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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menua adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan

jaringan saat memperbaiki kerusakan. Proses menua ialah suatu proses yang

terus-menerus berlanjut secara alamiah dimulai sejak lahir. Lanjut usia sering

dikatakan dengan usia yang tidak produktif, bahkan dikaitkan menjadi beban

bagi yang berusia produktif, pada lansia secara fisiologis mengalami penurunan

fungsi dalam tubuh yang membuat lansia mudah tergangu kesehatannya.

Memasuki lanjut usia mengalami penurunan secara fisik salah satunya terjadinya

penurunan massa otot serta fleksibilitas, sehingga mempengaruhi kemampuan

lansia dalam memenuhi aktivitas fisik maupun sehari-hari (Ibrahim dkk,2015).

Penduduk lansia di Indonesia termasuk angkatan kerja lansia potensial.

Lansia potensial lansia yang mampu melakukan aktivitas fisik atau pekerjaan

yang mampu menghasilkan jasa dan barang, lansia potensial mayoritas berada di

Negara berkembang dan Negara yang belum mempunyai tunjangan sosial untuk

hari tua. Survei angkatan Kerja Nasional (Sakemas) tahun 2011 sekitar 45,41%

lansia di Indonesia memiliki kegiatan utama bekerja, 28,69% mengurus rumah

tangga, kemudian 1,67% menganggur dan kegiatan yang tidak pasti lainnya

sebanyak 24,24%. Tingginya tingkat persentase lansia yang bekerja dapat

didefinisikan bahwa lansia masih mampu bekerja secara produktif untuk

memenuhi kehidupan rumah tangga. Jika dilihat dari tipe daerah persentase

lansia di perkotaan 51,46% lebih banyak daripada perdesaan 38,99%. Keadaan
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ini kemungkinan terjadi karena pekerjaan di pedesaan bersifat informal yang

tidak memerlukan persyaratan umum tidak dapat dipenuhi oleh penduduk lansia

(Kemenkes, 2013).

Distribusi data obesitas menurut Word Health Organization (WHO) pada

tahun 2004, 39% dari orang dewasa dengan usia lebih dari 18 tahun kelebihan

berat badan (39% laki-laki dan 40% perempuan) dan 13% mengalami obesitas

(11% laki-laki dan 15% perempuan). Hampir 2 miliar orang dewasa seluruh

dunia mengalami kelebihan berat badan dan lebih dari setengah milliar

mengalami obesitas. Obesitas tidak hanya berkembang di Negara maju saja

namun di Negara berkembang pun obesitas berkembang pesat salah satunya di

Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2013, prevalensi

obesitas di Indonesia menjadi 19,7% laki-laki >18 tahun dan 32,9% wanita >18

tahun. Berdasarkan usia tingkat obesitas tertinggi pada usia 40-49 tahun 38,8%.

Pada umumnya tanda-tanda proses menua mulai sejak usia 45 tahun dan mulai

timbul masalah sekitar umur 60 tahun. Penuaan kekuatan otot lansia sebesar 88%

penglihatan 72%, kelenturan tubuh 64% dan fungsi seksual turun sebesar 86%.

Lansia sehat masih terjadi penurunan kadar massa otot hingga 40%

digantikan dengan lemak. Selain terjadi penurunan secara kuantitatif dan massa

otot, kualitas kekuatan otot yang digunakan juga menurun, namun penurunan ini

masih dalam bentuk dan susunan komponen yang sama. Secara histologi sebuah

otot terdiri atas serabut otot yang tersusun oleh banyak myofibril dan dalam

myofibril terdapat banyak sarcomer yang terletak berjajar. Sarkomer adalah unit

kontraktil dalam myofibril dan terdiri dari aktin dan myosin yang saling tumpang

tindih (overlapping crossbrige). Myofibril berperanan penting dalam kontraksi
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dan relaksasi otot, saat otot berkontraksi, filament actin dan myosin saling

berimpitan dan otot memendek. Ketika otot rileksasi, tumpang tindih ini akan

melebar dan otot menjadi memanjang dan rileks (Kisner, 1996).

Otot hamstring suatu group otot pada hip joint yang terletak pada sisi

belakang paha yang berfungsi sebagai penggerak menekuk lutut, mengangkat

paha kebelakang, serta gerakan eksternal dan internal rotasi hip. Otot hamstring

merupakan jenis otot tipe I atau tonik, bila terjadi suatu patologi maka otot akan

mengalami penegangan dan pemendekan (kontraktur). Panjang otot hamstring

berkaitan dengan fleksibilitas otot, saat otot mengalami pemendekan maka

fleksibilitas otot juga akan mengalami penurunan dan perubahan kontrol postur

(Setyawan, 2011).

Indeks massa tubuh memiliki tata cara sangat mudah untuk menentukan

bahwa induvidu atau kelompok itu mengalami obesitas serta berkolerasi tinggi

dengan massa lemak komplikasi medis (Pudjiadi, 2011). Seseorang yang

memiliki indeks massa tubuh lebih dari kata normal lebih condong memiliki

aktivitas fisik kurang dan lebih banyak duduk sehingga kekuatan otot mulai

menurun yang mengakibatkan gangguan fleksibilitas otot ikut mempengaruhi

keterbatasan ruang gerak sendi (Pudjiadi dkk, 2010).

Indeks massa tubuh dihasilkan dari berat badan dalam satuan kg (kilogram)

dan tinggi badan dalam kuadrat M (meter) kg/m2. IMT dikenal sebagai indikator

atau pemberi gambaran komposisi tubuh. Walaupun IMT menggambarkan

komposisi secara keseluruhan termasuk otot, tulang, lemak, beberapa penelitian

telah menunjukkan bahwa indeks massa tubuh berhubungan dengan pengukuran

lemak tubuh yaitu underwater weighing dan dual energy x-ray absorbtiometry.
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Pada umumnya IMT digunakan untuk mengklasifikasikan underweight,

overweight, dan obesitas pada orang dewasa (Amandita, 2014) .

Fleksibilitas salah satu kekuatan otot untuk memanjang semampu mungkin

sehingga tubuh mampu bergerak dengan ruang lingkup gerak semaksimal

mungkin dan tidak merasa sakit. Fleksibilitas suatu faktor penentu untuk

mendapatkan gerakan manusia. Suatu otot yang memegan peranan utama dalam

aktivitas sehari-hari atau aktivitas fisik yaitu otot hamstring (Kisner dan Colby,

2007). Fungsi dari otot hamstring sebagai efektor masuk kedalam fase akhir

gerakan mengangkat kaki pada otot-otot sebelah depan pergelangan kaki tetap

aktif untuk mempertahankan pergelangan kaki dalam posisi normal selama sub

phaseterminal swing. Tugas penting dari sistem efektor sendiri yaitu

mempertahankan pusat gravitasi tubuh. Dimana pada posisi berdiri respon motor

efektor mampu mempertahankan sikap dan keseimbangan gerak yang dilakukan

pada suatu kelompok sendi dan otot dari kedua sisi tubuh (Suhartono, 2005).

Faktor dari fleksibilitas yaitu otot, tendon, ligamen, usia, suhu tubuh,

indeks massa tubuh dan struktur tubuh lainnya. Fleksibilitas yang kurang

menyebabkan gerakan lebih lambat, tidak full LGS dan mudah terkena cidera

otot, ligamen dan jaringan ikat lainnya (Ibrahim dkk, 2015).

Bertambahnya usia dapat berpengaruh terhadap penurunan fungsi organ

tubuh, kemampuan fungsional dan kemandirian lansia disaat melakukan aktivitas

sehari-hari merupakan suatu hal penting bagi lansia yang perlu dikaji secara

mendalam. Pada lansia jaringan ikat di sekitar sendi seperti tendon, ligament dan

fasia mengalami penurunan elastisitasnya. Seiring bertambahnya usia serat otot

akan mengecil, kekuatan otot akan menurun sesuai seiring berkurangnya massa
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otot yang berpengaruh pada gerak motorik. Kurangnya aktivitas fisik dan

kurangnya mengontrol indeks massa tubuh pada lansia dapat mempengaruhi

gerak motorik pada sendi panggul sendi lutut melemahnya otot-otot di sekitarnya,

melemahnya fleksibilitas hamstring, perubahan postur (kyposis, scoliosis, dan

lordosis) dan melemahnya kekuatan otot.

Studi pendahuluan dilakukan di daerah Posyandu Lansia Pandanwangi

Blimbing Kota Malang terdapat jumlah lansia 118 lansia diantaranya usia mulai

dari 45 tahun sampai 88 tahun. Dari data Posyandu Lansia Pandanwangi

Blimbing Kota Malang indeks massa tubuh lansia memiliki massa tubuh mulai

dari 18 sampai 36,6.

Latar belakang saya mengambil tempat penelitian di Posyandu Lansia

Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang karena disana mayoritas lansia yang

mengalami masalah kesehatan yang cocok untuk di lakukan penelitian. Tempat

Di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang dari skripsi-skripsi

yang sebelumnya belum ada yang meneliti di Posyandu Lansia Pandanwangi

Blimbingi Kota Malang. Dari judul Hubungan indeks massa tubuh dengan

tingkat fleksibilitas otot hamstring pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi

Blimbing Kota Malang. Dari penelitian yang dilakukan ini sebelumnya belum

ada yang melakukan penelitian tentang hubungan indeks massa tubuh dengan

tingkat fleksibilitas otot hamstring pada lansia.
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B. Rumusan masalah

Apakah ada hubungan indeks massa tubuh (IMT) dengan tingkat

fleksibilitas otot hamstring pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi

Blimbing Kota Malang?

C. Tujuan Peneliti

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan indeks massa tubuh (IMT) dengan tingkat

fleksibilitas otot hamstring pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi

Blimbing Kota Malang.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi indeks massa tubuh (IMT) pada lansia di Posyandu

Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang.

b. Mengidentifikasi tingkat fleksibilitas otot hamstring pada lansia di

Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang.

c. Menganalisis hubungan indeks massa tubuh dengan fleksibilitas otot

hamstring pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing

Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengembangan ilmu

Membagikan ilmu terhadap masyarakat dan fisioterapi tentang

hubungan indeks massa tubuh (IMT) terhadap tingkat fleksibilitas otot

hamstring pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota

Malang.
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2. Bagi Institusi Pendidikan

Diinginkan mahasiswa/i sebagai calon fisioterapi mampu

mengambil manfaat dari penelitian yang dilakukan untuk digunakan

sebagai dasar penelitian yang lebih mendalam di waktu selanjutnya serta

dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada hubungan

indeks massa tubuh terhadap fleksibilitas oto hamstring pada lansia di

Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang hubungan

indeks massa tubuh (IMT) terhadap fleksibilitas otot hamstring pada

lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat lebih paham dan mengerti tentang hubungan

indeks massa tubuh dengan fleksibilitas otot hamstring.

E. Keaslian penelitian

Table 1.1 Keaslian Penelitian

No Nama
penelitian,
tahun
penelitian, dan
judul penelitian

Variable
penelitian

Instru
ment
peneliti
an

Hasil
penelitian

Perbedaan
penelitian
yang akan
dilakukan

1. Radhiani
Amandito, 2014,
hubungan
indeks massa
tubuh terhadap
fleksibilitas
pada mahasiswa

Variable
Bebas :
Mahasiswa
Variable
terikat :
-IMT

Indeks
massa
tubuh
dan sit
and
reach

Tidak
terdapat
hubungan
terhadap
fleksibilitas
pada
mahasiswa

Perbedaan dari
penelitian yang
akan dilakukan
dari judul
tersebut
ditujukan ke
mahasiswa
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Fakultas
kedokteran
Universitas
Indonesia
Angkatan 2011

- fleksibilitas Fakultas
Kedokteran
Universitas
Indonesia

sedangkan
penelitian yang
akan dilakukan
pada lansia dan
tempat yang
akan dilakukan
penelitian di
Posyandu
lansia
Pandanwangi,
Blimbing,
Kota Malang
Alat ukur yang
akan dilakukan
pada penelitian
menggunakan
AKE ( Active
knee extension
test)

2. Hana Oktavia,
2016, Hubungan
fleksibilitas otot
hamstring
dengan
keseimbangan
dinamisi pada
usia lanjut
wanita di
poasyandu
makamhaji
kartasura

Variable
bebas:

-lanjut usia
wanita

Variable
terikat:

-fleksibilitas
otot
hamstring

-
keseimbanga
n dinamis

Ada
hubungan
antara
fleksibilitas
hamstring
dengan
keseimbanga
n dinamis
pada lansia
wanita

Perbedaan dari
penelitian yang
akan dilakukan
dari tempat di
Posyandu
lansia
Pandanwangi,
Blimbing,
Kota Malang
dan sample
nya pada
seluruh lansia

3. Muhammad
Saiful Islam,
2014, Hubungan
lama jongkok
terhadap
fleksibilitas otot

Variable
bebas:
-buruh
amplas
meubel
Variable

Sit and
Reach

Ada
hubungan
antara lama
jongkok
terhadap
fleksibilitas

perbedaan dari
penelitian yang
akan dilakukan
di lihat dari
tempat di
Posyandu
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hamstring pada
buruh amplas
mebel di jepara

terikat:
-lama
jongkok
-fleksibilitas
otot
hamstring

otot
hamstring

lansia
Pandanwangi,
Blimbing,
Kota Malang
sampel yang
akan dilakukan
itu pada lansia
dan alat ukur
tidak
menggunakan
sit and rech
test

4. Komang Tri Adi
Suparwati dkk,
2017, Senam tai
chi lebih efektif
meningkatkan
fleksibilitas da
keseimbangan
daripada senam
bugar lansia
pada lansia di
kota Denpasar

Variable
bebas:
-lansia
Variable
terikat:
-senam tai
chi
-senam
bugar lansia
Fleksibilitas

-
keseimbanga
n

Dari hasil
penelitian
tersebut
senam tai chi
lebih efektif
untuk
fleksibilitas
dan
keseimbanga
n lansia
daripada
senam bugar
lansia

Perbedaan dari
penelitian yang
akan dilakukan
yaitu dari
metode
penelitian alat
ukur penelitian
tempat
penelitian.

5.

Martha Yuliani
Habut dkk,
makalah Ilmiah
Fisioterapi
Indonesia,
Volume 2, No 1,
Hubungan
Indeks massa
tubuh dan
sktivitas fisik
terhadap
keseimbangan

Variabel
bebas:
-Mahasiswa
fakultas
Kedokteran
Universitas
Udayana
Variabel
Terikat:
-Indeks
massa tubuh
-Aktivitas

Aktivita
s fisik:
IPAQ
Keseim
bangan:
Modifie
d bass
test
IMT :
tinggi
badan
dan

Terdapat
hubungan

Tempat yang
akan
dilaksanakan
oleh responden
yang akan
dilakukan oleh
peneliti dan
dari penelitian
yang akan
dilakukan
tidak
menggunakan
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dinamis pada
mahasiswa
Fakultas
Kedokteran
Universitas
Udayana

fisik
-
Keseimbang
an dinamis

berat
badan

aktivitas fisik
dan
keseimbangan
dinamis

6. Nurul Lailia
Hamida dan
Hilmi Zadah
Faidullah, 2015,
Perbedaan
pengaruh auto
stretching
dengan hold
relax terhadap
peningkatan
fleksibilitas otot
hamstring pada
pasien
osteoarthritis
knee

Variabel
bebas:
- pasien
osteoarthritis
knee
Variabel
terikat:
- Auto
Streching
- Hold relax
-fleksibilitas
otot
hamstring

Active
knee
extensio
n
(AKE)
test

Tidak ada
perbedaan
pengaruh
auto
stretching
dan hold
relax dalam
peningkatan
fleksibilitas
otot hamsring
pada pasien
osteoarthritis
knee

Responden
yang akan di
teliti, tempat
penelitian dari
pnelitian dan
penelitian yang
akan diajukan
dan dari
penelitian yang
di akan diteliti
hanya
melakukan
observasi saja
tidak
melakukan
penelitian pada
reponden.


