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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang  

Aktivitas duduk merupakan kegiatan yang  banyak di lakukan oleh orang 

setiap harinya. Duduk adalah kondisi seseorang berdiam tidak merubah posisi 

badan tetap dalam posisi tegak, menumpukan berat badan pada panggul dan juga 

anggota gerak bawah. Aktivitas duduk berperan juga sebagai posisi tubuh manusia 

untuk menghilangkan kelelahan (Samara 2004). Duduk sendiri memberikan rasa 

yang nyaman bagi semua orang yang melakukannya. Kebiasaan tersebut banyak 

masyarakat yang tidak menyadarinya (Harvey, Chastin, and Skelton 2013). Saat 

dalam posisi duduk banyak kegiatan yang bisa di lakukan seperti berkumpul 

keluarga, menonton tv, memasak, mencuci, menyetrika pakain, belajar, atau bahkan 

menyulam (Ekelund et al. 2016). 

Penuaan penduduk di abad 21 ini merupakan suatu fenomena yang tidak 

mungkin untuk di lewati oleh orang-orang di negara yang berkambang dan juga 

bagi negara yang maju. Setiap waktu di seluruh dunia ada beberapa orang yang 

sedang merayakan hari lahirnya yang berusia 60 tahun. Yang berarti jumlah dalam 

setahun kurang memiliki peningkatan pada jumlah masyarakat yang memiliki usia 

60 tahun (Unfpa 2012). 

Berdasarkan hasil analisa dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang 

jumlah manusia lanjut usia di dunia , pada tahun 2015 ada sejumlah 901 juta jiwa  

yang masuk dalam kategori lansia di dunia. Jumlah itu akan diperkirakan terus 

meningkat sejumlah 2 (dua) miliar jiwa pada tahun 2050 (United Nations 2015). 

Jumlah penduduk lanjut usia yang berdasarkan pada beberapa provinsi yang 

terdapat banyaknya lansia pada tahun 2015. Survey tersebut menunjukan beberapa 

provinsi yang memiliki lansia cukup banyak yaitu, Daerah Istimewa Yogyakarta 

yaitu (13,6 %), Jawa Tengah atau Jateng (11,7 %), Jawa Timur atau Jatim (11,5 %), 

dan Bali sebesar (10,4 %) (BPS, 2016). Meskipun Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta merupakan proporsi tertinggi di Indonesia, namun dari segi jumlah 
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lansia, masih lebih sedikit dibanding Provinsi Jabar, Jateng atau Jatim (Potapenko, 

2016). Dari jumlah data-data yang telah di dapat, secara umum jumlah penduduk 

lansia di inonesia pada tahun 2010 hingga 2035, jumlah penduduk lansia pada 

daerah  Jawa Barat pada tahun 2017 sejumlah 4,16 juta jiwa atau sejumlah 8,67 % 

dari total penduduk Jawa Barat, yang terdiri dari sejumlah 2,02 juta jiwa (8,31%) 

lansia pria dan sebanyak 2,14 juta jiwa (9,03%) lansia wanita  (Herlando et al. 

2017). 

Tahun 2019 sebanyak 27,88% rumah tangga lansia, dimana 61,75% di 

antaranyaa memiliki kepala keluarga lansia. Data susenas pada tahun 2019 

menunjukan 9.38 % lansia tinggal sendiri,dimana persentase lansia perempuan 

yang tinggal sendiri lebih tinggi di bandingkan lansia laki-laki(13,39% dengan 

4,98%).(Ika Maylasari, S.ST. et al. 2019) 

Proses penuaan merupakan suatu proses yang wajar dialami oleh setiap orang. 

Dimana pada fase ini lansia menglami berbagai perubahan-perubahan (Zalukhu, 

Phyma, and Pinzon 2016). Tetapi physical activity pada lansia sangatlah 

mempengaruhi besar dengan kondisi fisik lansia tersebut (Gopinath et al. 2018). 

Physical activity sangatlah berdampak banyak dari proses penuaan dimana 

mempertahankan kebugaran, pencegahan resiko jatuh, mempertahankan kepadatan 

tulang yang lebih tinggi, serta fungsi otot (Taylor 2014). 

Keseharian lansia haruslah memiliki ruang dan tempat yang memberikan 

kenyamanan bagi lansia saat di dalam ruangan maupun luar ruangan, melakukan 

berjalan yang terlalu lama mengakibatkan kelelahan pada lansia (Nuriman et al. 

2018). selain aktivitas seperti berjalan, lansia juga lebih sering melakukan aktivitas 

nya duduk santai diselingi dengan aktivitas sehari-hari lainya(Iswahyuni 2017). 

Secara umum orang tua pada dasarnya kurang aktif secara fisik dibandingkan orang 

dewasa, remaja, maupun anak-anak yang lebih aktif begerak dalam kegiatan sehari-

harinya, bahkan lansia bisa menghabiskan waktunya untuk duduk sekitar 8,5 jam 

dalam sehari (Harvey et al. 2013). Sebagian besar waktu luang terutama mereka 

yang tidak memiliki keahlian hanyalah berdiam dan duduk santai pada setiap 

harinya (Nurhidayah 2016). 

Lama waktu duduk berhubungan dengan penurunan Kesehatan pada lansia 

(Ekelund et al. 2016). Duduk dalam jangka waktu yang lama juga menyebabkan 
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resiko penyakit kardiovascular atau bahkan berujung pada kematian (Young et al. 

2016). Waktu duduk yang lama juga mempengaruhi pada status fisik, status kognitif, 

dan juga kesehatan mental (Rosenberg et al. 2015). Selain duduk lama, rendahnya 

endurance juga di pengaruhi oleh faktor gaya hidup, dan juga obesitas (Sagarra-

Romero et al. 2019) (Skrypnik et al. 2016). 

Endurance berfungsi sebagai daya tahan pada kemampuan seseorang dalam 

aktivitas sehari-hari dalam fungsi jantung, paru-paru, dan otot (Ahmad 2019). 

Kondisi endurance yang baik dapat di rasakan Ketika seseorang melakukan kegiatan 

dalam intensitas sedang, hingga intensitas tinggi tidak menimbulkan rasa sakit 

maupun kelelahan yang cukup berat (Ratna 2016). 

Endurance di perlukan untuk beraktivitas sehari-hari. Endurance yang 

mengalami penurunan akan mempengaruhi physical fitness, menimbulkan rasa 

mudah lelah saat melakukan kegiatan sehari-hari dan juga akan mengalami 

pelambatan intensitas kegiatan yang di lakukan sehari-hari (Schiff and 

Hermawijayawan 2018). 

Selain itu agility, strength, flexibility, balance, walking speed ikut serta dalam 

mempengaruhi kualitas physical fitness pada lansia (Sagarra-Romero et al. 2019). 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis terinspirasi untuk melakukan 

literature review yang berjudul “Hubungan Durasi Lama Duduk Terhadap 

Endurance Pada Lansia”. 

 

I.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat di identifikasikan ada beberapa 

masalah, yaitu :  

a. Tahun 2019 sebanyak 27,88% rumah tangga lansia, dimana 61,75% di 

antaranya memiliki kepala keluarga lansia. 

b. Lansia yang duduk lebih dari 4 jam beresiko terhadap rendahnya 

endurance dan faktor gaya hidup juga mempengaruhi tingkat endurance. 

c. Lansia bisa menghabiskan waktunya untuk duduk sekitar 8,5 jam dalam 

satu hari. 
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I.3 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang tersebut dan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut :  

 “Adakah  hubungan durasi lama duduk terhadap Endurance  pada lansia ?” 

 

I.4 Tujuan Penulisan 

I.4.1 Tujuan Umum 

Sebagai bahan kajian apakah adanya hubungan durasi lama duduk pada 

lansia. 

 

I.4.2 Tujuan Khusus 

Untuk memberikan informasi tentang dampak durasi lama duduk pada lansia. 

 

I.5 Manfaat Penulisan   

I.5.1 Bagi Penulis 

Merupakan bentuk tugas akhir untuk menyelesaikan program studi diploma 

tiga Fisioterapi, yang berguna dalam pembelajaran dan menambah kemampuan 

pengetahuan, mengindentifikasi, menganalisa serta bisa mengambil satu 

kesimpulan masalah, meningkatkan pemahaman penulis dalam penelitian adanya 

hubungan durasi lama duduk pada lansia. 

 

I.5.2 Bagi Institusi  

Berguna bagi institusi kesehatan dalam upaya mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan kemampuan dalam mempelajari, menganalisa dan mengambil 

suatu kesimpulan dari kasus Endurance pada lansia. 

 

I.5.3 Bagi Masyarakat  

Memberikan wawasan kepada individu muda, dewasa, tentang lama duduk 

yang sesuai dan mengenalkan peran fisioterapi untuk masyarakat. 
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I.5.4 Bagi Lansia  

Memberikan pengetahuan tentang dampak dari terlalu lamanya duduk yang 

memiliki dampak yang tidak baik bagi Kesehatan para lansia. 

 

 


