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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup yang kurang sehat, seperti merokok, konsumsi alkohol, 

kurangnya aktivitas fisik, dan stres emosional semakin meningkatkan angka kejadian 

penyakit tidak menular. Melakukan berbagai aktifitas fisik seperti berjalan kaki 

secara rutin  memberikan manfaat bagi kesehatan fisik. Dengan melakukan aktifitas 

fisik ini dapat mengurangi berat badan, meningkatkan fleksibilitas, daya tahan serta 

kekuatan otot dan meningkatkan kesehatan jantung, sehingga mampu meningkatkan 

kualitas hidup (Junaidi, 2011). Harapan hidup bisa ditingkatkan dengan melakukan 

latihan intensitas sedang (misalnya, jalan cepat) (Hancock, 2012). 

Pada dasarnya, aktivitas fisik yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam 

jangka waktu yang panjang dapat melatih kesegaran jasmani seseorang, termasuk 

jalan kaki. Selain melatih kesegaran jasmani, oksigen yang di hirup dan diedarkan 

akan melancarkan sirkulasi darah. Efeknya, kondisi tubuh tak cepat lelah dan lebih 

cepat mengembalikan tubuh pada kondisi normal, serta mengurangi stress atau 

depresi. Jalan kaki adalah salah satu latihan aerobik yang paling sederhana dan 

teraman yang dapat dilakukan. Dengan berjalan kaki rutin akan membantu 

memperkuat tulang, mengontrol berat badan. 
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Sebagaimana diketahui, jumlah pejalan kaki di Indonesia masih tergolong 

sedikit, bahkan termasuk sebagai salah satu aktivitas yang sering dihindari. Banyak 

alasan yang membuat orang lebih memilih naik kendaraan walau hanya untuk pergi 

ke tujuan yang berjarak 300 meter. Sejak awal, segala fasilitas jalan telah disediakan 

oleh pemerintah untuk mempermudah mobilitas. Latihan jalan kaki memang sangat 

ringan dan sederhana, tetapi jika dilakukan dengan terprogram, sistematis dan 

terstruktur akan mendapat hasil positif terhadap tingkat kebugaran dan kesehatan. 

Artinya tidak jauh berbeda pengaruhnya dengan olahraga aerobik lainnya. 

Aktivitas jalan kaki merupakan olahraga murah, tetapi menyehatkan. Bahkan, 

jalan kaki dapat membantu anda memiliki tubuh yang langsing. Risiko cedera saat 

berjalan kaki pun sangat kecil. Itulah alasan sebagian besar orang memilih olahraga 

jalan kaki dan masih banyak alasan lainnya yang mendorong seseorang melakukan 

olahraga jalan kaki. Namun, umumnya sebagian besar orang menyatakan bahwa 

mereka melakukan olahraga jalan kaki karena alasan kesehatan. Tentu saja, jalan kaki 

memberikan banyak manfaat pada kesehatan tubuh, antara lain pada kesehatan 

jantung, otot dan persendian, tulang, kelancaran metabolisme tubuh, serta dapat 

mempengaruhi pikiran (Jenny Gichara, 2009). 

WHO mendefinisikan Aktifitas fisik sebagai suatu gerak tubuh yang dihasilkan 

dari kerja otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Inaktifitas fisik 

(kurangnya aktifitas fisik) telah dikenal sebagai faktor utama keempat penyebab 

kematian global (6% dari kematian secara global). Selain itu, kurangnya aktivitas fisik 

diperkirakan menjadi penyebab utama untuk sekitar 21-25% dari kanker payudara 

dan usus, 27% dari diabetes dan sekitar 30% dari beban penyakit jantung iskemik 
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(WHO, 2016). Aktifitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang meningkatkan 

pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori (Depkes, 2015). 

Kebugaran fisik merupakan salah satu kegiatan yang mengarahkan pada 

pengembangan organ-organ tubuh manusia. Kebugaran fisik dapat dijelaskan 

sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang tidak 

membuat rasa lelah yang berlebihan, kebugaran fisik berhubungan dengan organ-

organ tubuh seseorang untuk melaksanakan tugas individu sehari-hari dengan baik 

tanpa mengalami kelelahan yang berarti (Mutohir, 2014). Kebugaran fisik adalah 

kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban 

fisik yang diberikan kepada individu dari pekerjaan yang dilakukan sehari-hari tanpa 

menimbulkan kelelahan (Samsudin, 2008). 

Kebugaran dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok yakni kebugaran 

statis, kebugaran dinamis, dan kebugaran motoris (Irianto, 2009). Seseorang yang 

merasa tubuhnya sehat belum tentu memiliki kebugaran, untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari tubuh seseorang dituntut bukan hanya bebas dari penyakit saja akan 

tetapi diperlukan kebugaran yang dinamis pula. Sedangkan untuk olahragawan 

dituntut untuk memiliki kebugaran motorik agar dapat berprestasi secara optimal. 

Keadaan kurang gerak (Hipokinetik) dapat menyebabkan banyak problematika 

dalam kehidupan individu yang ditandai dengan banyaknya penyakit degenerative 

atau non infeksi seperti penyakit jantung coroner, hipertensi, aterosklerosis, diabetes 

mellitus, osteoporosis, sakit pinggang, gampang kelelahan dan lain sebagainya 

(Irianto, 2009). 
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Di Indonesia sendiri yang menjadi faktor resiko diantaranya adalah merokok 

dan keterpaparan terhadap asap rokok, diet atau pola makan yang tidak sehat, 

kurang aktivitas fisik, konsumsi minuman beralkohol, dan riwayat keluarga 

(keturunan) yang merupakan hasil dari ketidakbugaran pada tubuh individu. 

Berdasarkan data Survei Indikator Kesehatan Nasional (SIRKESNAS) tahun 2016, 

prevalensi merokok sebesar 28,5%, sedangkan prevalensi penduduk dengan tekanan 

darah tinggi sebesar 30,9%, dan prevalensi obesitas (IMT ≥25 – 27) sebesar 33,5 % 

sedangkan penduduk obesitas dengan IMT ≥ 27 sebesar 20,6 % data tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kebugaran jasmani penduduk diindonesia kurang 

sehingga kualitas fungsi paru-jantung juga menurun (Depkes RI, 2017). 

Kebugaran fisik dapat diketahui dengan bagaimana seseorang beraktifitas fisik 

yang aktif bila melakukan aktifitas lebih dari 6 jam /hari, dan kurang aktif apabila 

kurang dari 6 jam/hari. Hasil dari (RISKESDAS 2018) dengan usia lebih dari 10 

tahun didapatkan proporsi penduduk melakukan aktifitas fisik aktif dan kurang aktif 

yaitu proporsi aktifitas fisik tergolong kurang aktif dengan rata-rata  yaitu sebanyak 

26,1 % tahun 2013 dan pada tahun 2018 didapatkan hasil 33,5% . Terdapat 22 

provinsi penduduk Indonesia dengan aktifitas fisik kurang dan 5 provinsi 

diantaranya yaitu DKI Jakarta (44.2%), papua (38,9%), papua barat (37.8%), 

Sulawesi tenggara (37.2%) dan aceh (37.2%). Sedangkan jawa timur sendiri yang 

aktif dalam melakukan aktifitas fisik sebanyak 78,7 dan aktifitas fisik yang kurang 

yaitu 21,3 %(RISKESDAS 2018).  

Salahsatu upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk 

membudayakan hidup sehat adalah melalui penyelenggaraan program gerakan 
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masyarakat hidup sehat (Germas). Bentuk kegiatan Germas yaitu mengampanyekan 

kegiatan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, dan memeriksakan kesehatan 

secara rutin. Dengan gerakan ini diharapkan terciptanya perilaku yang sehat sehingga 

dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular. 

Pada (RISKESDAS 2018) menunjukan kondisi kesehatan generasi milenial lebih 

sehat dibandingkan Generasi sebelumnya kesehatan fisik sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas yang sehari-hari dilakukan. Selama tiga tahun terakhir, angka 

kesakitan penduduk di Indonesia mengalami penurunan. Angka kesakitan penduduk 

tahun 2015 sebesar 16,14 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan angka 

kesakitan penduduk tahun 2017 yang berada di angka 14,31 persen. Penurunan 

angka kesakitan ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam meningkatkan 

fasilitas dan kesadaran masyarakat terkait bidang kesehatan.Generasi milenial lahir di 

masa kesehatan masyarakat sudah menjadi prioritas pemerintah. Generasi milenial 

cenderung mengalami angka kesakitan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

generasi sebelumnya. Angka kesakitan generasi milenial 2 kali lebih rendah 

dibandingkan dengan generasi X dan 3 kali lebih rendah dibandingkan dengan 

generasi baby boom + veteran. Kondisi ini merata berlaku di daerah perkotaan dan 

perdesaan. Selain faktor program pemerintah, rendahnya angka kesakitan generasi 

milenial didukung oleh usia yang masih tergolong muda. Angka kesakitan generasi 

milenial lebih banyak dipengaruhi oleh konsumsi makanan tidak sehat (junk food) 

yang semakin mudah ditemui. Selain itu, kurangnya olahraga(aktivitas fisik), stres 

berkepanjangan dan konsumsi rokok serta alkohol yang berlebihan turut 
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memengaruhi angka kesakitan generasi milenial. Selama tiga tahun terakhir, angka 

kesakitan generasi milenial di Indonesia mengalami penurunan .  

Generasi milenial di daerah perkotaan mengalami angka kesakitan yang lebih 

rendah dibandingkan dengan generasi milenial di daerah perdesaan. Hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor. Generasi milenial yang tinggal di daerah perkotaan 

cenderung lebih suka mencari info instan terkait kesehatan terlebih dahulu ketika 

mengalami gejala awal sakit sebelum memeriksakan diri ke tempat pelayanan 

kesehatan. Namun, generasi milenial yang tinggal di daerah perdesaan tidak. Selain 

itu, banyaknya fasilitas kesehatan yang tersedia juga turut memberikan andil 

bagaimana angka kesakitan generasi milenial di daerah perkotaan lebih rendah 

dibandingkan dengan generasi milenial di daerah perdesaan. Apabila dilihat 

berdasarkan jenis kelamin, angka kesakitan generasi milenial selama tiga tahun 

terakhir di Indonesia perlahan menunjukkan tren yang menurun baik pada generasi 

milenial lakilaki maupun perempuan. Akan tetapi, angka kesakitan generasi milenial 

perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan generasi milenial laki-laki. Hal 

tersebut merupakan hal yang wajar mengingat perempuan mengalami menstruasi 

setiap bulan serta mengalami proses kehamilan dan melahirkan ketika sudah 

melakukan perkawinan, sedangkan laki-laki tidak. Angka kesakitan pada generasi 

milenial secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 8,63 persen. 

Dengan kata lain, terdapat 8 hingga 9 orang dari 100 orang generasi milenial di 

Indonesia yang mengalami keluhan kesehatan dan aktivitasnya terganggu. Apabila 

dilihat berdasarkan provinsi, angka kesakitan generasi milenial cukup beragam pada 

kisaran angka 5,57 persen hingga 14,49 persen. Lima provinsi pada tahun 2017 
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dengan angka kesakitan generasi milenial tertinggi ada di Provinsi Gorontalo, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Provinsi Bali. Sedangkan Provinsi Papua dan Maluku merupakan dua 

provinsi dengan angka kesakitan generasi milenial terendah pada tahun 2017. 

Banyak faktor penyebab mengapa suatu provinsi mempunyai angka kesakitan cukup 

tinggi pada generasi milenialnya. Mulai dari faktor kemiskinan, asupan gizi yang 

kurang,kurangnya aktivitas hingga layanan kesehatan dasar yang tersedia di sekitar 

tempat tinggal. Ketika mengalami gejala sakit tertentu, generasi milenial biasanya 

akan mencari tahu informasi pertama kali melalui internet sebelum pergi 

berkonsultasi ke tenaga kesehatan.  

Dengan kemudahan teknologi yang ada, generasi milenial juga memanfaatkan 

konsultasi ke tenaga kesehatan lewat platform-platform kesehatan online. Begitu 

pula untuk kondisi pengobatan pertama, pencegahan maupun pengaturan pola 

hidup sehat. Maka, tidak mengherankan jika generasi milenial lebih sehat 

dibandingkan dengan generasi-generasi.  

Selama tahun 2015-2017, rata-rata lama sakit generasi milenial cenderung tidak 

mengalami perubahan baik pada generasi milenial laki-laki maupun generasi milenial 

perempuan baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Kondisi ini dapat 

dikatakan bahwa generasi milenial perempuan lebih banyak mengalami kondisi sakit 

hingga mengganggu aktivitas sehari-hari jika dilihat dari angka kesakitan, tetapi 

dengan rata-rata lama sakit lebih pendek jika dilihat pada angka rata-rata lama sakit 

dibandingkan dengan generasi milenial laki-laki. Dengan kata lain, kondisi generasi 
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milenial perempuan cenderung cepat mengalami kesembuhan ketika sakit 

dibandingkan dengan generasi milenial laki-laki. 

Berdasarkan Fenomena yang terjadi ini dapat disimpulkan bahwa gaya hidup 

tidak sehat seperti merokok ,konsumsi minuman alcohol serta kurang nya olahraga  

sangat berhubungan erat dengan tingkat kebugaran seseorang baik wanita mau pun 

pria. Kebugaran fisik untuk kebutuhan jangka panjang sangat bermanfaat dan salah 

satu pencegahan yang dapat dilakukan dengan program germas (gerakan masyarakat 

sehat) yaitu menggalakkan masyarakat untuk lebih meningkatkan aktivitas fisik 

olahraga, konsumsi sayur dan buah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan Studi 

Literatur tentang “Pengaruh Aktivitas Jalan Kaki Terhadap Kebugaran Fisik” . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah 

Adakah Pengaruh Aktivitas Jalan Kaki Terhadap Kebugaran Fisik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Pengaruh Aktivitas Jalan Kaki Terhadap Kebugaran Fisik.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam 

Pengaruh aktivitas jalan kaki terahadap kebugaran fisik . Manfaat penelitian ini di 

tinjau dari segi teoritis dan praktisi, yaitu: 
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 1.4.1 Teoritis  

 Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu keperawatan dan 

wawasan mengenai pengaruh aktivitas jalan kaki terhadap kebugaran fisik 

1.4.2 Praktis  

a. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

wawasan bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh aktivitas jalan kaki 

terhadap kebugaran fisik. 

b. Bagi Peneliti Lain 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi data dasar dan 

pengembangan ilmu keperawatan dalam lingkup keperawatan komunitas, 

serta sebagai dasar dalam pengembangan ilmu keperawatan untuk 

dijadikan referensi penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Profesi Keperawatan  

 Dapat memberikan sumbangan ilmu bagi ilmu keperawatan 

khususnya ilmu keperawatan komunitas dan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memberikan asuhan keperawatan mengenai pengaruh aktivitas 

jalan kaki terhadap kebugaran fisik. 

 

1.5 Keaslian Penelitian  

Dari hasil kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan 

dengan penelitian tentang hubungan frekuensi kekambuhan dapat mempengaruhi 

perkembangan perilaku pada anak penderita asma belum pemah dilakukan, namun 
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penelitian yang memiliki kemiripan pernah dilakukan seperti tercantum sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Gilang Okta Prativi , Soegiyanto , 

Sutarji  (2013) dengan Judul “Pengaruh Aktivitas Olahraga Terhadap Kebugaran 

Jasmani” . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aktivitas 

olahraga terhadap kebugaran jasmani.Penelitian ini dilakukan analisis data 

non parametric uji Wilcoxon . Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan 

kebugaran jasmani sebelum dan sesudah di berikan latihan olahraga .pada 

penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh 

aktivitas jalan kaki terhadap kebugaran fisik. 

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah, Hestiningsih dan 

Saraswati (2017), dengan Judul  factor – factor yang berhubungan dengan kebugaran 

jasmani pada remaja siswa kelas XI SMK Negeri 11 Semarang didapatkan hasil 

bahwa terdapat perbedaan antara variabel factor-faktor yang berhubungan 

dengan kebugaran fisik pada remaja dengan variabel pengaruh aktivias jalan 

kaki terdapat perngaruh sehingga variabel yang saya gunakan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah, Hestiningsih dan Saraswati 

berbeda pada variabelnya yaitu pengaruh aktivitas jalan kaki terhadap 

kebugaran fisik. 

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bryantara (2016), dengan Judul  

factor – factor yang berhubungan dengan kebugaran jasmani ( VO2 Maks) Atlet 

sepakbola didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan antara variabel factor-

faktor yang berhubungan dengan kebugaran fisik pada atlet sepak bola 
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dengan variabel pengaruh aktivitas jalan kaki terhadap kebugaran fisik 

terdapat perbedaan sehingga variabel yang saya gunakan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Bryantara berbeda pada variabelnya yaitu pengaruh 

aktivitas jalan kaki terhadap kebugaran fisik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


