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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Salah satu indikator utama tingkat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya 

usia harapan hidup. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, berarti semakin 

banyak penduduk lanjut usia (lansia). Pada tahun 1990 jumlah penduduk lanjut 

usia 11,3 juta jiwa atau 8,9 %. Jumlah ini meningkat di seluruh Indonesia 

menjadi 15,1 juta jiwa pada tahun 2000 atau 7,2 % dari seluruh penduduk. 

Pada tahun 2020 jumlah lansia diproyeksikan mencapai sekitar 30 juta jiwa 

atau 11,5% dari total populasi. Hal ini menunjukan bahwa penduduk lanjut usia 

meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu (Suparto, 2003).  

 

Menurut Titus, ketua umum Lembaga Lanjut Usia Indonesia, lansia adalah 

warga yang berusia di atas 60 tahun.  Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 18 

juta jiwa lansia. Jumlah ini merupakan 7,8% dari total populasi. Sebanyak 25% 

lansia menderita penyakit degeneratif dan hidup tergantung pada orang lain. 

Sekitar 99% diantaranya mengkonsumsi obat dan sebagian besar 

menghabiskan hidupnya dengan beristirahat, tanpa berbuat apa-apa (Laksmi, 

2008). Penyakit-penyakit degeneratif tersebut antara lain penyakit 

kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah) termasuk hipertensi, diabetes 
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melitus, stroke, penyakit ginjal dan kanker (Brunner, 2002). Berdasarkan hasil 

riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2007, penyakit degeneratif meningkat 

dari 41,7% pada tahun 1995 menjadi 59,5% pada tahun 2007. Dari beberapa 

penyakit degeneratif yang ada, penyakit diabetes melitus merupakan salah satu 

penyakit yang mengalami peningkatan jumlah penderita yang cukup tinggi 

(Depkes, 2008). 

 

Diabetes melitus  ialah suatu penyakit degeneratif (pemunduran) yang ditandai 

oleh berbagai gejala sebagai akibat kadar gula darah yang tinggi (Soegondo et 

al., 2009). Menurut data World Health Organitation (WHO) Indonesia 

menempati urutan ke 7 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita 

diabetes mellitus terbanyak setelah India, China, Amerika Serikat, Uni Soviet, 

Jepang dan Brazil. Tercatat pada tahun 1995 jumlah penderita diabetes millitus 

di Indonesia mencapai 5 juta dengan peningkatan sebanyak 230 ribu penderita, 

Internasional Diabetes Federation (IDF) memperkirakan jumlah penderita 

diabetes mellitus di Indonesia meningkat dua kali lipat dari 2.598.000 pada 

tahun 2003 menjadi diabetes mellitus 5.210.000 penderita pada tahun 2025. 

WHO memastikan peningkatan pada penderita diabetes mellitus terutama tipe 

II paling banyak dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 

Diabetes Mellitus tipe II tanpa tergantung insulin muncul pada usia diatas 45 

tahun, karena pada usia 45 tahun ke atas tubuh sudah mengalami banyak 

perubahan terutama pada organ pankreas yang memproduksi insulin dalam 

darah (Suyono, 2007). 

 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDES) Departemen Kesehatan Indonesia 
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tahun 2008 menyatakan prevalensi DM di Indonesia sebesar 5,7% pada tahun 

2008 (Depkes, 2010). Lampung menjadi salah satu provinsi dari 13 provinsi 

mempunyai prevalensi Diabetes Melitus di atas prevalensi nasional, yaitu 

Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Hal ini juga terlihat dari angka 

kejadian diabetes melitus di provinsi Lampung untuk rawat jalan pada tahun 

2009 mencapai 365 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 

sejumlah 1103 orang (Adha, 2012). 

 

Pengelolaan diabetes melitus bertujuan untuk mempertahankan kadar gula 

darah dalam rentang normal. Latihan jasmani, seperti senam jantung sehat yang 

dilakukan secara terartur merupakan upaya awal dalam mencegah, mengontrol 

dan mengatasi diabetes. Senam jantung secara langsung dapat menyebabkan 

terjadinya peningkatan pemakaian glukosa oleh otot yang aktif, dan lebih 

banyak jala-jala kapiler terbuka sehingga lebih banyak tersedia reseptor insulin 

dan reseptor insulin menjadi lebih aktif yang akan berpengaruh terhadap 

penurunan glukosa darah pada pasien diabetes (Nabyl, 2009). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Puji Indriani, Heru Supriyatno dan Agus 

Santoso dengan judul “Pengaruh Latihan Fisik :Senam Aerobik Terhadap 

Penurunan Kadar Gula Darah Pada Penderita DM Tipe II Di Wilayah 

Puskesmas Bukateja Purbalingga” tahun 2004, hasil penelitian menunjukan 

bahwa ada pengaruh latihan fisik: senam aerobik terhadap penurunan kadar 

gula darah pada penderita DM tipe 2 di Wilayah Puskesmas Bukateja 

Purbalingga (p=0.0001) dengan penurunan rata – rata sebesar 30,14 mg%. Jadi 
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pada penelitian ini dapat membuktikan teori yang mengatakan bahwa latihan 

dapat berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah bagi seseorang yang 

menderita penyakit Diabetes Melitus Tipe II (Maya, 2011).  

 

Berdasarkan data Laporan Bulanan Panti Sosial dan Lanjut Usia Tresna 

Werdha’ bulan Agustus 2012 jumlah penghuni panti adalah 108 orang terdiri 

dari 46 orang pria dan 62 wanita. Dari jumlah tersebut, didapatkan beberapa 

penghuni yang mengalami gejala – gejala seperti penyakit diabetes mellitus.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh senam jantung sehat terhadap kadar glukosa 

darah puasa pada lansia di Panti Sosial dan Lanjut Usia Tresna Werdha’ Natar 

Lampung Selatan.” 

 

 

B. Perumusan Masalah 

 

 

Diabetes melitus atau yang lebih dikenal sebagai penyakit kencing manis 

adalah suatu kumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan 

meningkatnya kadar glukosa darah (hiperglikemi). Meningkatnya kadar 

glukosa darah ini disebabkan karena gangguan sekresi, resistensi hormon 

insulin atau keduanya yang berkaitan dengan faktor genetik, usia dan 

lingkungan (Ilyas, 2009).  
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Pengelolaan diabetes melitus bertujuan untuk mempertahankan kadar gula 

darah dalam rentang normal. Dapat dilakukan dengan terapi non farmakologis 

dan terapi farmakologis. Pengelolaan non farmakologis meliputi pengendalian 

berat badan, olahraga, dan diet. Sedangkan terapi farmakologisnya yaitu 

pemberian insulin dengan obat hipoglikemik oral. Terapi ini diberikan jika 

terapi non farmakologis tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah dan 

dijalankan dengan tidak meninggalkan terapi non farmakologis yang telah di 

terapkan sebelumnya (Yunir, 2007). 

 

Latihan fisik merupakan salah satu prinsip dalam penatalaksanaan penyakit 

Diabetes Melitus. Kegiatan fisik sehari-hari dan latihan fisik teratur (3-4 kali 

seminggu selama kurang lebih 30 menit) merupakan salah satu pilar dalam 

pengelolaan diabetes. Latihan fisik yang dimaksud adalah berjalan, bersepeda 

santai, jogging, senam jantung sehat dan berenang. Latihan fisik ini sebaiknya 

disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani (Widharto, 2007). 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puji Indriani, Heru Supriyatno dan 

Agus Santoso dengan judul “Pengaruh Latihan Fisik :Senam Aerobik Terhadap 

Penurunan Kadar Gula Darah Pada Penderita DM Tipe II Di Wilayah 

Puskesmas Bukateja Purbalingga” tahun 2004. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa ada pengaruh latihan fisik: senam aerobik terhadap penurunan kadar 

gula darah pada penderita DM tipe 2 di Wilayah Puskesmas Bukateja 

Purbalingga (p=0.0001) dengan penurunan rata – rata sebesar 30,14 mg%. Jadi 

pada penelitian ini dapat membuktikan teori yang mengatakan bahwa latihan 

dapat berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah bagi seseorang yang 
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menderita penyakit Diabetes Melitus Tipe II (Maya, 2011).  

 

Senam jantung sehat merupakan salah latihan fisik aerobik dengan intensitas 

sedang. Untuk membuktikan hal tersebut, perlu di uji coba agar diperoleh fakta 

yang jelas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh senam jantung sehat terhadap 

kadar glukosa darah puasa pada lansia di Panti Sosial dan Lanjut Usia Tresna 

Werdha Natar Lampung Selatan?” 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a) Tujuan Umum 

Mengetahui adakah pengaruh senam jantung sehat yang dilakukan 

secara teratur terhadap kadar glukosa darah puasa pada lansia di Panti 

Sosial dan Lanjut Usia Tresna Werdha’ Natar Lampung Selatan. 

b) Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran profil kadar glukosa darah puasa pada 

lansia di Panti Sosial dan Lansia Werdha Natar Lampung Selatan. 

2. Mengetahui angka keteraturan dalam mengikuti aktifitas senam 

jantung sehat. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan senam 

jantung sehat dengan penurunan kadar glukosa darah puasa pada 

lansia. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah kepustakaan dalam mengembangkan ilmu fisiologi kedokteran 

terapan mengenai pengaruh olahraga senam jantung sehat terhadap 

penurunan kadar glukosa darah puasa sebagai aplikasi dan pembuktian 

teori kedokteran yang telah dipelajari. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi penulis 

Sebagai pengalaman pertama penulis dalam pembuatan skripsi dan 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman dan pengetahuan 

bagi penulis mengenai pengaruh senam jantung sehat terhadap 

penurunan kadar glukosa darah puasa pada lansia. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat 

mengenai pentingnya pengaruh senam jantung sehat terhadap 

penurunan kadar glukosa darah puasa pada lansia sehingga dapat 

diterapkan dalam masyarakat khususnya bagi lansia yang mengalami 

diabetes mellitus. 

c. Manfaat bagi peneliti lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dan bahan untuk 

penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penelitian saat ini. 

d. Manfaat bagi Panti Sosial dan Lanjut Usia Tresna Werdha 
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Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi kepada pengelola 

dan penghuni panti mengenai pentingnya pengaruh senam jantung sehat 

terhadap penurunan kadar glukosa darah khususnya untuk lansia yang 

mengalami gejala atau penyakit metabolik diabetes mellitus. 

 

 

E. Kerangka Teori 

 

 

Proses penuaan sel  atau aging cell merupakan suatu proses yang secara 

alamiah akan dialami oleh setiap makhluk hidup atau organisme. Proses ini  

merupakan suatu keadaan yang secara normal terjadi dan tidak bisa dihindari 

Gejala awal yang bisa dikenali adalah mulai munculnya kemunduran fungsi 

organ dan metabolisme tubuh yang meningkatkan kerentanan terhadap 

berbagai penyakit degeneratif, salah satunya penyakit diabetes mellitus (Nisa, 

2007). 

 

Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau kedua – duanya (ADA, 2011). Diabetes mellitus yang sering 

terjadi pada lansia merupakan jenis diabetes mellitus tipe II yang disebabkan 

karena penurunan sekresi insulin atau resistensi insulin yang cenderung 

meningkat pada usia di atas 65 tahun (Maya, 2011).  

 

Penyakit ini salah satu penyakit metabolik yang prevalensinya cukup tinggi dan 

bila tidak dilakukan pengontrolan glukosa darah secara berkala dapat 
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menyebabkan berbagai komplikasi, seperti hipertensi, penyakit jantung, 

kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, koma diabetikum  dan kaki 

diabetikum (Brunner et al., 2002).  

 

Penderita diabetes mellitus harus penatalaksanaan sedini mungkin. Tujuan 

umum terapi diabetes adalah mencoba menormalkan aktivitas insulin dan kadar 

glukosa darah dalam upaya untuk mengurangi terjadinya komplikasi vaskuler 

serta neuropatik. Tujuan terapeutik pada setiap tipe diabetes adalah mencapai 

kadar glukosa darah normal (euglikemia) tanpa terjadinya hipoglikemia dan 

gangguan serius pada pola aktivitas pasien (ADA, 2011). 

 

Menurut Brunner dan Suddart (2002), ada empat komponen dalam pelaksanaan 

diabetes, yaitu diet dan pengendalian berat badan, latihan fisik, edukasi dan 

bila diperlukan terapi farmakologis. Salah satu cara preventif maupun untuk 

menjaga agar sistem fisiologis tubuh tidak cepat menurun dilakukan latihan 

fisik secara teratur contohnya senam jantung sehat. Senam jantung memiliki 

efeknya dapat menurunkan kadar glukosa darah dan mengurangi resiko 

kardiovaskuler (Arianti, 2010). Senam jantung akan menurunkan kadar glukosa 

darah dengan meningkatkan pengambilan glukosa oleh otot dan memperbaiki 

pemakaian insulin.  
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Gambar 1.1 Kerangka Teori Pengaruh Senam Jantung Sehat terhadap Kadar 
Glukosa Darah Puasa pada Lansia di Panti Sosial dan Lanjut Usia Tresna Werdha’ 

Natar, Lampung Selatan (Maya, 2011) 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

Variabel Independen   Variabel Dependen 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka Konsep 

 

 

Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka senam jantung sehat yang 

dilakukan secara teratur akan menurukan kadar glukosa darah puasa pada 

lansia. 

 

 

G. Hipotesis 

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha  : Terdapat adanya pengaruh senam jantung jantung sehat terhadap 

penurunan kadar glukosa darah puasa pada lansia di Panti Sosial dan 

Lansia Tresna Werdha’ Natar Lampung Selatan. 

Ho : Tidak terdapat adanya pengaruh senam jantung jantung sehat terhadap 

penurunan kadar glukosa darah puasa pada lansia di Panti Sosial dan 

Lansia Tresna Werdha’ Natar Lampung Selatan. 

Senam Jantung Sehat 
Profil Kadar Glukosa 

Darah Puasa 


