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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Pada saat ini sudah terjadi peningkatan kualitas dan pelayanan di bidang 

kesehatan bagi penduduk yang mengakibatkan terjadinya peningkatan usia 

harapan hidup penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang 

sehat berarti semakin banyak penduduk yang berusia lanjut (lansia). Lansia bukan 

suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang 

ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress 

lingkungan (Pudjiastuti,2003). Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 

tahun ke atas. Setiap manusia seiring dengan bertambahnya usia akan mengalami 

proses penuaan. Penuaan adalah proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan 

secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya akan terjadi perubahan 

anatomis,fisiologis, dan biokimia pada tubuh, sehingga akan mempengaruhi 

fungsi dan kemampuan secara keseluruhan (Depkes RI, 2001). 

Pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia tercatat 

sebagai paling pesat di dunia dalam kurun waktu tahun 1990-2025. Menurut 

perkiraan dari biro sensus Amerika (2003), populasi lansia di Indonesia 

diproyeksikan akan meningkat sekitar 414%, merupakan suatu angka tertinggi di 

seluruh dunia dan pada tahun 2020 Indonesia akan menduduki peringkat keempat 

dalam jumlah lansia paling banyak sesudah Cina, India, Amerika Serikat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2007), jumlah lansia di Indonesia 

mencapai 18,96 juta jiwa pada tahun 2007 dan diprediksi akan lebih meningkat 

pada tahun 2020 sebesar 28.822.879 (11,34%). Lanjut usia jika dilihat persentase 

dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sedangkan menurut data Menko 

Kesra jumlah penduduk lansia tahun 2006, sebesar ± 19 juta jiwa dengan usia 

harapan hidup 66,2 tahun. Menko Kesra juga memprediksi pada tahun 2020 

jumlah lansia sebesar 28,8 juta (11,34%) dengan usia harapan hidup 71,1 tahun. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2009), Provinsi Jawa Barat pada tahun 

2009 jumlah lansia sebanyak 20.933.786 jiwa yang merupakan provinsi dengan 

jumlah lansia terbesar. 
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Proses penuaan banyak memiliki dampak besar bagi lansia. Semakin 

lanjutnya usia seseorang maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun. 

Kemampuan fisik yang menurun ini juga dapat berpengaruh pada kemandirian 

lansia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Fungsi kemandirian lansia 

mengandung pengertian, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh lansia untuk tidak 

bergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitasnya, semua dilakukan 

sendiri dengan keputusan sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya 

(Allimul,2004). Aktivitas kehidupan sehari-hari adalah pekerjaan rutin sehari-hari 

misalnya seperti makan, minum, mandi, bangun, berjalan, tidur, duduk, ke WC, 

BAB, BAK, membersihkan kamar tidur, berpakaian rapih, olahraga, menunci 

pintu dan jendela, pergi ke pasar, potensi seksual dan bergerak (Depkes RI, 2010). 

ADL terbagi 2 yaitu ADL Standard dan ADL Instrumental. ADL Standard 

yaitu kegiatan yang meliputi kemampuan merawat diri, seperti makan, mandi, 

buang air besar atau buang air kecil. Sedangkan ADLlnstrumental merupakan 

aktivitas yang lebih kompleks (Suhartini,2009). Fungsi fisik yang menurun akan 

mempengaruhi lansia dalam melakukan kegiatannya terutama pada aktivitas 

kehidupan sehari-hari tersebut. Lansia tersebut dapat menjadi ketergantungan 

pada orang-orang yang berada disekitarnya baik keluarga ataupun masyarakat 

sekitar. Oleh sebab itu lansia sering dianggap lemah dikarenakan faktor dari 

fungsi fisik yang menurun, walaupun tidak semua lansia seperti itu. 

Selain kondisi fisik yang menurun, masalah lain yang juga mendominasi 

pada lansia adalah kesehatan lansia. Masalah umum yang sering dialami lanjut 

usia yang berhubungan dengan kesehatan fisik, dan disebabkan oleh penyakit 

degeneratif, salah satunya adalah terjadinya penurunan massa tulang yang dapat 

merubah struktur tulang atau disebut osteoporosis. Berdasarkan data World Health 

Organization, pada tahun 2000 diperkirakan hampir 9 juta pria dan wanita usia ≥ 

50 tahun di dunia pada saat itu. Dari jumlah itu sebanyak, sebanyak 17,4% 

penderita osteoporosis berada di Asia Tenggara. Di Indonesia, sendiri jumlah 

penderita osteoporosis belum dapat dipastikan. Penelitian yang ada melaporkan 

bahwa penderita osteoporosis di Indonesia kira-kira 10% pada tahun 2005. 

Osteoporosis dapat meningkatnya kerapuhan tulang serta risiko terjadinya patah 

tulang. Tulang yang rapuh membuat tubuh menjadi lebih pendek dari kondisi 
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sebelumnya, atau bungkuk karena lengkungan semakin besar. Dan yang lebih 

membahayakan bila jatuh akan mudah sekali patah, dengan akibat menjadi cacat 

permanen. Kondisi lansia akibat osteoporosis ini dapat mempengaruhi 

kemandirian lansia dalam kehidupannya sehari-hari. Lansia akan lebih 

ketergantungan kepada keluarga atau masyarakat sekitar akibat penurunan kondisi 

fisik yang dialaminya dan mengakibatkan ketidakmandirian pada lansia. 

Akan tetapi pada lansia yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan terhindar 

dari osteoporosis, lansia tersebut akan dapat terbiasa melakukan aktivitasnya 

secara mandiri tanpa adanya ketergantungan pada orang-orang di sekitarnya. 

Banyak olahraga ataupun latihan fisik yang yang dapat dilakukan para lansia dan 

memiliki efek yang baik serta menjadikan tubuh menjadi lebih sehat. Salah satu 

yang dilakukan agar memiliki tubuh yang sehat, mandiri dan mencegah dari 

osteoporosis misalnya dengan melakukan olahraga seperti senam. Suatu penelitian 

yang dipublikasikan dalam The Jurnal of the American Medical Assosiation 

menyatakan, latihan dengan beban ringan dua kali per minggu dapat mengurangi 

risiko osteoporosis yang dapat menyebabkan fraktur secara spontan. Senam 

apabila dilakukan secara teratur dan benar dapat memberikan banyak manfaat 

seperti membentuk kondisi fisik (kekuatan otot,kelenturan, keseimbangan, 

ketahanan, keluwesan dan kecepatan) yang baik, membentuk berbagai sikap 

kejiwaan (membentuk keberanian, kepercayaan diri, dan kesanggupan bekerja 

sama), mempertahankan dan meningkatkan taraf kesegaran jasmani yang baik. 

Senam yang dapat dilakukan salah satunya adalah senam osteoporosis. 

Senam ini termasuk salah satu olah raga yang gerakan dasarnya mudah sehingga 

mudah diikuti oleh para lansia. Berdasarkan atas pemaparan latar belakang 

tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh pengaruh senam lansia 

yaitu salah satunya senam osteoporosis serta pengaruhnya terhadap kemandirian 

lansia dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-harinya. 
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I.2  Rumusan Masalah 

Proses penuaan banyak memiliki dampak besar bagi lansia. Kemampuan 

fisik path lansia akan menurun sehingga dapat berpengaruh pads kemandirian. 

Selain kondisi fisik yang menurun, masalah lain yang juga mendominasi pada 

lansia adalah kesehatan lansia. Masalah umum yang sering dialami lanjut usia 

yang berhubungan dengan kesehatan fisik, dan disebabkan oleh penyakit 

degeneratif, salah satunya adalah osteoporosis dan dapat berakibat 

ketidakmandirian pada lansia. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya 

osteoporosis dengan melakukan olahraga, seperti senam osteoporosis. 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Adapun tujuan itu adalah sebagai berikut: 

 

I.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam 

osteoporosis yang dilakukan oleh lansia terhadap kemandirian lansia tersebut. 

 

I.3.2  Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui hubungan antara senam osteoporosis terhadap 

kemandirian pada lansia. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

I.4.1  Manfaat Teoritis 

Sebagai salah satu sumber pengetahuan tentang manfaat senam osteoporosis 

terhadap kesehatan terutama tulang dan manfaatnya terhadap kemandirian lansia. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

I.4.2.1  Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui serta cara membuat dan melakukan penelitian karya tulis 

ilmiah dengan baik dan benar. Serta dapat mengetahui hubungan senam 

osteoporosis dengan kemandirian pada lansia yang mengikuti senam. 
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I.4.2.2  Manfaat Bagi Para Lansia 

Memberikan informasi kepada para lansia dan peneliti selanjutnya tentang 

pengaruh senam osteoporosis terhadap kemandirian lansia. 

Agar para lansia menyadari akan pentingnya latihan fisik yaitu melalui 

senam osteoporosis sehingga para lansia tergerak untuk melaksanakan senam dan 

mencegah lansia agar terhindar dari osteoporosis yang dapat mempengaruhi 

kemandiriannya dengan melakukan senam ini. 

 

I.4.2.3  Manfaat Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai masukan kepada para lansia dan keluarganya serta bagi masyarakat 

umum untuk menyadari pentingnya latihan fisik yaitu melalui senam osteoporosis 

ini agar tercapainya derajat kesehatan terutama kesehatan tulang sehingga lansia 

dapat hidup sehat dan dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri. 

 

I.4.2.4  Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya mengenai senam osteoporosis dan pengaruhnya terhadap 

kemandirian lansia. 
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