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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Denpasar merupakan ibukota dari Provinsi Bali yang menjadi pusat 

pemerintahan, usat kesehatan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri 

dan pusat pariwisata sehingga masyarakatnya cenderung lebih mudah mengalami 

modernisasi yang mempengaruhi perubahan pola gaya hidup. Perubahan gaya 

hidup yang tidak sehat terutama di kota-kota besar, salah satunya yaitu Kota 

Denpasar merupakan faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya Penyakit 

Tidak Menular (PTM), seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, 

hiperlipidemia, Diabetes Mellitus (DM). Penyakit di Indonesia saat ini juga 

mengalami perubahan dari periode penyakit infeksi ke periode penyakit 

degeneratif (Adib, 2011). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi meningkatnya 

penyakit tidak menular yaitu faktor urbanisasi yang merubah pola hidup modern, 

prevalensi obesitas yang meningkat, kegiatan aktifitas fisik yang kurang dan 

perubahan usia (Permatasari, 2015). 

Perubahan usia adalah suatu peristiwa perubahan alami setiap manusia yang 

ditandai dengan adanya proses penuaan seiring dengan berjalannya usia. Proses 

penuaan merupakan proses kemunduran fungsi kerja organ tubuh dan penurunan 

kapasitas fisik seseorang seiring dengan bertambahnya usia, akibatnya kaum 

lansia menjadi kurang produktif dan rentan terhadap penyakit (Azizah, 2011). 

Lansia yang tidak aktif secara fisik dapat mengakibatkan buruknya profil serum 

lipoprotein dan meningkatnya resistensi insulin perifer. Hal-hal tersebut 
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merupakan faktor resiko dari penyakit kardiovaskuler, obesitas, hipertensi, 

intoleransi glukosa dan DM (Amelia, 2016). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 prevalensi DM 

tertiggi terjadi pada daerah perkotaan yaitu sebesar 1,9 % dibandingkan dengan 

pedesaan yaitu sebesar 1,0 %.  Prevalensi terjadi paling tinggi pada usia lima 

puluh lima sampai tujuh puluh empat tahun yaitu sebesar 19,6 %. Peningkatan 

prevalensi DM terjadi di Provinsi Bali dari tahun 2013 hingga 2018 pada 

penduduk umur lebih dari lima belas tahun (Riskesdas, 2018). Diabetes mellitus 

adalah PTM yang saat ini telah menjadi ancaman serius kesehatan global. 

International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2017 melaporkan bahwa 

epidemi DM di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Saat ini 

terdapat 415 juta orang dewasa berusia dua puluh hingga tujuh puluh sembilan 

tahun dengan diabetes di seluruh dunia termasuk 193 juta yang tidak terdiagnosis. 

Pada akhir tahun 2015 terdapat 5.0 juta kematian dan jika tidak dihentikan pada 

tahun 2040 akan ada 642 juta orang yang akan hidup dengan DM. Angka kejadian 

DM di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Indonesia merupakan negara 

yang menempati urutan ke 7 dengan penderita DM di dunia dengan jumlah 8,5 

juta penderita setelah Cina, India dan Amerika Serikat, Brazil, Rusia, Mexico 

(IDF, 2017).  

Untuk mengendalikan penyakit diabetes, Kementerian Kesehatan RI telah 

membentuk 13.500 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM untuk memudahkan 

akses warga melakukan deteksi dini penyakit diabetes. Posbindu PTM merupakan 

kegiatan deteksi dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM. Selain itu Menteri 

Kesehatan RI menghimbau masyarakat untuk melakukan aksi CERDIK dalam 
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upaya mengendalikan PTM, yaitu dengan melakukan cek kesehatan secara teratur, 

enyahkan asap rokok dan jangan merokok, rajin melakukan aktivitas fisik minimal 

30 menit sehari, diet yang seimbang dengan mengkonsumsi makanan sehat dan 

gizi seimbang, istirahat yang cukup, kelola stress dengan baik dan benar 

(Kemenkes RI, 2013). 

Olahraga seperti senam lansia merupakan salah satu upaya aktifitas fisik 

sebagai upaya preventif untuk pencegahan DM pada kaum lansia dengan cara 

mengontrol kadar gula darah lansia secara rutin. Senam lansia adalah olahraga 

ringan khusus untuk kaum lanjut usia (lansia) yang mudah dilakukan kaum lansia 

mengingat fisik pada lanjut usia sudah berbeda pada saat usia muda. Salah satu 

contoh senam lansia yang sering dilakukan di masyarakat yaitu Senam Kesegaran 

Jasmani. Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) lansia adalah gerakan olahraga yang 

melibatkan seluruh anggota tubuh yang terdiri dari pemanasan, latihan inti dan 

pendinginan atau rileksasi. SKJ lansia merupakan senam massal lansia yang 

diwajibkan oleh pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian 

Kepemudaan dan Olahraga. Senam ini biasanya sering dilakukan oleh lansia 

dengan diiringi oleh lagu berirama dari berbagai provinsi yang diaransemen ulang. 

SKJ lansia biasa dilakukan di tempat-tempat umum di Indonesia pada hari-hari 

tertentu dalam satu minggu (Menpora, 2013). 

Penelitian yang dilakukan Sigit (2012) menyebutkan kadar glukosa darah 

lebih baik dari sebelum senam kaki diabetes. Menurut penelitian Sumarni dan 

Yudhono (2013) didapatkan hasil yang menyimpulkan rata-rata kadar glukosa 

darah sebelum senam adalah 281,5 mg/dL dan rata-rata kadar glukosa darah 

setelah senam adalah 230,5 mg/dL. Penelitian ini menunjukan adanya penurunan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senam
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi


4 

 

kadar glukosa darah setelah senam. Penelitian dilakukan oleh Hairani (2014) 

mengenai perbedaan kadar gula darah pada lansia penderita DM yang melakukan 

senam lansia didapatkan hasil yaitu terdapat penurunan yang signifikan pada 

kadar gula darah responden. Hal tersebut diakibatkan karena selama olahraga, sel 

otot menggunakan lebih banyak glukosa dan bahan bakar nutrien lain 

dibandingkan biasanya untuk menjalankan aktivitas kontraktil. Glukosa atau 

disebut juga gula darah adalah monosakarida dan zat metabolit primer untuk 

produksi energi dalam tubuh dalam bentuk ATP. Ketika berolahraga dibutuhkan 

energi yang cukup hingga terjadi pemecahan glukosa menjadi ATP yang 

mengakibatkan berkurangnya kadar gula darah dalam tubuh (Irhaz, 2019). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anisa pada (2013) dengan 

memberikan perlakuan senam diabetes melitus pada lansia satu kali seminggu 

selama 3 minggu didapatkan hasil yaitu terdapat perbedaan kadar gula darah 

sebelum dan sesudah senam diabetes mellitus. Banjar Pegok merupakan salah satu 

banjar di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar yang memiliki program SKJ lansia 

yang aktif dilaksanakan sekali tiap seminggu. Menurut hasil survei pendahuluan 

yag dilakukan menggunakan metode wawancara dengan Kepala Lingkungan 

Banjar Pegok mengatakan tidak semua lansia di Banjar Pegok mau mengikuti 

kegiatan SKJ yang telah menjadi salah satu program kesehatan untuk para lasia di 

Banjar Pegok dan hingga saat ini masih belum pernah ada penelitian terkait 

mengenai manfaat SKJ bagi kesehatan yang dapat memicu semangat dari para 

lansia untuk mengikuti program senam lansia. Jumlah lansia yang terdata di 

Banjar Pegok hingga saat ini yaitu seratus tiga puluh dua orang, namun dari survei 
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pendahuluan yang dilakukan hanya tiga puluh lima lansia yang aktif mengikuti 

program kegiatan SKJ di Banjar Pegok. 

Menurut kader SKJ lansia di Banjar Pegok Kelurahan Sesetan Kota 

Denpasar alasan terbanyak lansia tidak mengikuti SKJ akibat dari kesibukan 

kegiatan lain dan kurangya pengetahuan lansia mengenai upaya preventif dalam 

pencegahan penyakit tidak menular melalui aktifitas fisik seperti olagraga. 

Masalah ini senada dengan data dari Riskesdas pada tahun 2018 yaitu proporsi 

upaya pengendalian penyakit DM pada penduduk dengan upaya pencegahan 

melalui kegiatan olahraga masih sangat kecil yaitu 48,1 % dibandingkan dengan 

upaya pengaturan pola makan yaitu 80,2 % (Riskesdas, 2018).  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik ingin 

melakukan penelitian tentang gambaran kadar gula darah sewaktu pada lansia di 

Banjar Pegok Kota Denpasar. Dari penelitian ini diaharpkan nantinya mampu 

digunakan sebagai data informasi bagi masyarakat umum kususnya kaum lansia 

yang telah mengikuti kegiatan seman lansia maupun yang tidak mengikuti 

kegiatan senam lansia. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu bagaimanakah gambaran kadar gula darah sewaktu pada lansia 

di Banjar Pegok Kota Denpasar? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk menggambarkan kadar gula darah sewaktu pada lansia di Banjar 

Pegok Kota Denpasar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik lansia di Banjar Pegok Kota Denpasar 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, aktivitas fisik senam dan tidak senam. 

b. Menggambarkan kadar gula darah sewaktu pada lansia di Banjar Pegok Kota 

Denpasar berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, pekerjaan, aktivitas fisik 

senam dan tidak senam. 

c. Menganalisis kadar gula darah sewaktu lansia di Banjar Pegok Kota 

Denpasar berdasarkan nilai rujuan PERKENI tahun 2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai tambahan wawasan dan 

referensi untuk peneliti mengenai gambaran kadar gula darah sewaktu pada lansia 

berdasarkan karakteristik umur, jenis kelamin, pekerjaan, aktivitas fisik senam. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada 

masyarakat umum, khususnya lansia tentang gambaran kadar gula darah sewaktu 

pada lansia berdasarkan karakteristik umur, jenis kelamin, pekerjaan, aktivitas 

fisik.  


