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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebugaran jasmani pada hakikatnya adalah kekutan fisik individu untuk 

melakukan suatu pekerjaan dalam keseharian tanpa adanya rasa lelah yang 

berarti (Sumintarsih, 2007). Globalisasi yang terjadi pada saat ini berdampak 

langsung pada perubahan pola perilaku yang menimbulkan tidak seimbangannya 

antara asupan, pola makanan dengan aktivitas fisik seseorang. 

Ketidakseimbangan inilah yang akan mengakibatkan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

seseorang mengalami kenaikan. Perubahan perilaku Sedentary Life Style ini akan 

berkolerasi dengan kejadian obesitas, penurunan aktivitas fisik, risiko penyakit 

jantung, stroke, diabetes, gangguan pada tulang dan otot serta penyakit 

keganasan yang lainnya (Ortega, 2007). 

Kebugaran fisik pada individu tidak didapat hanya dengan sekali 

melakukan latihan. Kebugaran jasmani akan dicapai oleh individu ketika 

memiliki suatu kebiasaan yang teratur dan menjadikan tubuh memiliki derajat 

kesehatan baik, sehingga tubuh lebih terlatih, tidak mudah lelah, serta dapat 

melakukan suatu pekerjaan secara efisien. Dalam kesehatan olahraga, tingkat 

    max dapat di jadikan sebagai tolak ukur derajat kebugaran tubuh atau 

kapasitas fisik seseorang. Pada usia lanjut, tingkat     max secara bertahap 

mengalami penurunan yang disebabkan banyak faktor (Wibowo, 2003). 

Pertumbuhan fisik seorang individu akan terhenti pada usia 17 tahun 

untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki. Kemampuan kualitas fisik yang 
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paling baik akan diperoleh pada usia 20-30 tahun. Dalam ilmu kedokteran 

disebut dengan The Golden Age. Memasuki usia 30 tahun, tubuh akan 

mengalami penurunan pada kemampuan tubuh secara perlahan. Penurunan yang 

terjadi seringkali tidak terasakan, misalnya penurunan kapasitas aerobik atau 

Oxygen Consumtion yang disebut      max.     max adalah indikator 

pemakaian oleh organ jantung dan paru-paru serta otot tubuh untuk metabolism 

(Sumintarsih, 2007).  

Dengan bertambahnya usia diatas 30 tahunk, akan ada penumpukan 

lemak pada tubuh, berkurangnya massa otot serta jaringan organ tubuh yang juga 

mengalami penurunan. Secara otomatis     max juga mengalami penurunan 

perlahan yang berdampak turunnya kemampuan pada fisiknya. Pada lanjut usia, 

penurunan     max akan menurunkan aktivitas fisik. Sehingga, risiko mendeita 

penyakit tertentu pada lanjut usia sangat tinggi (Wibowo, 2003). 

Aktivitas fisik yaitu gerakan pada tubuh, dilakukan oleh otot terjadi  

pengeluaran energi. Aktivitas ketika dilakukan secara benar dan teratur sangat 

dapat memelihara kesehatan fisik, mental serta mempertahankan kualitas hidup. 

Kecilnya aktivitas pada lanjut usia maupun pada usia dewasa dapat dikategorikan 

faktor risiko penyebab sakit kronis dan dapat menyebabkan kematian secara 

massal. Penurunan kegiatan dapat berakibat tumpukan energi didalam tubuh 

dalam bentuk lemak (Febriyanti, 2015). 

Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun 

keatas. Dapat dilihat dari derajat kesehatan, mereka akan mengalami penurunan 

derajat kesehatan baik secara fisiologis maupun diakibatkan karena suatu 

penyakit. Ketika memasuki usia lanjut, seseorang cenderung mengurangi 
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aktivitasnya. Dikarenakan adanya penurunan kemampuan yang mudah lelah 

ketika melakukan pekerjaan atau karena suatu penyakit yang mengakibatkan 

lansia tidak lagi mampu menjalankan aktivitas fisiknya secara normal (Maryam, 

dkk, 2008).   

Aktivitas fisik ketika masa muda tidak lagi bisa dilakukan ketika 

memasuki lanjut usia. Seperti berlari, berjalan cepat dan jauh, lansia akan cepat 

merasa lelah karena aktivitas tersebut berhubungan dengan sistem 

kardiorespiratori. Sistem ketahanan kardiorespiratori mempengaruhi sistem 

kebugaran pada tubuh dan begitu sebaliknya. Tingkat kebugaran juga dapat 

mempengaruhi aktivitas fisik seseorang. Kemampuan Kardiorespiratori dinilai 

menggunakan      max. Tingkat     max pada individu yang terlatih seperti 

atlet maupun pada individu yang tidak terlatih akan menurun seiring dengan 

bertmabahnya usia (Nur, 2008).  

Kebugaran kardiorespirasi individu bisa dinilai dari mampu atau tidaknya 

ia mengerjakan tugas berat secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama. 

Dalam keseharian pasti melibatkan kontraksi otot tubuh. Agar bisa kontraksi 

dengan baik, otot butuh suplai energi, oksigen yang baik. Bila tidak ada suplai 

energy dan oksigen yang baik, maka otot tidak bisa bekerja dengan baik. 

Kekuatan fisik akan bergantung pada fungsi jantung dan paru-paru. Dengan 

demikian, kebugaran jantung dan paru-paru berperan penting untuk menjalankan 

aktivitas fisik (Sulistiono, 2014).  

Tubuh bergantung pada sistem kardiorespirasi untuk menyalurkan 

oksigen pada seluruh sel, jaringan dan organ tubuh. Tanpa oksigen, sel dalam 
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tubuh manusia tidak dapat berfungsi dan akan mengalami kematian. Setiap orang 

memerlukan derajat ketahanan sistem kardiorespiratori yang baik untuk dapat 

melakukan aktivitas sehari-hari. Jika sedang melakukan olahraga, sistem 

ketahanan jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras untuk mesuplai 

oksigen yang cukup, agar aktivitas tetap berjalan sehingga lebih efisien dalam 

mensuplai oksigen (Hoeger, 2011). 

Proses menua mengakibatkan terjadinya kehilangan massa otot secara 

progresif. Proses ini terjadi sejak usia 40 tahun dengan penurunan metabolisme 

basal mencapai 2% pertahun. Saat lansia mencapai usia diatas 70 tahun, 

menurunnya massa otot dapat mencapai hingga 40%. Setelah penurunan otot dan 

massa tulang, pada lansia juga mengalami peningkatan lemak tubuh.  Perubahan  

komposisi seperti ini sangat tergantung pada gaya hidup dan aktivitas fisik pada 

lansia (Abikusno, 2013). 

Berdasarkan hasil studi pedahuluan yang telah dilakukan di Posyandu 

Lansia Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, terdapat jumlah lansia sebanyak  

169 orang (56 laki-laki dan 113 perempuan). Posyandu lansia Pandanwangi 

memiliki wilayah posyandu dimulai dari Rw 01 sampai Rw 06. Dari hasil 

wawancara dengan ketua posyandu lansia Pandanwangi di masing-masing Rw, 

tingkat kebugaran lansia cenderung rendah. Ketika datang ke posyandu dengan 

berjalan kaki banyak lansia yang mengalami kelelahan, padahal jarak rumah dan 

posyandu cukup dekat. Menurut hasil wawancara di atas dapat menjadi 

gambaran bahwa aktivitas fisik pada lansia di posyandu lansia Pandanwangi 

cenderung rendah dan aktivitas fisik yang rendah dapat mempengaruhi tingkat 

     max seseorang. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut 
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apakah terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan tingkat      max pada 

lansia.    

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan aktivitas fisik dengan tingkat      max pada lansia 

di Posyandu Lansia Pandanwangi?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi hubungan aktivitas fisik dengan tingkat 

tingkat      max pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi aktvitas fisik pada lansia di Posyandu Lansia  

Pandanwangi 

b. Mengidentifikasi tingkat     max pada lansia di Posyandu Lansia  

Pandanwangi 

c. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan tingkat     max pada 

lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada  

pembaca mengenai hubungan aktivitas fisik terhadap tingkat     max pada 

lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi 
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2. Aspek Praktis  

a. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan 

dan wawasan baru menegenai hubungan aktivitas fisik terhadap tingkat 

     max pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi 

b. Untuk responden diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur sehingga 

responden yang memiliki tingkat     max rendah dapat memperbaiki 

aktivitas fisik dengan baik dan bagi responden yang memiliki tingkat      

max yang  cukup dapat mempertahankan aktifitas fisiknya agar terus 

terjaga kebugarannya 

c. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pengetahuan tentang hubungan aktivitas fisik terhadap tingkat      max 

Sehingga tahu bagaimana seharusnya mempertahankan  kebugaraan pada 

lansia 

d. Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.  

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama, Judul 

dan Tahun 

penelitiann 

Instrumen 

Penelitiana 

Hasil 

Penelitian

b 

Metode 

Penelitian

c 

Perbedaan degan 

Penelitiand yang 

Akan dilakukanf 

1 Ni Kadek 

Febriyanti, 

Hubungan IMT 

dan Aktivitas 

Fisik Terhadap 

Daya Tahan 

Kardiovaskular 

Pada Mahasiswa 

IMT, 

IPAQ, 

Harvard 

Step Test 

Ada 

Hubungan 

IMT dan 

Aktivitas 

Fisik 

Terhadap 

Daya 

Crossss 

sectional 

Subjek dan variabel 

penelitian terdapat 

perbedaan antara 

penelitian 

sebelumnya dan 

yang akan dilakukan.  
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Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Udayana. 

2015 

Tahan 

Kardiovas

kular 

2 Rina Andriani, 

Hubungan 

Antara Indeks 

Massa Tubuh 

dan Aktivitas 

Fisik dengan 

Volume 

Oksigen 

Maksimum. 

2016 

IMTu, 

IPAQiii 

Lari Sirkuit 

2x10 menit 

Terdapat 

Hubungan 

Antara IMT 

dan 

Aktivitas 

Fisik 

dengan 

VO2 max 

Cross5 

sectional8 

Subjek/ dan variabelc; 

yang digunakan tidak 

sama 

3 Saudial 

Ghomim, 

Hubungan 

Kebugaran    

dengan 

Aktivitas Fisik, 

Status Gizi, 

Asupan Nutrisi, 

Status 

Kesehatan dan 

Prilaku 

Merokok Pada 

Calon Jamah 

Haji di Desa 

Mojosari. 

2017 

Six minuteo 

walking 

testkl 

IPAQ  

Status 

merokok 

Tinggi dan 

berat badan 

Riwayat DM 

Kadar gula 

Tekanan 

darah 

Food recal 

 

 

Faktorer 

yang; 

berhubu-

ngan 

dengan 

kebugaran 

adalah 

aktivitas 

fisik. 

Tidak ada 

kaitanko 

antara 

tingkat 

kebugaran 

dengan 

variabel 

yang lain. 

 

Cross1 

sectional3 

Responden penelitian 

sebelum dann selanjut-

nya terdapat 

perbedaan. 

 

4 Asri Seftika 

Dewi, 

Hubungan 

AntaraVo2 max 

Dengan Kualitas 

Hidup pada 

Lanjut Usia, 

2016 

Six Minute 

Walkingg 

Test, 

Kuiesionerp 

kualitas 

hidup 

Terdapat 

korelasio 

antara 

Vo20 max 

dengan 

kualitas 

hidup pada 

lansia 

Cross4 

sectionalj 

Variabelnyang digun- 

akan7oleh peneliti seb-

elumnya adalah vo2 

max,  kualitas hidup. 

 

Sedangkan yang digu-

nakan oleh peneliti sel-

anjutnya memakai ak-

tivitas2fisik,vo2maxxx 

5 Widya Fitrianti, 

Hubungan 

Antara Ekpansi 

Thorax dan 

Indeks Massa 

Tubuh Dengan 

 ekspansi 

thorax 

dengan 

midline 

SMWT 

Tidak adap 

korelasiz 

antarab 

ekspansi 

thorax 

dengan3 

Cross0 

sectionalq 

Variabel  penelitian 

sebelumnya adalah 

vo2 max dan ekspansi 

thorax. Sedangkan 

peneliti selanjutnya 

adalah vo2 maxpodan 
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Vo2 max pada 

Lanjut Usia 

(Lansia), 

2013 

tingkat Vo2 

max pada; 

lansias 

aktivitas fisikk 




