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ABSTRAK 

  

Prevalensi lansia yang mengalami sarkopenia karena faktor penuaan terus mengalami 

peningkatan yang signifikan. Upaya pencegahan dan tatalaksana sarkopenia adalah nutrisi 

dan latihan fisik. Latihan fisik bertujuan untuk menambah massa otot, kekuatan otot, dan 

meningkatkan performa otot untuk menurunkan kejadian disabilitas. Tujuan kajian ini 

adalah untuk mengetahui manfaat program senam lansia BKOM Bandung terhadap 

pencegahan sarkopenia. Metode: 29 orang lansia mengikuti tahapan kajian. Kekuatan otot 

diukur menggunakan tes handgrip, massa otot diukur dengan Bioelectrical Impedance 

Analysis, performa otot diukur dengan gait speed test, kebugaran jantung paru diukur 

dengan tes jalan 6 menit, tingkat kualitas hidup dinilai dengan kuesioner EQ-5D-5L, 

tingkat aktivitas fisik dinilai menggunakan kuesioner Physical Activity Scale For Elderly 

(PASE), dan asupan makanan dengan recall 1x24 jam. Sebelum partisipan mengikuti 

pemeriksaan dilakukan penilaian risiko jatuh dengan kuesioner Ontario Modified Stratify - 

Sydney Scoring dan skrining sarkopenia dengan kuesioner SARC-F. Hasil: terdapat 

perubahan rerata gait speed (p<0.05), VO2 Max (p<0.05), dan tingkat kualitas hidup 

(p<0.01) sebelum dan setelah intervensi 12 minggu. Tidak terdapat perubahan rerata massa 

otot dan kekuatan otot. Terdapat korelasi lemah antara tingkat aktivitas fisik dengan massa 

otot. Tidak ada korelasi antara tingkat aktivitas fisik maupun jumlah asupan protein dengan 

massa otot, kekuatan otot, dan performa otot. Kesimpulan: Senam lansia BKOM Bandung 

meningkatkan performa otot, kebugaran jantung paru, dan kualitas hidup pada lansia 

presarcopenia. 

 

Kata kunci:  Sarcopenia, senam lansia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DAFTAR ISI 

     Hal 

 Abstrak............................................................................................................... iii 

 Daftar isi............................................................................................................ iv 

 Daftar tabel........................................................................................................ vi 

 Daftar gambar.................................................................................................... vii 

 Daftar lampiran.................................................................................................. viii 

BAB I  Pendahuluan.................................................................................... 1 

1. 1  Latar belakang..................................................................... 1 

1. 2  Rumusan masalah................................................................ 2 

1. 3  Tujuan................................................................................. 3 

1. 4  Manfaat kajian............................................................... 3 

BAB II  Tinjauan pustaka, kerangka konsep dan kerangka teori.................. 4 

2. 1  Tinjauan Pustaka................................................................. 4 

2. 

2. 

2. 

 

1. 

1. 

1. 

 

1 

2 

3 

 

 Definisi dan kategori sarkopenia................................. 

Identifikasi sarkopenia …............................................. 

Latihan fisik bagi lansia dalam mencegah dan 

mengatasi sarkopenia…............................................... 

4 

5 

6 

 

2. 2  Kerangka konsep................................................................. 8 

2. 3  Kerangka teori..................................................................... 8 

BAB III  Metode Penelitian............................................................................ 11 

3. 1  Desain kajian....................................................................... 11 

3. 2  Populasi dan sampel............................................................ 11 

3. 2. 1 Populasi............................................................................... 11 

3. 2. 2 Sampel................................................................................ 11 

3. 3  Tempat dan waktu kajian.................................................... 11 

3. 3. 1 Tempat................................................................................ 11 

3. 3. 2 Waktu................................................................................. 12 

3. 4  Variabel dan cara pengumpulan data.................................. 12 

3. 5  Analisis data........................................................................ 14 

3. 6  Alur kerja............................................................................ 14 

3. 7  Bahan dan cara kerja........................................................... 14 



v 

 

3. 8  Pertimbangan etik dan izin kajian...................................... 18 

BAB IV  Hasil penelitian dan pembahasan kajian......................................... 19 

4. 1 Alur pelaksanaan kajian............................................................... 19 

4. 2 Karakteristik usia, jenis kelamin, kekuatan otot, masa otot, 

performa otot, dan kebugaran jantung-paru dasar peserta senam 

lansia BKOM Bandung................................................................ 

19 

4. 3 Perbedaan status sarcopenia peserta sebelum dan setelah 

intervensi program senam lansia BKOM Bandung..................... 

21 

4. 4 Perbedaan rerata nilai gait speed, handgrip, ASMI, EQ-5D5L, 

VO2Max sebelum dan setelah intervensi program lansia 

BKOM Bandung.......................................................................... 

22 

4. 5 Korelasi tingkat aktivitas fisik dan status jumlah protein dengan 

performa otot, kekuatan otot, dan massa otot............................... 

24 

4. 6 Kejadian yang tidak diharapkan selama pelaksanaan kajian........ 25 

4. 7 Kepatuhan peserta melakukan progran senam lansia BKOM 

Bandung....................................................................................... 

26 

BAB VI  Simpulan dan saran......................................................................... 27 

6. 1 Simpulan......................................................................................... 27 

6. 2 Saran............................................................................................... 27 

 Daftar Pustaka.................................................................................................... 29 

 Lampiran  

1. 1

. 

     

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

DAFTAR TABEL 

  Hal 

Tabel 3.1 Variabel dan operasionalisasi variabel................................ 12 

Tabel 3.2 Form anamnesa PAR Q & You........................................................... 15 

Tabel 3.3 Ukuran manset sesuai lingkar lengan.................................................. 15 

Tabel 4.1 Karakteristik peserta senam lansia BKOM Bandung......................... 20 

Tabel 4.2 Perbedaan status sarcopenia peserta program senam lansia BKOM 

Bandung.......................................................................................... 

21 

Tabel 4.3 Perbedaan rerata nilai gait speed, handgrip, ASMI, EQ-5D5L, VO2Max 

sebelum dan setelah intervensi program senam lansia BKOM 

Bandung............................................................................................. 

22 

Tabel 4.4 Korelasi tingkat aktivitas fisik dan status protein dengan performa 

otot, kekuatan otot, dan massa otot.................................................. 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hal 

Gambar 2.1 Alur diagnosis sarkopenia menurut AWGS 2019............................... 5 

Gambar 2.2 Kerangka konsep kajian...................................................................... 8 

Gambar 2.3 Faktor risiko dan mekanisme sarkopenia............................................ 9 

Gambar 2.4 Kerangka teori kajian.......................................................................... 10 

Gambar 3.1 Alur kerja kajian progran senam lansia BKOM Bandung.................. 14 

Gambar 4.1 Flowdiagram pelaksanaan kajian....................................................... 19 

Gambar 4.2 Jenis kelamin peserta program senam lansia BKOM Bandung.......... 20 



viii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 SK tim kajian pengembangan model senam lansia 

Lampiran 2 Persetujuan etik (Ethical Approval) 

Lampiran 3 Lembar penjelasan kajian pengembangan model senam lansia 

Lampiran 4 Lembar persetujuan setelah penjelasan (Informed Consent) 

Lampiran 5 Form skala resiko jatuh Ontario Modified Stratify- Sydney Scoring 

Lampiran 6 Form kuesioner EQ-5D-5L 

Lampiran 7 Form kuesioner SARC-F 

Lampiran 8 Form penilaian aktivitas fisik menggunakan The Physical Activity Scale 

for the Elderly (PASE) 

 

Lampiran 9 Form recall 1 x 24 jam 

Lampiran 10 Gerakan senam lansia BKOM Bandung 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Sekitar 13% populasi dunia terdiri dari lanjut usia yang merupakan sub kelompok 

dengan pertumbuhan tercepat. Pada tahun 2050 diperkirakan jumlah lansia akan mencapai 

2,1 miliar orang.1 Di Indonesia, persentase penduduk lansia meningkat dari 4,5 % (tahun 

1971) menjadi sekitar 10,7 % (tahun 2020). Angka tersebut akan terus mengalami 

peningkatan hingga mencapai 19,9 % (tahun 2045).2  

Pada tahun 2021, Jawa Barat termasuk ke dalam delapan provinsi yang telah 

memasuki struktur penduduk tua, yaitu persentase penduduk lansia yang lebih besar dari 

10% yaitu sebesar 10,18%. Angka umur harapan hidup yang meningkat juga akan 

meningkatkan risiko terhadap penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular. Dari sisi 

kesehatan, hampir separuh lansia memiliki keluhan kesehatan, baik fisik maupun psikis 

(43,22%).2 

Masalah kesehatan yang dialami lansia dipengaruhi oleh faktor penuaan. Efek 

penuaan mempengaruhi sistem jantung pembuluh darah dan sistem otot rangka pada lansia. 

Perubahan yang terjadi pada sistem jantung pembuluh darah adalah penurunan elastisitas 

pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Pada sistem otot 

rangka terjadi penurunan kekuatan dan massa otot (sarkopenia), peningkatan lemak tubuh, 

penurunan densitas tulang, sehingga meningkatkan risiko penyakit metabolik, penyakit 

degeneratif dan cedera.3  

Prevalensi lansia yang mengalami obesitas dan sarkopenia (penurunan massa otot, 

kekuatan otot, dan kapasitas fisik karena penuaan) terus mengalami peningkatan.3 Sebuah 

studi di Amerika Serikat, melaporkan prevalensi Sarkopenia setinggi 36,5%.4 Masih sedikit 

studi prevalensi sarkopenia di Indonesia. Patriotika Ismail dkk. mendapatkan prevalensi 

sarkopenia pada populasi lansia di RSCM Jakarta sebesar 41,5%. Faktor risiko yang 

berhubungan dengan sarkopenia adalah jenis kelamin perempuan, hipertensi, penyakit 

jantung, status fungsional ketergantungan, dan aktivitas fisik yang kurang.5  

Sarkopenia adalah suatu sindrom yang ditandai suatu kehilangan massa dan kekuatan 

otot secara progresif dan menyeluruh dengan dampak yang ditimbulkannya berupa 

disabilitas fisik, kualitas hidup yang buruk dan kematian. Untuk menyatakan seseorang 
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menderita sarkopenia maka setidaknya diperlukan tiga pemeriksaan utama yaitu kekuatan 

otot, massa otot dan performa otot.6 

Komponen terpenting dalam tatalaksana sarkopenia adalah nutrisi dan latihan fisik. 

Nutrisi terutama menjaga kecukupan konsumsi protein dengan tujuan mencegah 

kehilangan massa otot lebih lanjut serta mendukung penambahan massa otot pada pasien 

yang diberikan latihan fisik. Latihan fisik bertujuan untuk menambah massa dan kekuatan 

otot, serta meningkatkan performa otot untuk menurunkan kejadian disabilitas.6,7 Sehingga 

perlu adanya upaya untuk pemberdayaan latihan fisik pada lansia untuk mencegah dan 

mengatasi masalah kesehatan yang timbul pada lansia.  

Senam merupakan salah satu bentuk latihan fisik yang bermanfaat untuk kesehatan 

dalam pencegahan penyakit tidak menular. Kajian ini akan menganalisis manfaat program 

senam lansia, dimana senam lansia yang dimaksud adalah senam lansia yang gerakannya 

disusun oleh Tim dari BKOM Bandung tahun 2021 dengan melibatkan berbagai ahli di 

bidangnya.8 Penilaian awal dari segi rangkaian gerakan yang diciptakan, telah disepakati 

oleh ahli yang terlibat bahwa senam ini dianggap aman dan bermanfaat untuk kelompok 

usia lansia terutama dalam meningkatkan kebugaran jantung paru dan otot.  

Hasil kajian ini akan diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait pilihan jenis 

olahraga yang dapat dilakukan oleh lansia dengan aman untuk meningkatkan derajat 

kesehatan dan kemandirian lansia sehingga mampu mendukung tercapainya lansia yang 

sehat, mandiri, aktif, dan produktif (SMART). 

 

1.2 Rumusan masalah 

a. Apakah terdapat peningkatan gait speed test pada lansia sebelum dan sesudah 

mengikuti program senam lansia selama 12 minggu  

b. Apakah terdapat peningkatan massa otot pada lansia sebelum dan sesudah 

mengikuti program senam lansia selama 12 minggu  

c. Apakah terdapat peningkatan kekuatan otot tangan pada lansia sebelum dan 

sesudah mengikuti program senam lansia selama 12 minggu  

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui manfaat program senam lansia terhadap pencegahan sarkopenia  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perubahan gait speed test, kekuatan otot tangan, dan massa otot tubuh 

peserta program senam lansia BKOM 

b. Menilai kepatuhan peserta program senam lansia BKOM 

c. Mengetahui efek yang tidak diharapkan selama mengikuti program senam lansia 

BKOM 

d. Mengetahui perubahan kebugaran jantung paru peserta program lansia BKOM 

e. Mengetahui korelasi antara tingkat aktifitas fisik dan asupan protein dengan massa 

otot dan kekuatan otot tangan peserta program lansia BKOM 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.4 Manfaat kajian 

a. Masyarakat  

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya melakukan latihan 

fisik (seperti senam lansia terporgram) dalam upaya mencegah sarkopenia, 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian lansia 

b. Praktisi olahraga dan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung 

Mengetahui efektivitas senam lansia terprogram dalam upaya mencegah sarkopenia 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEP  

DAN KERANGKA TEORI 

 

2.1 Tinjauan pustaka 

2.1.1 Definisi dan kategori sarkopenia 

Sarkopenia merupakan sindrom yang ditandai dengan penurunan kemampuan otot 

rangka secara progresif sehingga meningkatkan risiko jatuh, patah tulang, cacat fisik dan 

kematian. Jumlah massa otot dan kekuatan otot bervariasi sepanjang usia seseorang. 

Kekuatan dan massa otot meningkat seiring dengan pertumbuhan di masa remaja dan 

dewasa muda, menetap di dewasa tua dan kemudian menurun seiring dengan pertambahan 

usia. Pada usia >50 tahun akan terjadi penurunan massa otot kaki (1–2% per tahun) dan 

penurunan kekuatan otot (1,5–5% per tahun).7 

Menurut The European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2) 

seseorang mungkin menderita sarkopenia ketika mengalami penurunan kekuatan otot 

(kekuatan genggaman tangan/handgrip, <16 kg untuk perempuan dan < 27 kg untuk laki-

laki). Diagnosis sarkopenia dapat ditegakkan jika ditemukan penurunan kekuatan otot dan 

massa otot (SMI, < 32 cm2/m2 untuk perempuan dan < 41,6 cm2/m2 untuk laki-laki). Jika 

ditemukan penurunan kekuatan otot, massa otot serta penurunan performa otot maka 

dikategorikan sebagai sarkopenia berat.7 Sedangkan menurut konsensus Asian Working 

Group for Sarcopenia (AWGS) 2019, diagnosis sarkopenia ditegakkan dengan massa otot 

yang rendah (SMI, < 34,9 cm2/m2 untuk perempuan dan < 40,8 cm2/m2 untuk laki-laki) dan 

kekuatan otot yang kurang (kekuatan genggaman tangan/handgrip, < 18,0 kg untuk 

perempuan dan < 28,0 kg untuk laki-laki) atau performa fisik yang kurang (kecepatan 

berjalan sejauh 6 m, < 1,0 m/s). Alur diagnosis sarkopenia menurut konsensus Asian 

Working Group for Sarcopenia (AWGS) 2019 terlihat pada gambar dibawah ini:6 
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Fasilitas kesehatan tingkat pertama       Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 

 

 

 

 

 
              Penilaian 

 

 

 

 

 

     

 
          Rujuk 

Kemungkinan sarkopenia ----------------- 

 

 

 

Modifikasi gaya hidup 

(diet dan olahraga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

Gambar 2.1 Alur diagnosis sarkopenia menurut AWGS 2019 

 

2.1.2 Identifikasi sarkopenia 

Sarkopenia berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi sarkopenia primer dan 

sekunder. Sarkopenia primer adalah sarkopenia yang tidak disebabkan oleh penyebab yang 

spesifik, atau sarkopenia yang disebabkan karena penuaan. Sarkopenia sekunder adalah 

sarkopenia yang disebakan oleh penyakit sistemik seperti keganasan, inaktivitas fisik, 

malnutrisi (malabsorpsi, pengobatan terkait anoreksia, dan nutrisi berlebihan) serta 

Penemuan 

kasus 
Ada salah satu kondisi klinis berikut: 

- Penurunan/keterbatasan fungsi, penurunan 

berat badan, depresi, gangguan kognitif, jatuh 

berulang, malnutrisi 

- Kondisi kronis (gagal jantung, PPOK, diabetes, 

Gagal ginjal kronis) 

 
Jika tidak ada kondisi klinis diatas:  

- Lingkar betis (Lk < 34 cm, Pr < 33 cm 

- atau SARC-F ≥ 4 

- atau SARC-Calf ≥ 11 

Penemuan 

kasus 

- Lingkar betis (Lk < 34 cm, Pr < 

33 cm 

- atau SARC-F ≥ 4 

- atau SARC-Calf ≥ 11 

Kekuatan otot 

Handgrip  

(Lk <28 kg, Pr < 18 kg) 

Performa fisik 

5-time chair stand 

test ≥12 detik 

Kekuatan otot 

Handgrip  

(Lk <28 kg, Pr < 18 kg) 

Performa fisik 

- 6-metre walk < 1.0 m/s 

- atau 5-time chair stand test ≥12 

detik 

- atau Short Physical Performance 

Battery ≤ 9 

 

Diagnosis 

Appendicular skeletal mass (ASM) 

- DEXA (Lk <7.0 kg/m2, Pr <5.4 

kg/m2) 

- atau BIA (Lk <7.0 kg/m2, Pr <5.7 

kg/m2) 

 

Sarkopenia berat 

ASM rendah + 

kekuatan otot kurang 

dan performa fisik 

kurang 

Sarkopenia 

ASM rendah + 

kekuatan otot kurang 

atau performa fisik 

kurang 
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penyakit (penyakit inflamasi, osteoarthritis, dan penyakit neurologis). Intake energi atau 

protein yang kurang karena anoreksia atau malabsorpsi dapat memperberat sarkopenia.7 

Sarkopenia yang telah berlangsung <6 bulan dianggap sebagai kondisi akut, 

sedangkan sarkopenia yang berlangsung ≥6 bulan dianggap sebagai kondisi kronis. 

Sarkopenia akut biasanya disebabkan penyakit akut atau cedera, sedangkan sarkopenia 

kronis dikaitkan dengan kondisi kronis, perkembangan sarkopenia yang progresif serta 

peningkatan risiko kematian.7 

Identifikasi kasus sarkopenia pada seseorang yang berisiko dilakukan jika ada 

kecurigaan klinis yaitu jatuh, merasa lemah, penurunan berat badan, dan berkurangnya 

mobilitas. Identiifkasi ini menggunakan kuesioner Strength, assistance with walking, rising 

from a chair, climbing stairs, and falls (SARC-F). Kuesioner ini mencakup lima komponen 

yaitu kekuatan, bantuan berjalan, berpindah dari kursi, menaiki tangga, dan jatuh. 

Komponen ini memperlihatkan perubahan status kesehatan terkait dengan sarkopenia. 

Rentang skor SARC-F dari 0-10 (yaitu 0-2 poin untuk setiap komponen; skor total 0 = 

terbaik dan skor total 10 = terburuk) dan diklasifikasikan menjadi gejala sarkopenia (skor 

+4) dan status sehat (skor 0–3).9 Selain itu, identifikasi kasus juga dilakukan jika 

ditemukan lingkar betis < 34 cm pada laki-laki dan < 33 cm pada perempuan.  

Untuk menilai sarkopenia perlu uji kekuatan genggaman otot tangan atau tes duduk-

berdiri (chair stand test). Pemeriksaan DXA, BIA, CT atau MRI dilakukan untuk 

mendeteksi penurunan massa otot tubuh. Diagnosis sarkopenia ditegakkan jika ditemukan 

penurunan kekuatan otot dan massa otot. Jika disertai dengan penurunan performa maka 

dikategorikan sebagai sarkopenia berat. Penentuan derajat keparahan sarkopenia dapat 

dinilai melalui pengukuran performa otot seperti gait speed test/ kecepatan berjalan sejauh 

6 meter, Short Physical Performance Battery (SPPB), dan 5-time chair stand test.6 

 

2.1.3 Latihan fisik bagi lansia dalam mencegah dan mengatasi sarkopenia 

Latihan fisik yang dilakukan secara teratur akan memberikan banyak manfaat bagi 

lansia, diantaranya memperlambat perubahan fisiologis penuaan yang mengganggu 

kapasitas fisik, memperbaiki komposisi tubuh, memperbaiki psikologis dan kognitif, 

mengendalikan penyakit kronis, dan meningkatkan usia harapan hidup.10 

Latihan fisik yang direkomendasikan bagi lansia yaitu latihan aerobik intensitas 

sedang selama 150-300 menit/minggu atau intensitas tinggi selama 75-150 menit/minggu 

atau kombinasi keduanya. Selain latihan aerobik, lansia juga direkomendasikan untuk 
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melakukan latihan beban intensitas sedang-tinggi selama 2x/minggu.11 Secara fisiologis, 

lansia mengalami penurunan kekuatan dan massa otot sehingga risiko jatuh lebih besar. 

Latihan beban akan membantu memelihara dan meningkatkan kebugaran otot pada lansia.  

Latihan aerobik pada lansia dapat dilakukan 3-5 kali per minggu dengan durasi 

kurang lebih 30 menit dalam satu sesi latihan. Intensitas latihan aerobik pada lansia dapat 

dimulai dari intensitas ringan (denyut nadi latihan 57–63%) sampai intensitas sedang 

(denyut nadi latihan sebesar 64 -76%) dari denyut nadi maksimal.10 

Intervensi latihan fisik selama minimal 3 bulan akan memberi dampak positif 

terhadap peningkatan massa otot, kekuatan, dan performa otot pada orang dengan 

sarkopenia. Intervensi latihan aerobik dan nutrisi yang adekuat disertai penambahan latihan 

beban paling memberikan dampak positif dibandingkan dengan berbagai jenis intervensi 

lain.12 

Beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan efek latihan fisik pada lansia dalam 

upaya mencegah dan mengatasi sarkopenia. Lansia dengan sarkopenia yang melakukan 

latihan beban 3x/minggu selama 12 minggu menggunakan resistance band 

memperlihatkan peningkatan massa otot, kualitas otot, kapasitas fisik dan kualitas hidup 

dibandingkan dengan lansia yang tidak diberikan intervensi latihan.13 

Kelompok lansia dengan sarkopenia yang mendapatkan intervensi latihan fisik 60 

menit/sesi, 2x/minggu dan suplementasi asam amino selama 3 bulan atau kelompok yang 

mendapatkan intervensi edukasi kesehatan memperlihatkan penimgkatan massa otot, 

kekuatan otot dan perubahan kecepatan berjalan dibandingkan dengan kelompok lansia 

yang hanya mendapatkan intervensi latihan atau suplementasi asam amino saja.14 

Salah satu bentuk latihan fisik yang umum dilakukan oleh lansia adalah senam. 

Senam adalah serangkaian gerak nada yang teratur dan terarah serta terencana yang 

dilakukan secara tersendiri atau berkelompok dengan maksud meningkatkan kemampuan. 

Senam bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran jantung paru, daya tahan dan kekuatan 

otot, kelenturan sendi otot, kelincahan, dan keseimbangan.8 

Latihan aerobik seperti senam dapat memicu pertumbuhan otot rangka, yang 

menyebabkan penambahan massa otot. Hal ini berpengaruh positif bagi lansia yang 

berisiko mengalami penurunan kekuatan dan massa otot (sarcopenia). karena proses 

penuaan. Gerakan-gerakan pada senam lansia merupakan rangkaian gerakan ringan dengan 

diiringi musik yang lembut, tidak menghentak–hentak dan menimbulkan suasana santai.8 
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Senam dengan beragam manfaatnya dapat menjadi salah satu bentuk latihan fisik 

untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani pada kelompok lansia. Seperti 

latihan fisik pada umumnya, senam lansia harus dilakukan dengan baik, benar, teratur dan 

terukur agar memberikan manfaat optimal untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran 

jasmani. Untuk mendapatkan manfaat, senam lansia BKOM Bandung dilakukan 3 x dalam 

1 minggu dengan lama latihan senam ± 22 menit.8  

Senam lansia BKOM Bandung terdiri dari pemanasan (peregangan statis leher, 

lengan, punggung, tungkai, pinggang), gerakan inti (diantaranya melatih otot lengan, bahu, 

koordinasi), dan pendinginan. Beberapa gerakan inti adalah single step dengan pola tangan 

peckdeck, biceps curl, triceps extension; double step dengan pola tangan front lateral, side 

lateral, dan circle. Selain itu juga ada gerakan double squat. Senam lansia BKOM 

Bandung berdurasi 22’44’’, terdiri dari pemanasan 4’54’’, gerakan inti 13’22’’ menit, dan 

pendinginan 4’28’’.8 

 

2.2 Kerangka konsep 

Gambaran kerangka konsep kajian digambarkan pada Gambar 2.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konsep kajian 

 

2.3 Kerangka teori  

Pada sarkopenia terjadi penurunan jumlah dan ukuran serat otot. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi sarkopenia adalah inaktivitas fisik, peningkatan radikal bebas 

Senam lansia BKOM 

Bandung terprogram 

Perubahan 

- massa otot  

- kekuatan otot 

- performa otot 

VARIABEL 

INDEPENDEN  

VARIABEL 

PENGGANGGU 

VARIABEL 

DEPENDEN  

Intake makanan 

aktivitas fisik lain 
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dalam tubuh, inflamasi, dan penurunan kadar hormon anabolik testosteron. 

 

Gambar 2.3. Faktor risiko dan mekanisme sarkopenia 

 

Penurunan massa otot terjadi seiring dengan pertambahan usia, yang dimulai sejak 

usia 25 tahun. Penurunan massa otot ini terjadi secara perlahan pada usia 25-50 tahun 

sebanyak 10%, kemudian setelah usia 50 tahun akan terjadi penurunan secara cepat. 

Pada usia 50-80 tahun terjadi penurunan massa otot hingga 40% (laju penurunan 

sekitar 1-2%/tahun).  

Sarkopenia menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan lansia. Kurangnya 

kekuatan dan massa otot akan meningkatkan risiko jatuh dan membatasi kemampuan 

untuk melakukan aktivitas fisik harian.  

Perubahan fisiologi otot baik kekuatan, performa, dan massa nya dapat mengalami 

perubahan jika dilakukan intervensi latihan fisik secara baik, benar, terukur dan teratur. 

Perubahan kekuatan otot paling cepat bisa terlihat setelah diberikan latihan fisik yang 

terukur dan teratur setidaknya selama 8 minggu. Tetapi untuk performa otot 

membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu 12 minggu. Jika senam lansia diikuti secara 

teratur oleh kelompok lansia maka akan terjadi perbaikan terhadap massa, kekuatan 

dan performa otot dan komponen tersebut merupakan komponen utama untuk 

pencegahan dan perbaikan sarkopenia. 
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Gambar 2.4 Kerangka teori kajian 

 

 

 

 

 

 

SARKOPENIA FAKTOR PRIMER (USIA) 

FAKTOR SEKUNDER 

-Penyakit sistemik 

-Inaktivitas fisik 

-Malnutrisi 

 
 

Penurunan: 

-Massa otot 

-Kekuatan otot 

-Performa otot 

- Meningkatkan risiko jatuh 

- Menurunkan kemandirian 

- Menurunkan kualitas hidup 

 

Latihan fisik teratur dan 

terukur selama 12 

minggu 
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BAB III 

METODE KAJIAN 

 

3.1 Desain kajian 

Kajian ini merupakan studi prospektif dengan desain single arm pilot study 

3.2 Populasi dan sampel 

3.2.1 Populasi  

Populasi terjangkau adalah lansia kota Bandung 

3.2.2  Sampel 

Program senam lansia sebagai intervensi merupakan inovasi baru dalam upaya 

pencegahan dan perbaikan sarkopenia pada lansia. Maka dalam perhitungan sampel 

mengaplikasikan upper confidence limit (UCL), dimana untuk mendapatkan power sebesar 

80% pada penelitian ini setidaknya membutuhkan 25 jumlah sampel, dengan perkiraan lost 

to follow up sebesar 20%, maka jumlah total sample pada penelitian ini adalah sejumlah 30 

orang. 

Kriteria inklusi:  

– Usia 60-79 tahun  

– Tidak aktif melakukan latihan fisik terprogram dalam waktu 3 bulan terakhir  

– Tidak sedang mengikuti intervensi penelitian lainnya  

– Tidak memiliki gangguan keseimbangan  

– Tidak termasuk sarkopenia berat  

Kriteria ekslusi:  

– Memiliki masalah kardiovaskuler yang ditunjukkan dari pemeriksaan EKG 

istirahat dan riwayat penyakit yang telah diketahui pasien  

– Hipertensi tidak terkontrol  

– Diabetes tidak terkontrol  

– Memiliki kontraktur sendi dan masalah muskuloskeletal akut  

– Memiliki penurunan fungsi saraf dan kognitif  

 

3.3 Tempat dan waktu kajian 

3.3.1 Tempat  

Kajian akan dilaksanakan di BKOM Bandung 
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3.3.2 Waktu  

Lama kajian adalah 5 (lima) bulan, dari bulan Agustus 2022 sampai dengan 

Desember 2022 

3.4 Variabel dan cara pengumpulan data 

Variabel dependen dalam kajian ini adalah massa otot, kekuatan otot, dan performa 

otot. Variabel independen adalah senam lansia terprogram. Gambaran variabel dan 

operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Variabel dan operasionalisasi variabel  
A. Variabel independen 

N

O 
VARIABEL DEFINISI CARA UKUR ALAT UKUR 

HASIL 

(NILAI) 
SKALA 

1. Senam lansia 

terprogram 

BKOM 

Bandung 

Latihan senam aerobik 

dengan intensitas ringan-

sedang (57-76% dari 

denyut nadi maksimal), 

dengan durasi 22 

menit/sesi 

Terlampir 

 

Form program 

senam lansia 

BKOM 

Bandung 

Perubahan 

massa otot, 

kekuatan otot, 

dan performa 

otot 

Nominal 

B. Variabel dependen 

N

O 
VARIABEL DEFINISI CARA UKUR ALAT UKUR 

HASIL 

(NILAI) 
SKALA 

2. Skeletal 

muscle mass 

Berat otot rangka tubuh Klien berdiri 

barefoot diatas alat 

BIA dan mengikuti 

instruksi 

pengukuran 

InBody270 Berat (Kg) Rasio 

3. Kekuatan 

otot 

Kekuatan genggaman 

otot tangan 

 

- Peserta menarik 

nafas, kemudian 

alat digenggam 

dengan sekuat 

tenaga, lengan 

membentuk sudut 

20-30 derajat 

sambil 

mengeluarkan nafas 

-Penilaian 

dilakukan 

bergantian antara 

tangan kanan dan 

kiri masing-masing 

2 kali dan hasil 

dicatat adalah 

angka terbaik  

Handgrip 

dynamometer 

Berat (Kg) Rasio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular_exercise
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N

O 
VARIABEL DEFINISI CARA UKUR ALAT UKUR 

HASIL 

(NILAI) 
SKALA 

4. Performa 

otot 

Kecepatan berjalan 

sejauh 4 m 

- Peserta berjalan 

dengan kecepatan 

normal mereka.  

- Peserta berjalan 

sejauh 1 meter 

untuk akselerasi, 

kemudian 

memasuki zona 

penilaian (4 meter), 

kemudian berjalan 

melambat sejauh 1 

meter. Waktu 

dihitung saat 

langkah kaki 

pertama setelah 

garis 0 meter. 

Waktu  

Gait speed 

test15 

Kecepatan 

jalan (m/s) 

Rasio 

5. Kebugaran 

jantung paru 

Kemampuan jantung dan 

paru untuk berfungsi 

secara optimal dalam 

aktivitas sehari-hari 

tanpa kelelahan yang 

berarti 

- Peserta berjalan 

sejauh 6 menit. 

Jarak tempuh 

dihitung dan 

dikonversi ke nilai 

VO2 Max 

6 MWT Jarak tempuh 

(meter) 

Rasio 

6. Tingkat 

kualitas 

hidup 

Mengukur tingkat 

kualitas hidup melalui 

kuesioner 

- Wawancara Kuesioner 

EQ-5D-5L16 

Skor Rasio 

C. Variabel pengganggu 

N

O 
VARIABEL DEFINISI CARA UKUR ALAT UKUR 

HASIL 

(NILAI) 
SKALA 

1. Asupan 

recall 1x24 

jam 

Jumlah rerata konsumsi 

energi, natrium dan 

kalium dari intake 

selama 3 hari tidak 

berturut-turut 

dibandingkan dengan 

angka kecukupan gizi 

dikalikan 100%. 

Wawancara Form recall 1 

x 24 jam 

jam  

Kalori Rasio 

2. Tingkat 

aktivitas fisik 

Tingkat aktivitas fisik 

harian lansia dalam 

seminggu terakhir 

Wawancara Kuesioner 

PASE17 

Skor Rasio 
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3.5 Analisis data 

Hasil penelitian berupa karakteristik usia, jenis kelamin, kekuatan otot, performa otot, 

masa otot, kualitas hidup, tingkat aktivitas fisik, status asupan protein, dan 

kebugaraan jantung paru. Hasil tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi STATA dan 

SSPSS 25 serta dilanjutkan analisis univariat. Hasil data numerik akan ditampilkan 

dalam bentuk mean jika data terdistribusi normal dan dalam bentuk median jika data 

tidak terdistribusi normal. Status sarkopenia berupa data kategorik akan dilihat 

proporsi dalam bentuk jumlah dan persentase. Hasil pengelompokan sarkopenia 

sebelum dan setelah intervensi dilakukan analisis bivariat untuk mencari perbedaan 

proporsi. Perubahan nilai performa otot, kekuatan otot, masa otot, dan  kebugaran 

jantung-paru sebelum dan setelah intervensi akan dilakukan analisis bivariat untuk 

mencari perbedaan reratanya. 

 

3.6 Alur kerja 

 

Gambar 3.1 Alur kerja kajian progran senam lansia BKOM Bandung 

 

3.7 Bahan dan cara kerja 

• Dilakukan sampling terhadap lansia kriteria usia > 60 tahun 

• Lansia yang memenuhi kriteria dijadikan subjek kajian 

• Subjek dipersilakan membaca lembar persetujuan (informed consent) 

setelah mendapatkan penjelasan. Subjek kemudian menandatangani 

informed consent. Bagi subjek yang tidak bersedia setelah mendapatkan 

penjelasan berhak mengundurkan diri tanpa sanksi apapun 

• Anamnesa PAR Q &YOU (untuk uji kelayakan sebelum tes) 
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Tabel 3.2 Form anamnesa PAR Q & YOU 

 

• Pemeriksaan skrining 

a. Melakukan wawancara risiko jatuh (kuesioner fall assessment) 

untuk melihat risiko jatuh pada calon peserta, hanya peserta dengan 

kategori risiko jatuh ringan/tanpa gangguan keseimbangan yang 

lanjut pada pemeriksaan skrining berikutnya  

b. Pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan fisik 

Alat: 

• OMRON (Digital Automatic Blood Pressure Monitor DABPM) 

• Manset yang sesuai dengan lingkar lengan atas 

Cara kerja: 

• Pemeriksaan tekanan darah dilakukan setelah klien duduk 

istirahat selama 15 menit dengan posisi kaki tidak disilang 

• Klien meletakkan lengan kanan atas di atas meja dengan posisi 

telapak tangan menghadap keatas 

• Bebaskan lengan kanan atas dari pakaian 

• Sesuaikan ukuran manset dengan lingkar lengan klien (Tabel 

3.3) 

 

Tabel 3.3 Ukuran manset sesuai lingkar lengan 

 
Lingkar lengan (cm) Ukuran manset 

17-22 Small (S) 

22-32 Medium (M) 

>32 Large (L) 
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• Posisikan manset diatas siku dengan tanda ART pada manset 

sejajar dengan arteri brachial 

• Batas bawah manset berada diatas lipatan siku sejauh 1.2-2.5 cm 

• Level manset harus sama dengan level posisi jantung 

• Lakukan 3 kali pengukuran, dan nilai yang diambil adalah nilai 

rata-rata pengukuran ke-2 dan ke-3 

• Jeda antar pengukuran adalah 3 menit 

c. Pemeriksaan skrining dengan EKG resting 

  Alat:  

• EKG merk BTL 

• Elektroda dan jeli EKG  

• Kertas EKG 

Cara Kerja: 

• Memasang elektroda pada posisi yang sesuai dengan 

sebelumnya memberikan jeli EKG 

• Mengoperasikan alat EKG pada settingan auto dengan amplitudo 

10 mm/mv dan kecepatan 25 mm/detik dan memprint hasil 

pemeriksaan 

• Pembacaan hasil EKG oleh dokter, bila hasil pemeriksaan EKG 

menunjukkan adanya kelainan, maka responden dirujuk lebih 

lanjut ke dokter spesialis jantung. Bila hasil pemeriksaan EKG 

normal, klien mengikuti pemeriksaan treadmill 

 

• Pemeriksaan sarkopenia 

a. Penilaian skeletal mass 

Alat: 

• InBody270 

Cara kerja: 

• Klien berdiri tegak di atas alat tanpa menggunakan alas kaki 

maupun kaos kaki (barefoot) dengan menempatkan telapak kaki 

sesuai dengan posisi elektroda yang telah ditentukan 

• Berat badan dihitung secara otomatis 
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• Masukkan data klien yaitu nama, tinggi badan, usia serta jenis 

kelamin 

• Pastikan posisi kedua telapak kaki menutupi gambar elektroda 

telapak kaki 

• Klien memegang pegangan tangan dengan kedua tangan dan 

menempatkan kedua ibu jari pada posisi yang telah ditentukan. 

Posisi lengan disamping dalam kondisi lurus dan tidak 

menempel ke sisi tubuh 

• Pengukuran secara otomatis dilakukan sampai mencapai 100% 

• Hasil analisis pemeriksaan keluar melalui print out 

 

b. Penilaian kekuatan otot tangan18 

Alat: Handgrip dynamometer 

Cara: 

• Peserta melakukan pemanasan 

• Peserta berdiri tegak, kaki diregangkan selebar bahu, tangan 

kanan/kiri disamping badan dalam posisi lurus dengan 

menggenggam alat handgrip dynamometer 

• Peserta menarik nafas, kemudian alat digenggam dengan sekuat 

tenaga, lengan membentuk sudut 20-30 derajat dengan tubuh 

sambil mengeluarkan nafas 

• Penilaian dilakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri 

masing-masing 2 kali dan hasil dicatat adalah angka terbaik yang 

dicapai 

 

c. Penilaian Gait Speed Test (Penilaian kecepatan jalan peserta sejauh 

4 meter)15 

Alat: Track jalan sejauh 6 meter dan stopwatch 

Cara: 

• Peserta diinstruksikan untuk berjalan dengan kecepatan normal 

mereka.  
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• Peserta berjalan sejauh 1 meter untuk akselerasi, kemudian 

memasuki zona penilaian (4 meter), kemudian berjalan 

melambat sejauh 1 meter  

• Waktu dihitung saat langkah kaki pertama setelah garis 0 meter. 

• Waktu dihentikan saat langkah kaki pertama setelah garis 4 

meter. 

 

• Pemeriksaan kebugaran jantung paru 

Alat: Track jalan dan stopwatch 

Cara: 

• Peserta diinstruksikan untuk berjalan dengan kecepatan normal 

mereka.  

• Peserta berjalan selama 6 menit  

• Jarak tempuh dihitung setelah 6 menit. Kemudian dikonversi ke 

nilai VO2Max 

 

• Pemeriksaan kualitas hidup 

Alat: Kuesioner EQ-5D-5L 

Cara: 

• Wawancara terkait kemampuan berjalan, perawatan diri, 

kegiatan yang biasa dilakukan, rasa nyeri/tidak nyaman, dan rasa 

cemas/depresi 

 

3.8 Pertimbangan etik dan izin kajian 

Izin kajian didasarkan pada rekomendasi dari Poltekkes Bandung. Kajian yang akan 

dilaksanakan melibatkan manusia sebagai subyek, sehingga akan diproses ijinnya kepada 

komisi etik Poltekkes Bandung 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN KAJIAN 

 

4.1  Alur pelaksanaan kajian 

Pemeriksaan awal untuk tahapan skrining dimulai tanggal 11 Juli 2022 di BKOM 

Bandung. Jumlah calon peserta yang melakukan tahapan skrining awal sebanyak 58 

orang, namun hanya 30 orang yang memenuhi kriteria inklusi.  

Program senam lansia BKOM Bandung diberikan kepada seluruh peserta yang lulus 

skrining. Program senam dilakukan secara berkelompok dengan supervisi instruktur. 

Selama program senam dilakukan terdapat satu orang peserta yang mengundurkan diri. 

Sehingga total peserta yang menyelesaikan kajian ini untuk dilanjutkan analisis data 

adalah 29 orang. 

 

Gambar 4.1. Flowdiagram pelaksanaan kajian 

 

4.2 Karakteristik usia, jenis kelamin, kekuatan otot, masa otot, performa otot, dan 

kebugaran jantung-paru dasar peserta senam lansia BKOM Bandung 

Usia peserta program senam lansia BKOM Bandung termuda adalah 60 tahun dan yang 

tertua 76 tahun. Jenis kelamin terbanyak adalah perempuan. Berdasarkan status 

sarcopenia tidak ada peserta tergolong sarcopenia, sebagian tergolong presarcopenia, 

dan sisanya normal. 
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Tabel 4.1. Karakteristik peserta senam lansia BKOM Bandung 

  Mean/Median n % 

Usia (tahun) 65,72 ± 6,36     

Jenis kelamin       

Laki-laki   12 41 

Perempuan   17 59 

Status sarcopenia    

Normal  16 55 

Presarcopenia  13 45 

Sarcopenia  0 0 

VO2max 21,25±4,61   

Hand grip 21,55± 3,51   

Gait speed 1,12±0,24   

ASMI 8,61±3,73   

 
VO2Max: kecepatan pemakaian oksigen dalam metabolisme aerob maksimum (menunjukkan kondisi 

kebugaran jantung-paru); Handgrip: pemeriksaan kekuatan otot (kg); Gait speed: pemeriksaan performa otot 

(m/s); ASMI: apendix sceletal muscle indeks pemeriksaan masa otot (kg/m2) 

 

 

Gambar 4.2. Jenis kelamin peserta program senam lansia BKOM Bandung 
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4.3 Perbedaan status sarcopenia peserta sebelum dan setelah intervensi program 

senam lansia BKOM Bandung 

Pengelompokan sarcopenia pada kajian ini hanya ada dua kelompok yaitu normal dan 

presarcopenia. Terdapat perbedaan proporsi kelompok presarcopenia sebelum dan setelah 

intervensi senam lansia BKOM Bandung. Tetapi tidak ada perbedaan bermakna secara 

statistik kelompok presarcopenia sebelum dan setelah intervensi senam lansia BKOM 

Bandung dengan nilai p >0,05. 

Tabel 4.2. Perbedaan status sarcopenia peserta program senam lansia BKOM Bandung 

  Setelah intervensi 

N 

(%) 

Nilai 

p Normal 

N(%) 

Presarcopenia 

N(%) 

Sebelum 

intervensi 

Normal 16 

(100) 

0 (0) 16 

(55) 

  

Presarcopenia 1 

(0,08) 

12 (92,8) 13 

(45) 

  

Total N 

(%) 

  17 12  29 

(100) 

>0,05 

 

Pada kajian ini tidak ditemukan peserta dengan kategori sarcopenia, sehingga hanya 

terdapat dua kelompok yaitu normal dan presarcopenia baik sebelum maupun setelah 

diberikan intervensi. Tidak adanya pertambahan status presarcopenia dan tidak adanya 

perubahan status peserta menjadi sarcopenia merupakan temuan yang cukup penting secara 

klinis. 

Aktivitas fisik telah diidentifikasi bermanfaat untuk banyak penyakit dan gangguan 

kesehatan, termasuk sarcopenia. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa aktivitas 

fisik berkontribusi terhadap perkembangan sarkopenia, dan penelitian lain menunjukkan 

bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan kekuatan otot dan massa otot pada orang dewasa 

maupun lansia. Oleh karena itu, hubungan yang kuat telah muncul antara aktivitas fisik dan 

prevalensi sarcopenia yang lebih rendah. Secara khusus, rekomendasi utama latihan 

kekuatan otot umumnya dianggap sebagai penanggulangan terbaik untuk mencegah 

sarcopenia.12,19,20 
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4.4 Perbedaan rerata nilai gait speed, handgrip, ASMI, EQ-5D5L, VO2Max sebelum 

dan setelah intervensi program lansia BKOM Bandung 

Beberapa parameter diperiksa untuk menilai kekuatan otot (handgrip), massa otot (ASMI), 

performa otot (gait speed), kualitas hidup (EQ-5D5L), dan kebugaran jantung paru 

(VO2Max). Parameter ini diperiksa sebelum diberikan intervensi dan setelah diberikan 

intervensi (mandiri dan supervisi).  

Pada kajian ini didapatkan perubahan rerata gait speed, VO2Max , dan EQ-5D5L sebelum 

intervensi dan setelah intervensi 12 minggu. Tetapi setelah dilakukan follow up 4 minggu 

dengan latihan mandiri tidak didapatkan perubahan rerata pada gait speed dan VO2Max. 

 

Tabel 4.3 Perbedaan rerata nilai gait speed, handgrip, ASMI, EQ-5D5L, VO2Max sebelum dan 

setelah intervensi program senam lansia BKOM Bandung 

Outcome Observasi Mean (SD) Baseline-

12 Minggu 

(s) 

12 Minggu 

(s) -  4 

Minggu (m) 

Baseline 12 Minggu 4 Minggu Perubahan 

Mean 

Perubahan 

Mean 

ASMI 8,61±3,73 8,88±3,12 8,64±4,8 0,12 -0,05 

Handgrip 21,55± 3,51 23,04±4,52 24,27±5,11 1,53 1,13 

Gait speed 1,12±0,24 1,49±0,41 1,45±0,24 0,31* -0,03 

VO2Max 21,25±4,61 26,17±5,12 27,20±3,4 5,43* 0,93 

EQ-5D-5L 0,92±0,02 0,99±0,00 - 0,07** - 

*p<0,05 **p<0,01 

12 minggu (s): 12 minggu intervensi senam dengan supervisi 

4 minggu (m): 4 minggu periode follow up dengan membiarkan peserta melakukan senam secara mandiri 

VO2Max: kecepatan pemakaian oksigen dalam metabolisme aerob maksimum (menunjukkan kondisi 

kebugaran jantung-paru); Handgrip: pemeriksaan kekuatan otot (kg); gait speed: pemeriksaan performa otot 

(m/s); ASMI: apendix sceletal muscle indeks pemeriksaan masa otot (kg/m2) 

 

Sarkopenia pertama kali dijelaskan oleh Rosenberg pada tahun 1989 sebagai penurunan 

progresif massa dan kekuatan otot selama penuaan, ini merupakan sindrom yang secara 

langsung dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Segera setelah sarkopenia didefinisikan, massa 

otot telah direkomendasikan sebagai metode diagnosis sarkopenia utama. Baumgartner 
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mengusulkan bahwa indeks massa otot rangka apendikular (ASMI) harus menjadi 

indikator utama, dan titik potong ditetapkan sebagai dua standar deviasi di bawah rata-rata 

kelompok referensi muda.20 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan kekuatan otot 

dan massa otot pada lansia. Sejatinya aktivitas dan latihan fisik adalah penanggulangan 

yang mapan terhadap penuaan otot, dan telah terbukti mengurangi penurunan massa otot, 

kekuatan, dan kapasitas regeneratif yang berkaitan dengan usia serta dapat memperlambat 

atau mencegah gangguan metabolisme otot.21 

Aktivitas dan latihan fisik merupakan tindakan pencegahan yang layak dan mapan 

terhadap penuaan sekunder. Aktivitas dan latihan fisik mampu meningkatkan kebugaran 

kardiorespirasi pada pria dan wanita lansia dan mengurangi kemungkinan beberapa 

penyakit kronis yang mematikan. Aktivitas dan latihan fisik juga meningkatkan ukuran 

myofiber massa otot, kualitas otot, meningkatkan kemampuan fungsional, dan mengurangi 

penurunan kekuatan otot yang berkaitan dengan usia dan peningkatan infiltrasi lemak. 

Selain itu aktivitas dan latihan fisik dapat mencegah resistensi insulin otot terkait usia dan 

berkurangnya kapasitas mitokondria.20,22,23  

Beberapa jenis latihan dilaporkan berkorelasi dengan kualitas hidup pada orang lansia. 

Melakukan latihan melangkah selama 8 minggu dilaporkan mampu meningkatkan fungsi 

fisik dan kualitas hidup pada lansia yang sehat. Program latihan penguatan otot pada 

komunitas lansia di pedesaan menggunakan pita elastis secara signifikan meningkatkan 

skor kuesioner QoL yang dilaporkan  penelitian lain.24  

Kualitas hidup lansia juga terkait dengan kesehatan mentalnya. Manfaat aktivitas dan 

latihan fisik teratur pada lansia cukup besar. Selain manfaat kesehatan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, kualitas hidup lansia juga dapat meningkat dengan mendapatkan 

manfaat berupa mengurangi risiko kecemasan dan depresi.24,25  

Beberapa studi telah membandingkan efek yang berbeda dari latihan fisik yang berbeda 

pada kualitas hidup lansia. Hanya satu uji coba terkontrol yang membandingkan manfaat 

jangka panjang dari dua latihan fisik yang berbeda (program intensitas tinggi vs program 

yang lebih ringan) pada kualitas hidup lansia. Penulis menyarankan bahwa program 

aktivitas fisik intensitas tinggi mungkin terkait dengan pemeliharaan kualitas hidup yang 

lebih baik untuk jangka panjang.25,26 
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4.5 Korelasi tingkat aktivitas fisik dan status jumlah protein dengan performa otot, 

kekuatan otot, dan massa otot 

Pada kajian ini juga dilakukan analisis multivariat terkait korelasi tingkat aktivitas fisik dan 

jumlah asupan protein dengan performa otot, kekuatan otot, dan massa otot. Hanya 

korelasi lemah antara tingkat aktivitas fisik dengan massa otot yang ditemukan pada kajian 

ini. Tidak ditemukan korelasi antara jumlah asupan protein dengan massa otot, kekuatan 

otot, dan performa otot serta tidak ditemukan korelasi antara tingkat aktivitas fisik dengan 

kekuatan otot dan performa otot. 

 

Tabel 4.4 Korelasi tingkat aktivitas fisik dan status protein dengan performa otot, 

kekuatan otot, dan massa otot 

Korelasi nilai r nilai p 

Jumlah asupan protein    

 ASMI 0,21 >0,05 

 Handgrip 0,24 >0,05 

 Gait speed 0,53 >0,05 

Tingkat aktivitas fisik    

 ASMI 0,23 <0,05 

 Handgrip 0,17 >0,05 

 Gait speed 0,42 >0,05 

 

Tingkat aktivitas fisik pada kajian ini dinilai melalui pengisian kuesioner PASE. PASE 

mengukur tingkat aktivitas fisik yang dilaporkan sendiri pada lansia. Terdiri dari item 

terkait aktivitas pekerjaan, rumah tangga, dan rekreasi selama periode 7 hari sebelumnya. 

Pada kajian ini PASE tidak diisi secara mandiri namun dipandu oleh seorang dokter untuk 

mempermudah pemahaman lansia dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

kuesioner tersebut. 

Kuesioner PASE baru-baru ini diakui sebagai alat yang menjanjikan untuk penilaian 

aktivitas fisik pada lansia. Skor total PASE ditemukan berkorelasi sedang dengan metode 

langsung untuk menilai level aktivitas fisik. Namun sampai saat ini validitas dan 

reprodusibilitas kuesioner PASE untuk penilaian aktivitas fisik pada pasien sarcopenia 

belum pernah diteliti.27,28  
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Tidak ditemukannya korelasi tingkat aktivitas fisik dengan kekuatan, massa, dan performa 

otot bisa disebabkan kelemahan dari penilaian tingkat aktivitas fisik melalui kuisioner. 

Kuesioner memiliki beberapa keterbatasan terkait dengan ingatan dan bias pelaporan. 

Kadang peserta bisa saja melebih-lebihkan waktu yang dihabiskan untuk aktivitas berat 

dan meremehkan aktivitas yang berlangsung kurang dari 10 menit atau dengan tingkat 

aktivitas yang lebih rendah daripada jalan cepat, sehingga hasil akhir skor pada kuisioner 

ini bisa jadi tidak mewakili kondisi sesungguhkan tingkat aktivitas fisik pada lansia peserta 

kajian ini.27,28  

Begitupula halnya dengan korelasi asupan protein dengan kekuatan, massa, dan performa 

otot. Pada kajian ini menggunakan metode 24-hours dietary recall. 24-hours dietary recall 

adalah wawancara terstruktur yang dimaksudkan untuk menangkap informasi terperinci 

tentang semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden dalam 24 jam 

terakhir. Kelemahan penggunaan kuisioner 24-hours dietary recall adalah kuisiner hanya 

menilai asupan satu hari sehingga tidak mampu menggambarkan pola makan yang khas 

pada seseorang. Keberhasilan mengingat makanan yang dikonsumsi juga tergantung pada 

ingatan, kerja sama, dan kemampuan komunikasi subjek.29,30 

 

4.6 Kejadian yang tidak diharapkan selama pelaksanaan kajian 

Kajian ini merupakan studi awal atau pilot studi karena senam lansia BKOM merupakan 

inovasi yang dibuat oleh BKOM Bandung. Sebagai suatu pilot study sangat penting 

mengetahui kejadian yang tidak diharapkan (adverse event), sehingga model yang sedang 

dikembangkan ini bisa dipertimbangkan layak dan aman untuk diaplikasikan ke 

masyarakat banyak dan dilanjutkan ke bentuk kajian lebih lanjut dengan metodologi yang 

lebih baik. 

Kejadian tidak diharapkan dinilai selama program senam lansia berlangsung, baik 

dilakukan secara mandiri maupun dengan supervisi. Kejadian tidak diharapkan yang dinilai 

antara lain: sesak, pingsan, nyeri dada, nyeri kepala, dan cedera muskuloskeletal. Dengan 

tidak ditemukannya kejadian yang tidak diharapkan selama kajian ini berlangsung 

menjadikan senam lansia BKOM layak untuk diaplikasikan ke masyarakat banyak dan 

diteruskan untuk dikaji dengan metodologi yang lebih baik. 

Banyak studi didorong untuk membuat fokus khusus untuk mengidentifikasi resep latihan  

yang ideal untuk berbagai tahap usia lansia. Pemahaman tentang potensi risiko bahaya 

sangat penting untuk mengoptimalkan manfaat intervensi latihan dengan aman. Sampai 



26 

 

saat ini risiko bahaya atau efek yang tidak diharapkan terkait dengan latihan fisik untuk 

lansia belum dievaluasi secara komprehensif.31,32  

 

4.7 Kepatuhan peserta melakukan progran senam lansia BKOM Bandung 

Kepatuhan peserta dinilai dari jumlah kehadiran peserta melakukan senam dengan 

supervisi di BKOM Bandung dan jumlah sesi peserta melakukan senam secara mandiri 

yang akan dibagi dengan jumlah sesi yang ada. Kepatuhan peserta dinilai baik jika 

mencapai 75% dari total sesi yang diberikan. 

Pada kajian ini kepatuhan peserta melakukan program senam lansia tergolong baik. 

Terlihat dari kehadiran yang mencapai 99,3% saat melakukan senam dengan supervisi di 

BKOM Bandung, dan 98,1% melakukan sesi senam lansia BKOM secara mandiri. 

Kepatuhan peserta ini bisa menjadi indikator kalau senam lansia BKOM Bandung 

merupakan model latihan yang mudah dan tidak menyulitkan lansia. 

Aktivitas dan latihan fisik adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi 

kesehatan dan umur panjang, tetapi kepatuhan melakukan latihan fisik merupakan salah 

satu penentu menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan kesehatan pada 

lansia. Kepatuhan melakukan latihan fisik pada lansia merupakan masalah multifaktorial 

yang mencakup banyak faktor biopsikososial. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pada 

lansia termasuk tingkat kesulitan latihan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, gaya 

hidup, status kesehatan, penggunaan alat pacu jantung, kebugaran fisik, dan depresi. 

Meningkatkan kepatuhan melakukan latihan fisik dapat berdampak signifikan pada 

manfaatnya untuk umur panjang, kualitas hidup, dan biaya perawatan kesehatan.33,34 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

• Usia rata-rata peserta kajian senam lansia BKOM Bandung adalah 65 tahun, dengan 

rentang usia antara 60-76 tahun 

• Jenis kelamin peserta kajian senam lansia BKOM Bandung yang terbanyak adalah 

perempuan 

• Tidak terdapat perbedaan proporsi status sarcopenia sebelum dan setelah intervensi 

senam lansia BKOM Bandung 

• Terdapat perbedaan rerata gait speed test, VO2Max dan EQ-5D-5L peserta kajian 

senam lansia BKOM Bandung antara sebelum intervensi dengan 12 minggu setelah 

intervensi supervisi 

• Tidak terdapat perbedaan rerata ASMI dan Handgrip peserta kajian senam lansia 

BKOM Bandung antara sebelum intervensi dengan 12 minggu setelah intervensi 

supervisi 

• Tidak terdapat perbedaan rerata ASMI, Handgrip, gait speed test, VO2Max dan 

EQ-5D-5L peserta kajian senam lansia BKOM Bandung antara 12 minggu 

intervensi supervisi dengan  4 minggu setelah sesi mandiri (periode follow up) 

 

6.2 Saran 

• Senam lansia BKOM Bandung sebagai studi awal (pilot) telah menunjukkan 

manfaat yaitu beberapa perubahan bermakna secara fisiologis, sehingga dapat 

dilanjutkan untuk dikembangkan menjadi kajian dengan metodologi yang lebih 

baik untuk mencari kemanfaatannya dalam pencegahan ataupun tatalaksana 

sarcopenia 

• Manfaat yang didapatkan terutama setelah 12 minggu intervensi, jika dilanjutkan 4 

minggu setelahnya tidak didapatkan manfaat tambahan sehingga perlu 

pertimbangan pembuatan senam lansia BKOM Bandung tingkat lanjutan dalam 

rangka mendapatkan intensitas yang lebih berat dari senam lansia BKOM Bandung 

yang sudah ada 

• Tingkat keamanan yang ditunjukkan cukup baik, terlihat dari tidak ditemukannya 

efek yang tidak diinginkan selama kajian berlangsung. Temuan ini  bisa menjadi 



28 

 

dasar senam lansia BKOM Bandung untuk dipromosikan ke berbagai sektor 

sebagai media untuk meningkatkan  aktivitas fisik lansia yang bisa dilakukan secara 

mandiri maupun supervisi 
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