuk mempertahankan posisi bada tetap tegak. Posisi shoulder tidak 

boleh terangkat pada saat mengayunkan tangan. 

b. Kaki Waktu Melangkah 

Pada saat menumpu tumit harus mendarat terlebih dahulu lalu 

bergerak ke arah depan secara teratur. 

c. Gerakan Lengan dan Bahu 

Gerakan mengayun dari muka kebelakang dengan elbow diteku tidak 

kurang dari     untuk mempetakan keseimbangan dan mengayun 

dengan rilex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Brisk Walking Exercise 

(Avynkaren, 2012) 

 

5. Dosis Latihan 

Brisk Walking Exercise adalah aktivitas fisik dengan cara berjalan 

cepat dengan kecepatan yang moderate dari pada jalan biasa dengan 

waktu dan jarak yang sudah ditentukan (Nuryanto, 2016). Penelitian 
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sebelumnya diketahui melakukan latihan BriskWalking Exercise selama 4 

minggu dengan intensitas 3 – 4 kali dalam seminggu dengan waktu 20 – 

30 menit. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti bermaksud untuk 

melakukan intervensi Brisk Walking Exercise dengan intensitas 3 kali 

seminggu selama 4 minggu dengan waktu 30 menit. Brisk Walking 

Exercise adalah latihan aerobik dengan intensitas rendah sampai 

moderate. Latihan aerobik dikatakan intensitas modetare apabila latihan 

mencapai 60 – 70 % Maximum Heart Rate dengan durasi 30 – 60 menit 

dan frekuensi latihan 3 kali dalam seminggu (Soegondo, 2007). 


